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Conny Bååth teckenrockar för fullt!

Målgrupp de första åren var att hjälpa 
personer med funktionsnedsättningen 
utvecklingsstörning att hitta den lätt-
lästa boken och vägen till stadsbibliote-
ket och konsthallen. 
Sedan har utvecklingen gått mot att 
skapa ett festivalprogram med sådan 
variation och kvalitét att den blir till en 
häftig upplevelse för alla Södertäljebor. 

En förutsättning har varit att 
personer med funktionsnedsättningar 
också får möjligheter att visa upp sig i 
det offentliga ”kulturrummet”. 

I år sker invigningen lördagen den 
8 mars klockan 12.30 i Luna kulturhus 
med ”Kom i formgruppen” och 
Conny Bååth. En timme senare är det 
vernissage för Ateljé Inutis utställning 
”Härligheter” i Södertälje konsthall. 
Invigningstalare är Maria Ericsson.

Måndagen den 10 mars blir det 
vernissage och invigning i Stadshuset av 
utställningen ”Förr - Nu” och därefter 
kommer en vecka fylld med program 
och upplevelser av olika slag.

När du föranmäler dig, ange: 
- Verksamhet
- Antal personer
- Antal medföljande personal
En kontaktperson med telefonnummer 
och e-post. Innan din bokning gäller 
ska du få bekräftelse per e-post.  

Anmälan till visning/workshop 
i Södertälje konsthall till:  
maarit.nilssonpolet@sodertalje.se 
tfn 08-5230 2113

Anmälningar till Torekällberget: 
susanna.lowen@sodertalje.se 
tfn 08-5230 3816 (ej måndag)

Övriga anmälningar till: 
christofer.martinson@sodertalje.se 
tfn 08-5230 1401

När föranmälan krävs:

20 åR med KUlTURFesTivaleN ”KUl FÖR dig å mig” 

veRNissage och iNvigNiNg  
i lUNa KUlTURhUs
12.30 Invigningen i Luna Kulturhus. 
Tal av kommunalrådet Elof Hansjons. 
Fart & fläkt med ”Kom i formgruppen”, 
Studieförbundet Vuxenskolan, samt 
Teckenrock med Conny Bååth.

13.30 Vernissage av utställningen 
”Härligheter” i Södertälje konsthall. 
Invigningstalare är Maria Ericsson.  
Kören ”PåTonen” från Solåkrabyn.

lördag 8 mars



veRNissage och iNvigNiNg 
i sTadshUseT  
9.30 Invigningstal, Trombon.
ca 9.35 Teckenrock med Conny Bååth.
ca 9.50 Särskolekören.
ca 10.10 Focaultgymnasiet uppträder.
ca 10.45 Abellis Magiska Teater 
uppträder och lotsar oss sedan ner till 
konstutställningen ”Förr – Nu”.

visNiNg i KoNsThalleN
10.00 Visning av utställningen 
”Härligheter”. 
Plats: Södertälje konsthall.

TeaTeRFÖResTällNiNg: 
”UgglebaRNaby”
19.00-20.30 En chans att se Broteaterns 
fjärde musikal om livet i Ugglebarnaby, 
en by där vad som helst kan hända...! 
Välkommen till en show fylld med 
talang, musik, humor och spänning!
Plats:  Sagateatern. Platsbiljett krävs!

visNiNg:  
gamla sÖdeRTäljebildeR
18.30 Samlaren av Södertäljebilder, 
Peter Taberman, berättar om och visar 
bilder från hur det såg ut i Södertälje 
förr. Avslutas med rörliga bilder.
Plats: Estrad. Boka innan så kommer du 
in gratis. 

måndag 10 mars

Broteatern, måndag 10 mars.

Kom i formgruppen, lördag 8 mars.

PRogRam däR deT sTåR      KRäveR FÖRaNmälaN!
se sidaN Två FÖR meR iNFoRmaTioN.

söndag 9 mars
beRäTTaRcaFé
13.30-14.30 Möt Maria Ericsson som 
läser ur en LL-bok.
Plats: Café Blå, Luna Kulturhus.



WoRKshoP i KoNsThalleN
10.00-12.00 Workshop i utställningen 
”Härligheter” .
Plats: Södertälje konsthall. 

WoRKshoP:  
beRäTTaRmiNisTeRieT
9.30-11.15 På Berättarministeriet får 
din skolklass skapa sina egna historier. 
Ni bestämmer själva karaktärer och 
handling och arbetar tillsammans för 
att skapa en riktigt bra story. Det gäller 
nämligen att överlista den stränge 
redaktören som muttrar bakom en 
hemlighetsfull lucka… 

Du får följa din historia växa fram 
ord för ord på en stor projektorskärm 
samtidigt som en illustratör tecknar 
bilder till berättelsen. 

Målgrupp: Skolklasser, klass 4-9
Plats: Berättarministeriet,  
Luna kulturhus.

ToReKällbeRgeT:  
hemma hos FamiljeR 
FRåN FÖRR i TideN
Besök husen på Torekällberget och se 
hur människor bodde förr i tiden.
Ni kan komma vid flera tillfällen under 
dagen. Hör av er om tider.
Plats: Torekällberget. 

Tisdag 11 mars

FÖRFaTTaRbesÖK: 
magNUs ljUNggReN

Möte med en författare. Hur är det att 
vara författare? Fyra möten med  
Magnus Ljunggren under dagen. Tid 
överenskommes vid bokningen.

Plats: Rosenborgsskolan.

FÖReläsNiNg: TRäFFa 
RUllsTolsbURNe laRs 
”lÖvis” lÖFsTRÖm
18.30 Friidrottaren Lars ”Lövis” 
Löfström berättar om sin unika resa till 
Kilimanjaros topp med rullstol. Hör om 
strapatsen att ta sig upp på Kilimanjaro, 
Afrikas nästan 6 000 meter höga berg. 

Föreläsningen handlar om bergs-
äventyret och om hur Lasse blev bemött 
av andra människor på vägen mot 
toppen. 

Plats: Café Blå, Luna kulturhus.

”Lövis” på toppen av Kilimanjaro.



WoRKshoP och visNiNg
10.00-12.00 Workshop i utställningen 
”Härligheter”.
13.00 Visning av utställningen 
”Härligheter”.
Plats: Södertälje konsthall.

TeaTeR: Fem myRoR äR 
FleR äN FyRa eleFaNTeR 
10.00 - 11.10 Föreställningen är en 
scenversion av det populära TV-
programmet från 1970-talet. 
Begränsat antal platser.
Plats: Oktoberteatern, Marenplan. 

ToReKällbeRgeT:  
hemma hos FamiljeR 
FRåN FÖRR i TideN
Se tisdag!
Ni kan komma vid flera tillfällen under 
dagen. Hör av er om tider.
Plats: Torekällberget. 

lUNchmUsiK:  
medis5 På Resa i mUsiKeN 
12.00-13.00 Här kan publiken äta lunch 
och lyssna på musik på samma gång.
Plats: Trombon, Södertälje stadshus.

WoRKshoP:  
beRäTTaRmiNisTeRieT
Se tisdag!
9.30-11.15 På Berättarministeriet får din 
skolklass skapa sina egna historier.
Målgrupp: Skolklasser, klass 4-9
Plats: Berättarministeriet, Luna 
kulturhus. 

FRisKis & sveTTis:  
eNKeljymPa 
16.30-17.30 Friskis & Svettis håller 
enkeljympa varje onsdag och denna dag 
får du prova på gratis. 
Hoppa, dansa och gör andra roliga 
gruppövningar till musik i stora 
gymnastikhallen. 
Ta med dig sköna gymnastikskor, 
vattenflaska, träningskläder och 
duschgrejer.
Kom i god tid så du hinner byta om 
innan passet.
Plats: Friskis & Svettis, Svalängsv. 1.

oNsdagscaFé med  
TemaT FÖRR – NU  
18.00-20.30 FUB har öppet café varje 
onsdag kväll. Denna dag är temat 
förstås ”Förr - Nu”. 
Ta med fickpengar till fika! 
Plats: Allaktivitetshuset, Saltskog.

onsdag 12 mars

Musik till maten med Medis5.



Torsdag 13 mars

docKTeaTeR
Dockteaterföreställning med Teater 
Tummeliten, Agneta Danielsson.
09.00 - 10.00 Föreställningen Törnrosa 
Ålder: åk 1-3. 
10.30 - 11.30 Föreställningen Törnrosa 
Ålder: åk 4-6. 
Plats: Fornbackaskolan.

WoRKshoP:  
beRäTTaRmiNisTeRieT 
Se tisdag!
9.30-11.15 På Berättarministeriet får din 
skolklass skapa sina egna historier.
Målgrupp: Skolklasser, klass 4-9
Plats: Berättarministeriet, Luna 
kulturhus. 

WoRKshoP i KoNsThalleN
10.00-12.00 Workshop i utställningen 
”Härligheter” .
Plats: Södertälje konsthall. 

besÖK FUTURUm,  
jäRNa med FRiTidsgåRd.
Vad händer på fritidsgården, Testa olika 
instrument, måla med Airbrush. 
Tid: kl. 10.00 – 11.30. 
Tid: kl. 13.00 – 14.30. 

WoRKshoP:  
PRova På ”TeaTeR” 
10.00-11.00 Möt ”Teatergruppen” som 
lotsar er in i teaterns värld.
Plats: Nova, Hörsalen, Luna Kulturhus. 

vaRieTéFÖResTällNiNg: 
abellis magisKa TeaTeR
18.00-19.00 Magisk varieté med musik 
från positiv, trolleri och Världens 
starkaste man.  
Lokalen rymmer max 80 personer.
Plats: Nova, Hörsalen, Luna kulturhus.

Abellis Magiska Teater bjuder på varieté.



Fredag 14 mars

WoRKshoP:  
beRäTTaRmiNisTeRieT 
Se tisdag!
9.30-11.15 På Berättarministeriet får din 
skolklass skapa sina egna historier.
Målgrupp: Skolklasser, klass 4-9
Plats: Berättarministeriet,  
Luna kulturhus. 

FÖResTällNiNgeN: 
”deT magisKa TRädeT”
9.00-10.00 En afrikansk fabel av elever 
från Solberga by.
Plats: Nova, Hörsalen, Luna kulturhus. 

jUbileUmsFesT
19.00-22.00 Glädje och glamour – 
festligt och fullsatt!
Häggarna spelar upp till dans.
Plats: Trombon, Södertälje stadshus.

läTTläsT
På Stadsbiblioteket, på Luna kulturhus, kan du titta på festivalveckans utställning 
med nya spännande lättlästa böcker.

Fredagskväll med dans till Häggarna på Jubileumsfesten.



PRogRam däR deT sTåR      KRäveR FÖRaNmälaN!
se sidaN 2 FÖR meR iNFoRmaTioN.

aTeljé iNUTis UTsTällNiNg 
”häRligheTeR” 

Visas: 8 mars – 26 april. 
Plats: Södertälje konsthall
Visningar/Workshops kan bokas under 
hela utställningsperioden. Se sid 2.

sKidåKNiNg och  
äveNTyRsaKTiviTeTeR 
FÖR alla
15.00-16.30 Möt Anders Olsson, 
skapare av Totalskidskolan, som 
berättar och visar bilder från om 
skidåkning och äventyrsaktiviteter 
riktade mot personer med 
funktionsnedsättning.
Plats: Södertälje stadshus plan 1, i 
lokalen Symfonin.

missa iNTe!

Nova 
Välkommen till Nova! Här kan du prova 
massor av roliga saker. Exempelvis 
kan du sy om secondhand-kläder varje 
tisdag kl 13-19.
Öppet:  måndag 13-16,
 tisdag-torsdag 13-20,   
 fredag 13-18.
Plats: Nova, bredvid 
Stadsbiblioteket i Luna.
Målgrupp: 15-25 år.

caFé blå

Kom och ta en fika i det mysiga 
caféet längst in i biblioteket.
Café Blå drivs av en daglig verksamhet 
och här kan du köpa fika och enklare 
mat som t ex paj. 

Öppet: mån-tor 10-19, fre 10-18 
 lör 11-15, sön 12-16.

varje dag: 

lördag 15 mars
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KoNsTUTsTällNiNgeN 
”FÖRR – NU”

Visas: 8 mars – 15 mars. 
Plats: Stadshusets entré.


