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Kultur Upplands-Bro på Instagram
ubkulturhus
Upplands-Bro Bibliotek på Facebook
Upplands-Bro bibliotek

Upplands-Bro Kulturmiljö på Facebook
Upplands-Bro Kulturmiljö

kultur upplands-bro
kultur.upplands-bro.se

Upplands-Bro Konsthall på Instagram 
ubkonsthall

FÖLJ OSS Barnens Scen sid. 4-5 

Öppna förskolan c/o Kulturhuset  sid. 6-7

Bibblan Barn sid. 8-9

Unga Bibblan sid. 10-13

Scen & Konsert sid. 14-15

Bio Kuben sid. 16-19

Bibliotek Vuxen sid. 20-23

Skapa själv sid. 24-25 

Konst sid. 26

Kulturmiljö sid. 27

https://kultur.upplands-bro.se
https://kultur.upplands-bro.se
https://www.facebook.com/ubkulturhus
https://www.instagram.com/ubkulturhus
https://www.facebook.com/Upplands-Bro-bibliotek-Kungs%C3%A4ngen-och-Bro-216288121729557/
https://www.facebook.com/upplandsbrokulturmiljo
https://www.instagram.com/ubkonsthall/


4 5

Teater: Vart tog min Igloo vägen? 4-10 år
27/2 kl.11 & 13 Kulturhuset / Stora Scenen 
Ett arktiskt äventyr! Oolik är en vanlig flicka 
som ger sig ut på ett ovanligt äventyr. En dag i 
igloon börjar det droppa på hennes huvud. Håller 
hennes igloo på att smälta? Om klimatförändringar 
– och vad vi kan göra åt det. Av Boulevardteatern. 
Fri entré men boka plats på: kultur.upplands-bro.se

Musik: Under ett rabarberblad 2-6 år
7/3 kl.13 Kulturhuset / Stora Scenen 
Sånger om hönor, humlor och skator 
som bråkar. En medryckande konsert 
som bjuder in till eftertanke och skratt. 
Baserad på Lena Sjöbergs poesibok. 

Av och med Anja Bigrell och Marcus Holmberg. I samarbete 
med Länsmusiken i Sthlm. Pris: 50 kr.

Cirkus: Knäcka Grenar från 5 år
28/3 kl.13 Utomhus i Finnstaskogen i Bro
En interaktiv äventyrsföreställning. Cirkus 
och musik inspirerat av naturvetenskap 
och nordiska myter. Ta på oömma varma 
kläder och häng med ut i skogen. Samling 
på centrumtorget vid Brohuset. Pris: 50 kr.

Musikteater: Vem ser Dim? 2,5-6 år
25/1 kl.13 Kulturhuset / Stora Scenen
I skogen där Dim bor finns det massor att upptäcka. Dim tittar 
uppåt, på barnen som leker, och missar att det finns en liten 
krumelur som också tittar uppåt. Uppåt på Dim. Maria Nilsson 
Thores älskade bok iscensatt av Teater Pero. Pris: 50 kr.

Cirkus: KUNTZIM för hela familjen
8/2 kl.13 Kulturhuset / Stora Scenen 
KUNTZIM är jiddisch och betyder konsten av 
tricks. Föreställningen hyllar kreativitet, inspi-
rerad av artistens ADHD, och bjuder på jong-
lering, humor och många överraskningar. Med 
Ron Beeri. Pris: 50 kr.

 
Dans: Borta från 2 år
15/2 kl.13 Kulturhuset / Stora Scenen 
Saker trollas bort och kommer fram. Tänk 
om man trollar bort sin kompis. HJÄLP! 
Om sorgen att sakna och glädjen att hit-
ta. Av Minna Krook Dans. Pris: 50 kr.
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Öppna Förskolan C/O Kulturhuset
Miljö: Odlingsinspiration i påsktid
27/3 kl.10 Kulturhuset / Verkstan
Ta med en tom ägg- eller mjölkkartong, en 
gammal träsko/stövel eller vad du nu vill odla i,  
så har vi resten! I barnbiblioteket bjuds det på musik  
och vi gör kycklingar att stoppa i påskgräset.  Fri entré!

Dockteater: Babysalong 3-18 mån
16/4 kl.10 och kl.13  
Kulturhuset / Stora Scenen
Möt dockor, skuggspel och musik i 
en salong för alla sinnen med Dock-
teatern Tittut. Mamma och pappa 
får kaffe/te och liten kaka. Boka plats 
via Öppna förskolan. Fri entré!

Clown: Nalle Clown, Bibbla-bajken  
och miljöinspiration
15/5 kl.10 Aktivitetsparken i Bro
Följ med på Nalle Clowns upptäckts-
färd där han finner fjärilar och andra 
magiska ting, av och med Nalle 
Lanela. Passa på att låna böcker 
från Bibbla-bajken. Fri entré!

Musik: Alice Tegnérs musikskatt 3-6 år 
31/1 kl.10 Kulturhuset 
Välkommen in i Alice förtrollande värld!  

Ovanliga arrangemang och animationer  
som projiceras över scenen skapar en 

drömsk värld. En annorlunda upplevelse för 
hela familjen. Mellan kl.10-12 är det pyssel och 

läsinspiration i Verkstan och Barnbiblioteket. Med Josefine 
Lindstrand, Tuulikki Bartosik, Leo Svensson Sander, Thomas 
Backman, Helene Berg och Miki Anagrius. I samarbete med 
Länsmusiken i Sthlm och Musikverket. Fri entré!

Disco: Minidisco, DJ Choco Canel  
21/2 kl.10 Kulturhuset / Stora Scenen
Ta med dig familjen och dansa loss 
till sköna toner. Chillaxa i loungen i 
foajén och pyssla enligt discotema. 
Klä gärna ut er i sann discoanda! 
Fri entré!

  Foto: Sigyn Stenqvist
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Hitta fler barnaktiviteter & scenkonst på sid.4-5, 8-9, 
24-25 eller håll koll på: kultur.upplands-bro.se
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Sagostunder
Sagostunder på olika språk för barn från 3 år. Yngre barn är 
välkomna med nära vuxen.   

Sagostund på finska med Pirjo
18/1 kl.11 Kulturhuset och 19/1 kl.11 Brohuset 

Sagostund på ryska med Elena
15/2 kl.14 Brohuset och 22/2 kl.14 Kulturhuset

Sagostund på turkiska med Tülay 
7/3 kl.14 Kulturhuset och 21/3 kl.14 Brohuset

Sagostund på kinesiska med Jia Yan  
18/4 kl.14 Kulturhuset och 25/4 kl.14 Brohuset

Sagostund på tyska med Mirjam 
En lördag i maj Kulturhuset
Håll utkik efter datum/tid på kultur.upplands-bro.se

BIBblan BARN
Tisdagsmys i Brohuset från 3 år
4/2, 11/2, 18/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, och 14/4 
Kl.9.30 eller 10 Brohuset / Biblioteket 
Sagostund med Helena. Förskolor kan önska tema eller saga 
i förväg. Max 12 barn. Var tydliga i anmälningen! OBS! Säg till 
om ni blir sjuka och inte kan komma. Gratis!
Anmälan till Helena: info@hkreation.se

Torsdagsmys i Kulturhuset från 3 år
6/2, 13/2, 20/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4 och 16/4
Kl. 9.30 och 10 Kulturhuset / Biblioteket
Mysig sagostund ibland med musik. Det går bra att önska 
saga i förväg. Max 12 barn. OBS! Säg till om ni blir sjuka 
och inte kan komma. Gratis! Välkomna! Anmälan via kultur.
upplands-bro.se/biblioteket senast 1 vecka i förväg.

Författarbesök: Det tutar och blinkar  
Barn 3-10 år med föräldrar
18/4 kl.13 Kulturhuset / Trappan, plan 3
Möt Johan Anderblad, f.d. programledare 
på Bolibompa och författare till böckerna 
om Bojan som älskar alla fordon, speciellt 
brandbilar och polisbilar. Boka gratisbil-
jetter via kultur.upplands-bro.se/bibliotek
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Foto: Ulrica Zwenger

Språkmånader
Varje månad uppmärksammar bibblan ett särskilt språk.  
Vi skyltar med böcker och har ibland olika aktiviteter.  
Håll utkik i bibblan och på: kultur.upplands-bro.se/bibliotek

Psst!
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Du vet väl att du kan önska dig en bok som inte finns på  
biblioteket? Det kallas Inköpsförslag och gäller alla åldrar 
från 0-100 år. Faktabok eller kapitelbok/skönlitterär bok 
spelar ingen roll. kultur.upplands-bro.se/bibliotek

TIPS!

UNGa bibblan
Superhjältar  6-12 år
14/3 kl.11-15 Kulturhuset / Stora scenen & Biblioteket 

Välkommen till en super-lördag med aktiviteter!  
Träffa Elias Våhlund, författare till Handbok 

för Superhjältar kl.13-15! Alla klädda som 
superhjälte får en liten överraskning. Efteråt  
kl.15.30 visar bio Kuben Osynliga Sue. 
Välkommen! För mer info se vår hemsida: 

kultur.upplands-bro.se

Serieworkshop 9-14 år
25/3 kl.15-17 Brohuset / Biblioteket
27/3 kl.15-17 Kulturhuset / Biblioteket
Välkommen att skapa serier med för-
fattaren Johan Unenge. Lär dig skapa 
karaktärer, berättelser och att teckna. 
En del av After school. Fri entré. Drop in!
Fler skapande kurser finns på sid. 24-25.

AFTER SCHOOL för dig mellan 9-14 år
På After school hittar vi på kul saker tillsammans! Det kan bli 
allt från pyssel, spel och TV-spelshäng till digitala experiment 
och filmverkstad. Du får även komma med förslag på aktiviteter. 
Helt gratis och drop-in! 
Håll utkik på kultur.upplands-bro.se/bibliotek för mer information. 

Brohuset / Biblioteket  Kulturhuset / Biblioteket, plan 5
Tisdagar  kl.15-17 Måndagar  kl.15-17.30
Onsdagar  kl.15-17.30 Onsdagar  kl.15-17.30
Fredagar  kl.14.30-17 Fredagar  kl.14.30-17

Skrivarworkshop med Lisa Bjärbo 13 år +
2/4 kl.16-18 Kulturhuset / Verkstan
Ta chansen att träffa och lära från en av Sveriges mest populära 
författare! Lisa Bjärbo, vinnare av Astrid Lindgren-priset 2018, 

besöker biblioteket och berättar om sina böcker, 
inspirerar med roliga skrivövningar  
och delar med sig av sina bästa 
skrivtips. Inga förkunskaper! Gratis! 
Anmäl dig via formuläret på: 
kultur.upplands-bro.se 
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 Foto: Kajsa Göransson

Foto: Kajsa Göransson
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Missa inte talkshowen Alla våra ligg med
Amanda Colldén och Anna Dahlbäck från
podden med samma namn, se sid.14.
Spelas 14 februari kl 19 i Kulturhuset.
Fri entré. Bokningsbara biljetter via hemsidan.

Nu är det möjligt att låna strömmande film 
gratis via biblioteket! Streamingtjänsten  
heter Cineasterna och det du behöver är 
ett aktivt lånekort, pin-kod på biblioteket 
och en internetuppkoppling.  
kultur.upplands-bro.se/bibliotek

Programmera i Scratch 9-14 år
Onsdagar 12/2, 11/3, 15/4, 6/5 och 27/5
Kl.17-19 Kulturhuset / Biblioteket
Lär dig programmera i Scratch och gör egna spel. Från ny-
börjare till mer avancerad med Fredrik Pedersen-Dambo. 
Inga förkunskaper behövs. Låna dator av oss om du inte har. 
Meddela det vid anmälan då det finns ett begränsat antal låne
datorer. Gratis men begränsat antal platser. Om du har frågor 
kontakta biblioteket. Anmälan via kultur.upplands-bro.se

Välkommen till Mattecentrums räknestugor!
Tisdagar  kl.17-19 Brohuset / Biblioteket                                 
Torsdagar kl.17-18.50 Kulturhuset / Biblioteket
Vi börjar 21 och 23 januari och slutar 12 och 14 maj. Stängt under 
skollov.Till räknestugorna är du alltid välkommen, oavsett din 
ålder, skola eller kunskapsnivå. Här kan du sitta och jobba med 
dina matteproblem. Om du vill ha hjälp finns våra volontärer  
– människor som är duktiga på matematik och som brinner för 
att dela med sig av sina kunskaper. Välkommen! 
Kontakt: stockholm.nordvast@mattecentrum.se 
Mattecentrum i samarbete med Upplands-Bro kommun.  
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UNGa bibblan

TIPS!

Psst!
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Scen- och konsertbiljett köps/bokas via: 
kultur.upplands-bro.se Varmt välkommen!

14 

Scen & konsert

Bio Kuben  
har öppnat!  
Se sid. 16-19.

Teater/Musik: Love Songs
2/5 kl.19 Kulturhuset / Stora Scenen
Arja Saijonmaa med sällskap vrider och vänder på vår bild av 
romantiken. Med mycket humor och stort allvar iscensätts en 
sentimental kärleksbomb. En rolig, tragisk och hjärtskärande 
scenshow om längtan efter de riktigt stora känslorna. 

Den första förälskelsen som kändes som den sista, om att 
vara okysst, om att stanna kvar när man egentligen borde 
gå. Om den helt omöjliga romansen som spirade i det gre-
kiska flyktinglägret. Om att sent i livet inse att man är lesbisk 
tack vare Kevin Costner och Whitney  
Houston. Om att gå runt övergiven 
i Rom med Mauro Scocco som 
enda tröst. Och om den finska 
tangolåten som 60 år senare  
får dig att återuppleva den 
första kyssen.
Varmt välkommen! 
Biljett:100-150 kr köps via 
kultur.upplands-bro.se 

Talkshow/föreläsning: Alla våra ligg LIVE
14/2 kl.19 Kulturhuset / Stora Scenen 
Det vi önskar att vi visste när vi var yngre – på Alla hjärtans 
dag. Den frispråkiga och energiska duon, Amanda Colldén 
och Anna Dahlbäck, grundare till succépodden Alla våra ligg, 
bjuder i kväll på frigörande skratt, härliga tips och insiktsfulla  

tankar om det ofta tabubelagda sexet. 
”Varför slösa tid på dåligt sex, när 

det är så enkelt att göra det bra?”. 
Kvällen fylls av roliga happenings  
och games och publiken får ställa  
anonyma frågor via Instagram. 

Fri entré men boka plats via 
websidan: kultur.upplands-bro.se

I mån av plats går det också bra 
att dyka upp på dörren. 

Varmt välkommen!

14 

           Foto: Sören Vilks
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bio kuben

 
Alla vårens filmer hittar du på:  
kultur.upplandsbro.se/film

Bio Kuben visar film i Kulturhuset / Stora scenen 
Plats: Kulturhuset / Bio Kuben, plan 1 i Kungsängen. 
Entré från Kyrkvägen på Kulturhusets baksida.

Januari
30/1 kl.19  Unga Kvinnor (barntillåten)

Februari 
 1/2  kl.13  Alfons leker Einstein (barntillåten)
 1/2  kl.15  Dolittle (barntillåten, OBS! svensk text)
 13/2  kl.19  En vit, vit dag (ej angivet) 
 21/2 kl.19  Min pappa Marianne (ej angivet) 
 28/2  kl.15  LasseMajas Detektivbyrå – Tågrånarens hemlighet  
         (ej angivet) 
 28/2  kl.19  The Invisible man (15 år)  

Mars
 13/3  kl.15  Min pappa Marianne (ej angivet) 
 13/3  kl.19  The Lodge (15 år) 
 14/3  kl.15.30  Osynliga Sue (7 år) 
 19/3  kl.19  Catwalk – Från glada Hudik till New York (barntillåten) 
 21/3 kl.13 och kl.15  Framåt (svenskt tal) 
 24/3 kl.19  Women at war (barntillåten) 

17

Psst!
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Sportlovsfilm: The Invisible man
28/2 kl.19 Kulturhuset / Bio Kuben
Fast i ett våldsamt förhållande 
flyr Cecilia Kass en mörk natt. 
Men när Cecilias ex begår 
självmord och lämnar henne en 
stor förmögenhet börjar hon misstänka att hans självmord 
var fejkat. Samtidigt börjar hon ifrågasätta sitt eget förnuft. 

Superhjältetema: Osynliga Sue 
14/3 kl.15.30 Kulturhuset / Kuben
Tolvåriga Sue känner sig ensam. 
I ett bråk med sin mamma får 
Sue en vätska på sig som kan 
göra henne osynlig. När mam-
man kidnappas kommer Sues nya superkraft väl till pass.  
Super-lördag för alla superhjältar mellan 6-12 år, se sid.11!

Miljötema: Women at war
24/3 kl.19 Kulturhuset / Bio Kuben
En härlig dramakomedi om en 
ensamstående körledare 
som misstänks vara ekoterrorist 
med mål att förstöra Islands infra -
struktur. Mitt i allt godkänns hennes adoption från Ukraina. 

 

 

En del av 
Earth-Hour-

veckan

bio kuben
Bio Kubens Specialfilmer

Kärlekstema: En vit vit dag 
13/2 kl.19 Kulturhuset / Bio Kuben
Två år har gått sedan Ingimun-
durs hustru omkom i en olycka 
men han är uppslukad av sorg 
och entledigad från sitt arbete 
som polischef. En film om sorg, hämnd och villkorslös kärlek.

Sportlovsfilm:  
LasseMajas Detektivbyrå – Tågrånarens hemlighet 
28/2 kl.15 Kulturhuset / Bio Kuben
Lasse och Majas detektivbyrå 
är nedlagd av polischefen, 
som nu vill få hjälp att bevisa 
att hennes pappa Ferdinand är 
oskyldig till tågrånet han dömts 
för. Ska de få upprättelse?

Biljetter 80-100:- köps på plats 1 tim före föreställningen 
börjar eller i förväg via: kultur.upplands-bro.se
Kontakt: biokuben@outlook.com  

18 19

Psst!

TIPS!
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Språkcafé för vuxna!
Missa inte språkcaféerna i vår. Se s.23.

Psst!

20 21

bibliotek
Författarbesök: Carin Hjulström
12/3 kl.18 Kulturhuset / Stora scenen
Carin Hjulströms nya deckarserie heter 
Säbyholms gröna fingrar. Carin Hjulström  
kommer ikväll att berätta om den första  
delen i deckarserien Bara ett litet mord,  
en mysdeckare i Agatha Christies anda.
Fri entré, inga biljetter. Varmt välkomna!

Författarbesök: Björn Wiman
26/3 kl.18 Kulturhuset / Stora scenen
Björn Wiman, kulturchef på Dagens 
Nyheter, har skrivit regelbundet om 
klimatfrågan i flera år. I boken  
Sent på jorden. 33 tankar om 
världens största nyhet har han 
samlat en del av sina texter.  
Hör honom berätta om boken och 
sitt engagemang i klimatfrågan. Fri entré, inga bil-
jetter. Välkomna!

Språkcafé för vuxna!
Missa inte språkcaféerna i vår. Se s.23.

Psst!
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      Foto: Gabriel Liljevall

Författarbesök: Ingela Johansson Ohrstedt
6/2 kl.18 Kulturhuset / Trappan
Ingela Johansson Ohrstedt från Rättarboda berättar om sin 

debutroman Saknad – en isländsk familjefar.  
Det är en roman som tar sin början på 
1920talet och som sträcker sig över flera 
decennier. Berättelsen har rötter i hennes 
egen släkts historia. Ingela Johansson 
Ohrstedt berättar om den research och 
skrivprocess som ligger bakom boken. 

Fri entré, inga biljetter. Varmt välkomna!

 
Författarbesök på persiska: Parvin Ardalan
5/3 kl.18 Kulturhuset / Stora Scenen

    Foto: Lena Malmsten-Bäverstam

Grupp 3 Kulturhuset/Biblioteket plan 5 
Torsdagar 16/1, 13/2, 12/3, 16/4 och 14/5 kl. 14  
 
Anmäl dig via kultur.upplands-bro.se/bibliotek 
Kontaktperson bibliotekarie Ulrika Karén. 
 
Författarbesök: Ingela Johansson Ohrstedt 
 
Torsdag 6/2 kl. 18 Kulturhuset/ Trappan 
 
Ingela Johansson Ohrstedt från Rättarboda berättar om sin debutroman ”Saknad- en isländsk 
familjefar”. Berättelsen har rötter i hennes egen släkts historia och Ingela Johansson Ohrstedt 
kommer att berätta lite om den research och skrivprocess som ligger bakom boken. 
 
Fri entré, inga biljetter. Varmt välkomna! 

 

	نویسنده مھمان کتابخانھ
Parvin	Ardalan,	författarbesök	på	persiska	

5/3	kl.	18.00	Kulturhuset	/Stora	Scenen	

	 18.00مارس ساعت  5روز پنجشنبھ 

نویسنده خبرنگار و  پروین اردالنبھ دعوت کتابخانھ 
فعال حقوق بشرساکن سوئد در سن بزرگ کتابخانھ 
	 سخنرانی خواھد داشت

 ورود برای ھمگان ازاد خواھد بود

 خوش امدید

 
 
Författarbesök: Carin Hjulström 

Torsdag 12/3 kl. 18 Kulturhuset/Stora scenen 
Carin Hjulström kommer att berätta om den första delen i den nya deckarserien, Bara ett litet mord, en 
mysdeckare i Agatha Christies anda. 
Fri entré, inga biljetter. Varmt välkomna! 
 
Björn Wiman om världens största nyhet 
(Författarbesök under Earth Hour-veckan: Björn Wiman) 
Torsdag 26/3 kl. 18 Kulturhuset/Stora scenen 
Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter, har skrivit regelbundet om klimatfrågan i flera år. I 
boken Sent på jorden. 33 tankar om världens största nyhet har han samlat en del av sina texter. Hör honom 
berätta om boken och sitt engagemang i klimatfrågan. 
Fri entré, inga biljetter. Varmt välkomna! 
 
 
 

Grupp 3 Kulturhuset/Biblioteket plan 5 
Torsdagar 16/1, 13/2, 12/3, 16/4 och 14/5 kl. 14  
 
Anmäl dig via kultur.upplands-bro.se/bibliotek 
Kontaktperson bibliotekarie Ulrika Karén. 
 
Författarbesök: Ingela Johansson Ohrstedt 
 
Torsdag 6/2 kl. 18 Kulturhuset/ Trappan 
 
Ingela Johansson Ohrstedt från Rättarboda berättar om sin debutroman ”Saknad- en isländsk 
familjefar”. Berättelsen har rötter i hennes egen släkts historia och Ingela Johansson Ohrstedt 
kommer att berätta lite om den research och skrivprocess som ligger bakom boken. 
 
Fri entré, inga biljetter. Varmt välkomna! 

 

	نویسنده مھمان کتابخانھ
Parvin	Ardalan,	författarbesök	på	persiska	

5/3	kl.	18.00	Kulturhuset	/Stora	Scenen	

	 18.00مارس ساعت  5روز پنجشنبھ 

نویسنده خبرنگار و  پروین اردالنبھ دعوت کتابخانھ 
فعال حقوق بشرساکن سوئد در سن بزرگ کتابخانھ 

	 سخنرانی خواھد داشت

 ورود برای ھمگان ازاد خواھد بود

 خوش امدید

 
 
Författarbesök: Carin Hjulström 

Torsdag 12/3 kl. 18 Kulturhuset/Stora scenen 
Carin Hjulström kommer att berätta om den första delen i den nya deckarserien, Bara ett litet mord, en 
mysdeckare i Agatha Christies anda. 
Fri entré, inga biljetter. Varmt välkomna! 
 
Björn Wiman om världens största nyhet 
(Författarbesök under Earth Hour-veckan: Björn Wiman) 
Torsdag 26/3 kl. 18 Kulturhuset/Stora scenen 
Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter, har skrivit regelbundet om klimatfrågan i flera år. I 
boken Sent på jorden. 33 tankar om världens största nyhet har han samlat en del av sina texter. Hör honom 
berätta om boken och sitt engagemang i klimatfrågan. 
Fri entré, inga biljetter. Varmt välkomna! 
 
 
 

       Foto: Fredrik Elg

           Foto: Sofi a Runarsdotter

 

 

En del av 
Earth-Hour-

veckan
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Dela dina läsupplevelser: Bokcirkel för vuxna
Vi träffas en gång i månaden för att prata om en bok vi läst. 
Välj en av dagarna – vi läser samma bok! Bokcirkeln är gratis 
och biblioteket bjuder på fika. Varmt välkommen!
Grupp 1 Brohuset / Biblioteket
Tisdagar kl.14 14/1, 11/2, 10/3, 14/4 och 12/5 
Grupp 2 Kulturhuset / Biblioteket, plan 5
Onsdagar kl.14 15/1, 12/2, 11/3, 15/4 och 13/5 
Grupp 3 Kulturhuset / Biblioteket, plan 5
Torsdagar kl.14 16/1, 13/2, 12/3, 16/4 och 14/5    
Anmäl dig via kultur.upplands-bro.se/bibliotek
Kontaktperson bibliotekarie Ulrika Karén.

Bokcirkel med lättlästa böcker 
En måndag per månad kl.15 i vuxenutbildningens lokaler.
Vi läser samma bok och pratar om den tillsammans. För dig 
som vill träna svenska och tycker om att läsa. Gratis. Varmt 
välkommen! Anmäl dig via formuläret på: kultur.upplands-bro.
se. Startar när minst fyra personer har anmält sig. 
Kontaktperson bibliotekarie Martina Olsson.

bibliotek
Språkcafé – från 18 år och uppåt
Kungsängen 
Tisdagar 14/1-26/5 kl.11.45-12.45 Kulturhuset / Biblioteket
Tisdagar 14/1-26/5 kl.15-16.30 SFI, plan 2, Kyrkvägen 6  
Bro Information kommer. Håll utkik på kultur.upplands-bro.se. 
Vi fikar och pratar om olika ämnen på lätt svenska. Språkcaféet är 
gratis. Varmt välkommen! Arr: Upplands-Bro kommun i samarbete 
med Upplands-Bro volontärer, Skogakyrkan och Röda Korset.  

Tarinakahvila – berättarcafé på finska 
Bron kirjasto klo.13-14.30 20/1, 17/2 ja 16/3 
Tule kertomaan, mitä olet kuullut tai itse kokenut  
arjessa, juhlassa, matkalla,muualla – herkkiä 
hetkiä tai noloja tapauksia! Kertominen on vapaa-
ehtoista,mutta kuunteleminen pakollista. Puheenvuorojen jakaja: 
Kerttu Jokela (073-9630397, kerttu.jokela@gmail.com).
Järj: Suomenkielen hallintoalue ja Bron kirjasto.

Världspoesidagen
21/3 Kulturhuset / Kungsängen
Vi firar världspoesidagen med utställningar, öppen scen och 
möjlighet att komma och lyssna på lokala poeter. Håll utkik 
efter mer information på kultur.upplands-bro.se
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I vår blir det flera spännande 
författarbesök. Se s.20-21.

Psst!
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https://kultur.upplands-bro.se/bibliotek
https://kultur.upplands-bro.se
https://kultur.upplands-bro.se
https://kultur.upplands-bro.se
mailto:kerttu.jokela%40gmail.com?subject=
https://kultur.upplands-bro.se
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Ibland kopplas konstverkstadens 
tema till aktuell utställning i Konsthallen, 
så titta gärna in i Konsthallen på entréplan innan!

TIPS!

skapa själv
Konstskolan 7-13 år 
Torsdagar, start: 20/2 kl.16.30-18 Kulturhuset / Verkstan, plan 5
26/4 kl.12.30-14.30 Vernissage
Pensla, svampa, måla, klipp, skrapa och glittra! 
Färg och form, olika material och tekniker.  
Handledare är den lokala konstnären/kreativa 
coachen Helena N Åkerlund. I samarbete med 
ABF. Pris: 980 kr/8ggr inkl. material. 
Anmälan info@hkreation.se 

Sportlov – Teaterskola från 6 år 
25/2 kl.13 Kulturhuset / Stora Scenen 
Har du en teaterapa i dig? Kom och testa olika 
teaterlekar tillsammans med andra teaterglada. 
Yvonne från Upplands-Bro Musik och Teater ser 
till att du har kul. Gratis, drop in, ingen föranmälan.

Serieworkshop 9-14 år
25/3 kl.15-17 Brohuset / Biblioteket
27/3 kl.15-17 Kulturhuset / Biblioteket
Välkommen att skapa serier med för-
fattaren Johan Unenge. Lär dig skapa 
karaktärer, berättelser och att teckna. 
En del av After school. Fri entré. Drop in!

24 25

Påsklov på Konstskolan 7-14 år
Kl.12.30-14.30 Kulturhuset / Verkstan, plan 5
Må 6/4 Manga – skissverkstad: Vi tecknar en egen japansk 
serie/figurer på akvarellpapper & färglägger med akva-
rellpennor. Vi lär oss skissteknik mm.
Ti 7/4 Målarverkstad: Vi målar porträtt och husdjur med 
vattenbaserad oljefärg på duk. Medtag egna foton.
On 8/4 Återbruk – smyckesverkstad: Framtidens smycken  
skapas utav gamla. Medtag egna smycken att göra om. 
To 9/4 Påskverkstad: Vi tillverkar kort med stansar, präg-
lingsverktyg, fjädrar med mera och lär oss letteringteknik 
(modern skrivstil). 
Gratis men anmälan till: info@hkreation.se. 

Konstverkstad Från 4 år
1/2, 21/3 & 25/4 kl.11-13 Kulturhuset
Skapa tillsammans med ditt barn! 
Konstpedagogen Ella Heickell har 
materialet. På svenska och finska. 
Gratis, drop-in. Varmt välkommen! 

24 25
Foto: Stefan Tell  

mailto:info%40hkreation.se%20?subject=Konstskolan
mailto:info%40hkreation.se?subject=Anm%C3%A4lan
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konst
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Psst!
 

Stipendier! Föreslå Kultur- och miljöstipendiat eller 
Sandénstipendiat! Sista datum för nominering är 15 okt.
Läs mer på: kultur.upplands-bro.se/konst

27

  KONST & HANTVERKVårsalongen
2020

kulturmiljö

Skolornas vårutställning med film, foto och 
boktrailer visas i Konsthallen under maj. 
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TIPS!

Upplands-Bro har en rik historia för dig att upptäcka! 
Och du är en del av den!
Kulturmiljöer är platser där du möter historien. De ger oss 
perspektiv på vår tillvaro och framtid, en gemensam rike dom,  
en tillgång och ett ansvar. UpplandsBro har många fina kultur-
miljöer som vi ska vara rädda om och utveckla på ett hållbart 
sätt.

Följ Upplands-Bro Kulturmiljö
På Kulturwebben kan du läsa mer om våra 
kulturmiljöer, titta på historiska bilder och 
få tips på besöksmål. 

Gillar du Upplands-Bro Kulturmiljö på 
Facebook får du läsa ännu mer om vad 
som händer just nu både inom kommu-
nen och ibland nationellt. Välkommen!
kultur.upplands-bro.se/kulturmiljo

Upplands-Bro Kulturmiljö på Facebook
Upplands-Bro Kulturmiljo 

Vårsalongen 2020 Konst & Hantverk 
– lokala konstnärer och hantverkare från Upplands-Bro! 
14/3-25/4 Kulturhuset / Konsthallen

Vårsalongens viktiga datum
11/3 kl.13-18 Inlämning av verk till juryn
14/3 kl.13-15 Invigning & Vernissage av Vårsalongen
14/3-15/4 Rösta fram årets Upplands-Brokonstnär under 
utställningsperioden
15/4 kl.18 Årets Upplands-Brokonstnär koras

Lämna in din konst till Vårsalongen 2020 Konst & Hantverk
Juryn väljer ut de deltagande alstren. Fram till den 15/4 kan konst-
hallsbesökare rösta fram Årets Upplands-Brokonstnär 2020.  
Vinnaren koras på kvällen den 15/4 i Konsthallen. Priset är en 
utställning i Konsthallen under hösten 2020. Info och detaljer 
hittar du på: kultur.upplands-bro.se/konst

Vårsalongen arrangeras av Föreningen Konstformer.

Missa inte!
1/2, 21/3 och 25/4 kl.11-13 Konstverkstäder från 4 år kopplade 
till Vårsalongen, läs mer på sid.25.

https://kultur.upplands-bro.se/konst
https://kultur.upplands-bro.se/kulturmiljo
https://www.facebook.com/upplandsbrokulturmiljo
https://kultur.upplands-bro.se/konst


kultur upplands-bro.se
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kultur upplands-bro
kultur.upplands-bro.se

Kultur Upplands-Bro på Facebook
UB Kulturhus

Kultur Upplands-Bro på Instagram 
ubkulturhus

https://kultur.upplands-bro.se
https://www.facebook.com/ubkulturhus
https://www.instagram.com/ubkulturhus

