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Behöver du hjälp med biljettköp så kom in till biblioteket.
Kultur Upplands-Bro är kommunens kulturarena. Här hittar du 
ett brett kulturprogram för många olika intressen och åldrar. 
Webbplatsen kultur.upplands-bro.se är den digitala dörren 
till kulturutbudet, den fungerar lika bra i mobilen, surfplattan 
och på datorn. Här kan du bli uppdaterad om vad som händer 
härnäst, använda bibliotekets tjänster, boka biljetter till even-
emang och upptäcka Upplands-Bro konstliv & kulturmiljö. 
Varmt välkommen! 

Kultur Upplands-Bro på Facebook
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Kultur Upplands-Bro på Instagram
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Upplands-Bro Bibliotek på Facebook
Upplands-Bro bibliotek
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Gå helt gratis på skräckteater på höstlovet eller 
låt din bebis gå på en föreställning helt anpassad 
för bebisar i december! Mer om scenkonst och 
workshops på sid. 4-7.

Fo
to

: M
ar

tin
 S

ko
og

Fo
to

: E
va

 W
el

in
de

r o
ch

 
U

lri
ka

 H
an

ss
on

Fo
to

: M
ic

ha
el

 J
oh

an
ss

on
 

Fo
to

: M
ic

ha
el

 J
oh

an
ss

on
 

Psst!

Obs! Två föreställningar
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Teater: Igelkotten och Mullvaden 2-6 år
9/11 kl.13-13.40 Kulturhuset / Stora Scenen
Ett mer omaka par finns inte – ändå är de bästa vänner! Med 
glädje gestaltar Dockteatern Tittut en berättelse författad och 
illustrerad av Anna Höglund och Gunnar Lundkvist. Pris: 50 kr.

Cirkus/Dans: Signal från 5 år
23/11 kl.13 Kulturhuset / Stora Scenen
Väkommen till höstens storsatsning med lek, 
rörelse, ljud, ljus, film och bild, där dansare 
och publik befinner sig i samma upplevelserum 
– tillsammans. Av Claire Parsons. Pris: 50 kr.

Teater: Konstiga djur 3-6 år
7/12 kl.13 Kulturhuset / Stora Scenen
Hasselmusen tycker jättemyrsloken är det 
kons t  igaste djuret i världen. Men vem är egent-
ligen konstigast? Av Mittiprickteatern. Pris: 50 kr.

Dans: Friktion 4-8 år Urpremiär
14/9 kl.13 Kulturhuset / Stora Scenen
Friktion finns runt omkring oss. När vi gnuggar händerna blir 
det varmt. Hur känns det i kroppen när känslor gnuggas mot 
varandra? Av Ingrid Olterman Dans. Medverkande: Oskar 
Frisk och Måns Erlandsson. Pris: 50 kr. 

Dans: Silkespiloter 2-6 år
19/10 kl.13 Kulturhuset / Stora Scenen
Tänk att leva på ett mullbärsblad. Spinna  
tusen meter silkestråd. Och drömma om att 
kunna flyga… Medverkande: Elinor Tollerz 
Bratteby, Hanna Ekström och Lotta Gahrton. Pris: 50 kr. 

Teater: Nosferatu 4-7 år
29/10 kl.11 och 14 Kulturhuset / Stora Scenen
På höstlovet tar sig Turteatern an skräckfilms-
klassikern Nosferatu från 1922. Skräckgen
ren undanhålls ofta barn, men i denna ålder 
tänker många på spöken och övernaturliga 
krafter. Gratis, inga biljetter, först till kvarn.
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Öppna Förskolan C/O Kulturhuset

Obs! Två föreställningar

Obs! Två föreställningar

Dans: Fågel 2-5 år
11/10 kl.10 och 11 Kulturhuset / Stora Scenen

En finstämd och interaktiv dansupplevelse i fågelns rörelse-
värld. Barnbibliotekarierna medverkar med läsinspiration. 
Syskon är välkomna. Idé & Koreografi: KolKo ink.  
Fritt inträde, platsbokning via Öppna förskolan. 

Teater/textil: Textilworkshop  
+ Ellens boll som fingerdockteater
15/11 kl.10-12 Brohuset / Verkstan
Vi skapar vävar med hjälp av garn och saker från naturen. Ta 
gärna med eget material. Parallellt kan du gå in i sagorummet 
och uppleva Catarina Kruusvals älskade bok. Barnbibliote-
karierna med verkar med läsinspiration. Fritt inträde, drop-in.

Naturverkstad: Vi bygger insektshotell 
20/9 kl.10-12 Kulturhuset / På torget
Runt omkring oss finns fjärilar, bin, humlor och skalbaggar. 
Små djur som är livsviktiga för den biologiska mångfalden. 
Stora delar av deras naturliga livsmiljö har försvunnit p.g.a. 
miljöförändringar. Vi kan hjälpa dem genom att bygga  
insekts hotell där de kan bosätta sig. Under detta tillfället får  
du, barn som vuxen, testa på att bygga dekorativa och 
använd bara insektshotell. Johan från Naturskyddsföreningen  
visar och berättar om olika typer av insekter och platserna 
de bor på. Vi gör detta tillsammans ute på torget utanför 
Kulturhuset i Kungsängen om vädret 
tillåter, så klä dig där efter, annars i 
Verkstan på plan 5. Insektshotellen 
kan ni hänga upp i er trädgård, i ert 
närområde eller vid förskolan efter 
arrangemanget. Fritt inträde, drop-in.

Teater: Bo bebisar 6-18 månader
6/12 kl.10-11 och 12-13 Kulturhuset
En föreställning för de allra yngsta av Teater Tre. 
Att bo. I ett bo. Mitt bo. Välkommen in! På slutet är 
det gemensam lek och fikastund. Fritt inträde,  
platsbokning via Öppna förskolan. 
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Hitta fler barnaktiviteter & scenkonst på sid.4-5, 8-9, 24
eller håll koll på vår webbsida: kultur.upplands-bro.se

Psst!

kultur.upplands-bro.se


   

Du vet väl om 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

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

Psst! TIPS!

8 9

BIBblan BARN

8 9

Tisdagsmys i Brohuset från 3 år
17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 5/11, 12/11, 19/11 
Kl. 9-9.45 Brohuset / Biblioteket, Sagorummet 
Sagostund med Helena. Förskolor kan önska tema eller saga 
i förväg. Max 12 barn. OBS! Uppehåll v.44 höstlovsveckan. 
Välkomna!
Anmälan till Helena: info@hkreation.se

Torsdagsmys i Kulturhuset från 3 år
3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11 
Kl. 9-9.45 Kulturhuset / Biblioteket
Ge barnen en lugn stund med innehåll och låna med er 
böcker från biblioteket. Förskolor kan önska rim och ramsor, 
teman eller saga i förväg. Max 12 barn. OBS! Uppehåll 
v.44 höstlovsveckan. Välkomna!
Anmälan till: biblioteket@upplands-bro.se  

Sagostunder
Sagostunder på svenska, polska och finska. För barn från 3 år,  
men yngre barn är välkomna tillsammans med nära vuxen.   

Sagostund på polska 
8/9 kl.13 Brohuset / Biblioteket 
15/9 kl.13 Kulturhuset / Biblioteket  

Välkommen att lyssna när Angelika läser sagor på polska.

Sagostund på finska  
7/12 kl.11 Brohuset / Biblioteket 
14/12 kl.11 Kulturhuset / Biblioteket   

Välkommen att lyssna när Pirjo  läser sagor på finska.

http://kultur.upplands-bro.se/bibliotek
https://kultur.upplands-bro.se/bibliotek.html
mailto:info%40hkreation.se?subject=Anm%C3%A4lan%20till%20tisdagsmys%20i%20Brohuset
mailto:biblioteket%40upplands-bro.se?subject=Anm%C3%A4lan%20till%20torsdagsmys%20i%20Kulturhuset


 
Missa inte den improviserade hiphop-musikalen  
Mic drop your life! Om en känd persons liv.  
Gästen annonseras inom kort. Se sid. 15.  
Spelas 29 november kl 19 i Kulturhuset.  
Pris: 50 kr. 

TIPS!
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UNGa bibblan

Mattecentrums räknestugor 
finns för dig som vill träna 
extra matte, se sid. 13.

AFTER SCHOOL för dig mellan 9-14 år
På After school så hittar vi alltid på något kul 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 vår webbsida 
för mer info: kultur.upplands-bro.se/bibliotek Obs! Nu även i 
Kungsängen till höstterminen 2019.

Brohuset/ Biblioteket 
Tisdagar  kl.15-17.30
Onsdagar  kl.15-17.30
Fredagar  kl.14.30-17.00 

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

Gillar du att läsa? 
Gå med i Bokklubben. Finns 
både i Bro och Kungsängen. 
Se sid. 13.

TIPS!Psst!

Matstudio Mosebacke 
1/10 kl 15-16 och 16.15-17.15 Kulturhuset / Stora scenen 
Kom och laga mellanmål med Matstudio Mose-
backe och kokboksförfattaren Johanna West-
man! En grupp på 10 barn kan tas emot kl 15 
och en annan grupp på 10 barn kl 16.15.  
Anmälan till: maria.weman@upplands-bro.se. 
Fri entré & varmt välkommen! 

TV-spel med spelexperten Effie! 
25/10 kl 14.30-17 Brohuset / Verkstan  
Effie Karabuda recenserar spel och 
har skrivit boken ”Gamer” om TV-spel, 
e-sport, streaming och mer. Hon kommer 
att spela TV-spel med de som vill och 
berätta om sin bok! För barn 10-14 år. 
Fri entré, inga biljetter och varmt väl-
kommen! 

http://kultur.upplands-bro.se/bibliotek
mailto:maria.weman%40upplands-bro.se?subject=Anm%C3%A4lan%20till%20Matstudio%20Mosebacke


UNGa bibblan
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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!

Programmera i Scratch 9-14 år
Brohuset 
2/10  kl.17-19 Brohuset / Biblioteket
23/10  PROVA PÅ kl. 16-17 Brohuset / Biblioteket
23/10  kl.17-19 Brohuset / Biblioteket
13/11  kl.17-19 Brohuset / Biblioteket

Kulturhuset  
25/9  PROVA PÅ kl. 16-17 Kulturhuset / Biblioteket
25/9  kl.17-19 Kulturhuset / Biblioteket
16/10  kl.17-19 Kulturhuset / Biblioteket
5/11  kl.17-19 Kulturhuset / Biblioteket

Lär dig programmera i Scratch och gör egna spel. Från nybörjare 
till mer avancerad med Fredrik Pedersen-Dambo. Inga förkun-
skaper behövs. Låna dator av oss om du inte har. Meddela 
det vid anmälan då det finns ett begränsat antal lånedatorer. 
Gratis men begränsat antal platser. Anmälan via formuläret på 
kultur.upplands-bro.se. Bibblan bjuder på fika!

Bokklubb 10-12 år – anmäl dig!
Brohuset / Biblioteket 
Onsdagar 28/8, 18/9, 9/10, 6/11, 27/11 kl 15.30 
Kulturhuset / Biblioteket 
Torsdagar start 4/9 kl.15 
För dig som gillar att läsa. Vi ses en gång i månaden för att fika 
och prata böcker. Vi tipsar varandra om bra böcker vi har läst eller 
lyssnat på. Här finns fika och pyssel samt bokspel och mer roligt. 
Ta med en vän eller kom själv! Anmälan via formuläret på: 
kultur.upplands-bro.se. Fri entré & varmt välkommen! 

Välkommen till Mattecentrums räknestugor!
Tisdagar  kl.17-19 Brohuset / Verkstan                                   
Torsdagar  kl.17-19 Kulturhuset / Biblioteket, plan 5
Vi börjar 10 och 12 september och slutar 10 och 12 december. 
Stängt under skollov. Hit är du alltid välkommen, oavsett din 
ålder, skola eller kunskapsnivå. Här kan du sitta och jobba 
med dina matteproblem och vill du ha hjälp finns våra volontärer  
– människor som är duktiga på matte och som brinner för att 
dela med sig av sina kunskaper. Mattecentrum i samarbete med 
Upplands-Bro kommun.

http://kultur.upplands-bro.se/bibliotek
http://kultur.upplands-bro.se
http://kultur.upplands-bro.se


Scen & konsert

I oktober och november blir det 
fler konserter i Kulturhuset, 
se sid. 16-17. 

TIPS!

Talkshow: TEMA DRÖMJOBB – favorit i repris
27/9 kl.19 inkl. paus Kulturhuset / Stora scenen
Tänk om det som du tycker är så fruktansvärt kul kunde bli det 
som du lever på eller får göra mycket mer. Men var börjar man? 
Och hur når man ut till en publik med sitt viktiga budskap? 

Medievärlden är i ständig förändring i en vuxenvärld som får 
allt svårare att hänga med. Saker går snabbt. Hur tränger man in 
i det bruset om man har något viktigt att säga? Detta och mycket 
mer diskuterar vi under ledning av Barakat B. Ghebrehawariat. 
Du får inspiration och information om hur du som ung kan jobba 
med något som engagerar dig. Och hur du kan vara med och  
påverka framtidens arbets marknad, den som 
du snart är en del av. Medverkande:  
Barakat B. Ghebrehawariat med gäster. 
Fritt inträde, först till kvarn. I samarbete 
med Ungdomsproducenterna. Följ oss 
på Instagram #Ungdomsproducenterna. Fo
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Foto: KlaraG

Youtuberbesök: Thomas Sekelius!
7/11 kl.18-19.30 Kulturhuset / Stora scenen 
Träffa Thomas Sekelius, Youtube-stjärnan med 310 000 tittare, 
bloggare och författare till boken Two faced. Thomas berättar 
om sitt liv och sin youtubekarriär, bok och självklart sminket. 
Efteråt finns det möjlighet att ställa frågor. Fri entré, inga biljetter, 
först till kvarn och varmt välkommen!

Teater: Mic drop your life
29/11 kl.19 Kulturhuset / Stora Scenen
Presens Impro gästar oss med en improviserad hiphop-musikal 
om en känd persons liv. Gästen presenteras på vår hemsida. 
Pris: 50 kr. I samarbete med Ungdomsproducenterna.

Halloweenfest åk 6-9 
1/11 18-23 Kulturhuset / Stora Scenen
Disco, DJ och artistuppträdanden. Fritt inträde. 
Boka via: kultur.upplands-bro.se och Fritidsgårdarna.  
I samarbete med Ungdomsproducenterna. Följ 
oss på Instagram #Ungdomsproducenterna.

Kulturskolans konserter 
Rock- och pop 24/10 kl.19 Kulturhuset / Stora scenen
Lucia 12/12 kl.19 Kulturhuset / Stora scenen
Kulturskolans elever bjuder in. Fri entré. Hjärtligt välkomna!

Fo
to

: X
xx

 X
xx

14 15

https://www.instagram.com/explore/tags/ungdomsproducenterna/
http://kultur.upplands-bro.se
https://www.instagram.com/explore/tags/ungdomsproducenterna/


Konsert: Good Harvest
4/10 kl.19-20 Kulturhuset / Stora Scenen
Good Harvest är musikalisk eufori. Intressant, lekfullt, oväntat 
och enormt vackert. Vad Hanna Enlöf och Ylva Eriksson menar 
med att kalla sig musikaliska tvillingar blir klart när man hör deras 
röster som leker fram med ett gitarrspel som rymmer klangen av 
en hel symfoniorkester. I år fyller båda 28 år och firar ”halvlivs-
jubileum” som musiker tillsammans – mycket har hänt sedan de 
träffades i hemstaden Falun. Hösten 2016 släppte de sin tolk-
ning av Joni Mitchells ”Woodstock”. En livevideo som blev en 
internationell viral succé. Deras hyllade debutalbum ”In A Life 
And Place Like This” släpptes våren 2017 och följdes av turnéer 
tillsammans med bland andra Per Gessle och Kris Kristofferson.  
Duon har spelat på Sveriges största  
scener, framträtt i TV på Idrottsgalan 
och Moraeus Med Mera, spelat i  
Europa och USA och utnämnts till 
”Årets Band” vid Dalecarlia Music 
Awards. Pris: 100-150:-

Scen- och konsertbiljett köps via vår webbsida: 
kultur.upplands-bro.se Varmt välkommen!

Psst!
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Scen & konsert
Konsert: A tribute to women pioneers in blues and rock´n roll
15/11 kl.19-21 inkl paus Kulturhuset / Stora Scenen
”Kvinnlig musikhistoria” med pionjärer inom blues, gospel, 
soul, rythm & blues och rock och deras positiva budskap efter 
frihet, oberoende och rätten till att bli älskad som man är. En 
föreställning som verkligen passar både unga och gamla. 

Vi rör oss från 1900-talets början fram till 1970 med artister 
som Memphis Minnie, Mahalia Jackson, Big Mama Thornton,  
Ethel Waters, Etta James, Sister Rosetta Tharpe, Bessie Smith 
men även artister som under mitten av 1900-talet haft stor 
betydelse som Janis Joplin, Bonnie Rait, Aretha Franklin och 
Tina Turner.

Föreställningen skildrar en osynlig 
homoerotisk kultur som stolt och 
lustfyllt inspirerar till och agerar 
för allas rätt att leva ut sin egen 
sexualitet och skapa sin egen 
identitet, som musiker, som 
artist, som kvinna, som queer, 
som människa. Av Violet Green 
and all between. Pris: 100-150:-

Foto: Stefan Zimmerman

16 17

http://kultur.upplands-bro.se


bibliotek
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Författarbesök: Ebba Witt-Brattström
28/11 kl.18 Kulturhuset / Stora scenen
Ebba Witt-Brattström är författare och profes-
sor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Hon har skrivit en 
rad litteraturhistoriska böcker, bl.a. om Moa Martinson och Edith 
Södergran. I kväll talar hon utifrån rubriken Kvinnomotståndets 
ord i historien – kvinnliga författare från heliga Birgitta till idag som 
leder fram till hennes senaste bok ”Historiens metoo-vrål”. I sam-
arbete med ABF. Fri entré, inga biljetter. Varmt välkomna! 

Öppen bokcirkel om ”Vajlett och Rut” av Karin Alfredsson 
3/10 kl.17.30 Kulturhuset / Biblioteket, plan 5
Inför Karin Alfredssons författarbesök 10/10 träffas vi i en öppen 
bokcirkel för att prata om hennes roman ”Vajlett och Rut”. Boken 
läses innan träffen. Biblioteket bjuder på fika. Ingen föranmälan. 
Varmt välkomna!  Kontaktperson bibliotekarie Ulrika Karén.

Afternoon tea med boksamtal  
Torsdag 17/10 kl. 15  Brohuset / Biblioteket
Torsdag 21/11 kl. 15  Kulturhuset / Biblioteket
Vi tipsar om böcker med brittiskt tema. Ta gärna med egna favorit-
böcker och berätta om dem. Anmäl dig i bibliotekets informations-
disk eller via formuläret under Afternoon tea på webbsidan: 
kultur.upplands-bro.se/bibliotek. Biblioteket bjuder på te/kaffe 
med tilltugg. Gratis men begränsat antal platser. Varmt välkomna!

Bli biodlare eller hjälp ett solitärbi  
– lär dig mer om pollinerande insekter 
12/9 kl.18 Stora scenen / Kulturhuset 
Karina Tomtlund från Bro-Håbo biodlarfören-
ing berättar om hur det är att vara biodlare, 
vad som krävs i tid, kunskap och utrustning 
samt litet om binas situation i Sverige idag. 
Honungs provning och försäljning av honung 
från lokala biodlare. Fri entré, inga biljetter. 
Varmt välkomna! 

Författarbesök: Karin Alfredsson
10/10 kl.18 Kulturhuset / Stora scenen
Att skriva skönlitterärt för att förändra världen
Karin Alfredsson har skrivit både spännings-
litteratur och relationsromaner – alltid med kvinnor 
och utsatta människor i fokus. På försättsbladet till hennes  
böcker om läkaren Ellen Elg står det: ”Allt viktigt i denna  
berättelse är sant. Alla likheter med verkligheten är fullkomligt 
avsiktliga.” Så är det fortfarande. Den senaste deckaren, ”Sista 
färjan från Ystad”, behandlar ett av de allra vanligaste brotten i 
Sverige idag: bedrägerier. Det är brott som alltför sällan anmäls, 
eftersom brottsoffren skäms.
Fri entré, inga biljetter. Varmt välkomna! 
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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 grupperna – vi läser samma bok! Bokcirkeln är gratis 
och biblioteket bjuder på fika. Varmt välkommen!
Grupp 1 Brohuset / Biblioteket
Tisdagar kl.14-15.30 10/9, 8/10, 5/11, 3/12
Grupp 2 Kulturhuset / Biblioteket, plan 5
Onsdagar kl.14-15.30 11/9, 9/10, 6/11, 4/12 
Grupp 3 Kulturhuset / Biblioteket, plan 5
Torsdagar kl.14-15.30 12/9, 10/10, 7/11, 5/12    
Anmäl dig via formuläret på: kultur.upplands-bro.se
Kontaktperson bibliotekarie Ulrika Karén.

Bokcirkel med lättlästa böcker 
Kulturhuset / Biblioteket, plan 5
Vi läser samma bok och pratar om den tillsammans. För dig som 
vill träna svenska och tycker om att läsa. Startar när minst fyra har 
anmält sig. Gratis och biblioteket bjuder på fika. Varmt välkommen!  
Anmälan via formuläret på kultur.upplands-bro.se
Kontaktperson bibliotekarie Martina Olsson.

Dyslexiveckan 7-13/10 för barn och vuxna
Uppmärksammas med bokutställning och drop-in för Legimus-
registrering på biblioteket i Brohuset i Bro och Kulturhuset i Kungs-
ängen. För mer information se: kultur.upplands-bro.se/bibliotek

Språkcafé – från 18 år och uppåt
Kungsängen 
Tisdagar 10/9-10/12 kl.11.45-12.45 Kulturhuset/Biblioteket 
Tisdagar 10/9-10/12 kl.15-16.30 SFI, plan 2, Kyrkvägen 6 
Bro – Information om språkcafé i Bro kommer i höst.
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 
10/10, 14/11, 12/12, klo 13–15 Bron kirjasto 
Tule kertomaan, mitä olet kuullut tai itse kokenut arjessa,  
juhlassa, matkalla, muualla – herkkiä hetkiä tai noloja tap-
auksia! Kertominen on vapaaehtoista, mutta kuunteleminen pakol-
lista. Puheenvuorojen jakaja: Kerttu Jokela (073-9630 397 kerttu.
jokela@gmail.com). Järj: Suomenkielen hallintoalue ja Bron kirjasto.  

Kirjailijavieraana Tiina Laitila Kälvemark – finskt författarbesök 
Torstai 5/12 klo 14 Brohuset / Danssalen
Tiina Laitila Kälvemark (s. 1970) toimittaja/ 
kirjailija, kotoisin Kärsämäeltä, Pohjois-Pohjan-
maalta, assu Tukholmassa. Julkaistuja teoksia: 
Kadonnut ranta (2012) Karkulahti (2015) Seitse-
mäs taivas (2017) Suomeksi. 
Lisätietoa: kultur.upplands-bro.se

bibliotek
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skapa själv
Skapande kurser för vuxna Kulturhuset / Verkstan 
Tillsammans med den lokala konstnären Helena N Åkerlund 
provar du på olika tekniker. Kurserna för fortsättare passar för 
er som gått nybörjarkursen eller på annat sätt har grunderna i 
respektive teknik. Medtag eget material eller köp på plats. 
Akrylhelg – nybörjare 28-29/9 fortsättare 23-24/11
Akvarellhelg – nybörjare 5-6/10 fortsättare 9-10/11
NYHET! Lettering – Tisdag 15/10 kl.18.30-21
Lettering, en modern skrivstil som på ett 
lekfullt, utmanande och avkopplande sätt 
blir fantastiskt snyggt och personligt!
Info om priser finns på vår webb och an-
mälan till info@hkreation.se. I samarbete 
med ABF Norra Stockholms Län.
Kalligrafi – nybörjare 5/11 kl.18.30-20.30

 
TIPS!

Stipendier Föreslå Sandénstipendiat eller Kultur- och miljö-
stipendiat! Senast 15 oktober behöver vi ha ditt förslag. 
Läs mer på: kultur.upplands-bro.se/konst

Är du klimatsmart? Kom till våra Slöjdsalonger!
Onsdagar kl.17-19 Trappan / Konsthallen, Kungsängen 
Utveckla ditt återbrukstänk. Lokalt, socialt, kreativt 
och bra för planeten! För alla och gratis. Inspirations-
föreläsning första onsdagen i varje månad. Andra 
onsdagar träffas vi som på ett vanligt på stickcafé. 

4/9 Persiskt broderi. Nina Kader visar hur du kan skapa med pärlor 
i persisk stil.
2/10 Intarsia – broderiteknik från medeltiden. Inger Broström visar 
material och teknik som använts sedan medeltiden. 
6/11 Remake! Slöjdsalong med återbruk och lagning som tema. 
4/12 Traditionell juldekoration, skapa i halm med nål och tråd. 
I samarbete Stockholms-Näs hembygdsförening.

Stickcaféer 
Onsdagar kl.13-15 Kulturhuset / Caféet, Kungsängen 
Fredagar kl.13-15 Brohuset / Café Nyfiket
Sticka – virka – skapa tillsammans! Ett enkelt sätt att ta del av 
kunskap och gemenskap. Gratis, drop-in För alla! I samarbete 
med Föreningen Konstformer och SFI
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Målning ”Busco una salida” av årets  
Upplands-Brokonstnär 2019 Patricia Zuniga

Återbruka och skapa själv! Lär dig laga och 
lappa, brodera och skapa vackra juldekorationer!  
Prova nya material och tekniker. Lär av varandra! 
Se sid. 22-23 eller kultur.upplands-bro.se
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skapa själv

Psst!

Lilla Konstskolan 7-10 år
Torsdagar, start: 19/9 kl.16.30-18 Kulturhuset 
Stora Konstskolan 11-14 år
Torsdagar, start: 19/9 kl.18.30-20 Kulturhuset
Pensla, svampa, måla, svep, klipp, skrapa och glittra!
Pris: 980 kr/ 8 ggr inkl. material. Anmälan till: info@hkreation.se
I samarbete med Helena N Åkerlund, ABF Norra Stockholms 
Län & Kultur Upplands Bro.

HöstlovsKonstskola 6-12 år 
28-31/10 kl.12.30-14.30 må-to Kulturhuset / Verkstan
Du får prova olika tekniker och lär dig mer om färg och form. 
Material finns här. Anmäl dig till en eller flera dagar. Gratis men 
anmälan till: info@hkreation.se. I samarbete med Helena N 
Åkerlund, ABF Norra Stockholms Län & Kultur Upplands Bro.

Konstverkstad för barn från 4 år 
Lördagar kl.11-13 Kulturhuset / Verkstan, plan 5
21/9 Måleri. Inspireras av Upplands-Brokonstnären Patricia Zuniga.
26/10 Textil och grafik. Vi utgår från Meggi Sandells utställning. 
16/11 Tusch och kanske krita. Vi tittar mer på Meggi Sandell. 
Skapa med konstpedagogen Ella Heickell. Vi utgår från Konst-
hallens aktuella utställningar så besök dem gärna innan! På 
svenska och finska och alla är välkomna! Fri entré, dropin.

http://kultur.upplands-bro.se
mailto:info%40hkreation.se?subject=Anm%C3%A4lan
mailto:info%40hkreation.se?subject=Anm%C3%A4lan%20till%20H%C3%B6stlovsKonstskola


konst
Utställning: Förskjutningar av Meggi Sandell
19/10-24/11 Kulturhuset / Konsthallen
19/10 kl.13-15 Vernissage
26/10 &16/11 kl.11-13 Konstverkstad för barn / Verkstan plan 5
Meggi Sandell är verksam som konstnär med utställningar i 
Sverige och utomlands. Utöver en Masterexamen i Textil Konst 
från HDK i Göteborg har hon studerat filosofi, kinesiska, genus 
och litteraturvetenskap.

Presentationsutställning: Konstrundan 
24/8-1/9 Kulturhuset / Konsthallen
24/8 kl.13-15 Invigning & vernissage
Kommunens lokala konstnärer och hantverkare ger här en försmak 
av den årliga Konstrundan i Upplands-Bro helgen den 31/8-1/9.

Årets Upplands-Brokonstnär 2019: Patricia Zuniga
14/9-6/10 Kulturhuset / Konsthallen
14/9 kl.13-15 Vernissage
21/9 kl.11-13 Konstverkstad för barn / Verkstan plan 5

Patricia Zuniga röstades fram av Upp-
lands-Broborna på Vårsalongen 2019. 
Patricia kom till Sverige från Chile 1986 

och började måla hösten 2017. 
”Jag har alltid fascinerats av 
det abstrakta. Att titta på ett 
abstrakt verk och låta fanta-
sin flöda tilltalar mig och för-

flyttar mig till en annan värld.”
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Konstkuben i Brohuset! POP-UP-utställningar med 
bland annat föreningen Samtidskonst i Bro. Håll utkik på:  
kultur.upplands-bro.se/konst och Instagram: UBkonsthall

TIPS!

Foto: Fabian Garcia
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kultur upplands-bro

Kultur Upplands-Bro på Facebook
UB Kulturhus

Kultur Upplands-Bro på Instagram 
ubkulturhus

kultur upplands-bro.se

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

