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UTSTÄLLNINGAR

KOMMANDE UTSTÄLLNING: 
SAMLINGSUTSTÄLLNING 
DRÖMMAR OCH TILLSTÅND 
30 nov 2019–26 jan 2020

Vernissage 30 nov kl. 10–14
Fyra konstnärer tolkar temat 
Drömmar och Tillstånd fritt i 
denna samlingsutställning.

Deltagande konstnärer är BrittMarie Järnström Lindell, Magnus Flisberg, 
Peter Kylberg och Maria Pihl.

Flens biblioteks gallerirum
Drottninggatan 3, Flen.  Öppettider: mån–tors kl 8–19, fre kl 8–17, lör kl 10–14

   AKTUELL  UTSTÄLLNING -SISTA CHANSEN 
                FLENS STAD 70 ÅR - t.o.m. 13 nov 2019

Konstgalleriet Hälleforsnäs
Gjutmästarbacken 1, Hälleforsnäs Öppettider: fre kl. 11–17, lör–sön kl. 10–14.
OBS! Nya öppettider efter årsskiftet: ons–fre kl. 11–17, lör kl. 10–14.

ÅRETS SISTA UTSTÄLLNING:
VINTERSALONG
7 dec 2019–25 jan 2020

Vernissage lördag 7 decemeber kl. 11–13

Det som tidigare år kallats Amatörsalong och avslutat årets utställningar på 
Konstgalleriet Hälleforsnäs, kallas från och med i år Vintersalong och äger rum 
på Flens biblioteks gallerirum. 

Inlämning av verk sker tisdag 3 december kl. 9–17 i sal Inspirea, Flens bibliotek. 
Alla är välkomna att lämna in verk i alla tekniker utom digitala, det finns ingen 
jury och samtliga inlämnade verk visas i utställningen enligt följande kriterier: 

- Max 2 verk/person
- Verken får inte överskrida måtten 70x70 cm
- Alla verk ska vara monterade och färdiga för upphängning
- Utställningen visas i Flens biblioteks gallerirum som är obevakat.
- Blankett ifylles på plats

NÄSTA  UTSTÄLLNING: 

Litteraturfestivalen i Sörmlands hjärta pågår mellan den 16 och 24 november med ett antal nedslag, 
i form av föreläsningar, samtal och andra evenemang runt om i kommunens orter. Temat och den 
röda tråden är liksom förra året ordet, texten och språket. En festival som vill hylla det fria ordet och 
alla olika sätt att uttrycka det på! De olika programpunkterna utgår alla från sina egna ämnen och 
förhoppningen är att på så sätt skapa en helhet med något evenemang för alla Flens invånare och 
besökare. Mer information om programpunkterna finns på www.flen.se/litteraturfestival 
Litteraturfestivalen samordnas av Kulturenheten, Flens kommun. Välkomna!

Kungsbron sedd från Järnvägshotellet

ÖVRIGT

SAGA BIO FYLLER 60 ÅR

Flens stad firar 70 år. Detta firas genom en utställning med 
nedslag i stadens moderna historia, från 1949 och framåt.

EN BILD, EN BERÄTTELSE 
Utställningen pågår 16-30 nov 2019

En bild, en berättelse visar upp nya och 
okända sidor av Flensbygden och de 
människor som finns här. Tankar, minnen, 
känslor och personliga berättelser från 
elever, bönder, författare, pensionärer, 
bilfantaster och många fler breder ut sig 
i storformat på galleriet i Flens bibliotek
 16/11 - 30/11, i samband med Flens 
litteraturfestival. Utställningen är ett 
samarbete mellan Länsbildningsförbundet, 
Kulturenheten Flens kommun och Widegrens förlag, med stöd från Linderoths 
Tryckeri och Daghall Creations AB. Mer information: www.sormlandlaser.blogspot.com

MISSA INTE:
ÖPPEN UTSTÄLLNING MED 
SOPPLUNCH OCH UNDERHÅLLNING
Lördagen den 9 nov kl. 13  bjuder vi in till en 
festlig Sopplunch. Vi erbjuder Sörmlandsoppa 
med tillbehör till självkostnadspris, 70 kr.
Vi bjuds underhållning till det med 
musikinslag från Flenstrakten. För att säkra 
din lunch, boka plats på kulturen@edu.flen.se
Utställningen är kostnadsfri och öppen 
som vanligt.

J U L K O N S E R T
Lördag den 7 december 2019 kl. 16.00

Stenhammarskolans aula
F R I   E N T R É !

Flen, Hegelsta-Hyltinge församlings kyrkokörer och 
Flens Blåsorkester hälsar Dig varmt Välkommen!

Vi sjunger och spelar några av julens 
underbara sånger!  

I samverkan med Kulturenheten Flens kommun

Utsnitt ut olja på duk av Maria Pihl

FÖRSÄLJNING AV KONST
23-24 november på Konstgalleriet i Hälleforsnäs

Vi har rensat i våra förråd, kom och fynda bland affischer, grafik, konst,                 
skolplanscher mm

Flens biograf Saga firar 60 år i år, vilket vi vill fira
lördagen den 30 november med en 
filmfestival!

Det blir filmvisning hela dagen på olika 
teman. Filmerna är gratis, så först till
kvarn gäller. 

Håll utkik efter programmet www.flen.se/bio 
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