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Konstgalleriet Hälleforsnäs Gjutmästarbacken 1, Hälleforsnäs
Öppettider t.o.m. 2 juni: fre kl. 11–17, lör–sön kl. 10–14. 
Öppettider 8 juni–1 sep: tis–fre kl. 11–14, lör–sön kl. 10–14

UTSTÄLLNINGAR

SISTA HELGEN!
LENA CEDERGREN– Skulptur
Utställningen pågår t.o.m. 19 maj 2019
 

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

SISTA VECKAN!
EVA LÄNDIN – Akvarellmåleri
Utställningen pågår t.o.m. 18 maj 2019

Eva Ländin kommer ursprungligen från 

Stockholm, men 2012 flyttade hon och 

sambon ut till fritidshuset i Flen och blev 

permanentboende. I Flens biblioteks 

gallerirum visar hon nu upp ett spektra 

av olika miljöer och motiv, allt skapat i 

akvarell.

TRADITIONSENLIGA EVENEMANG

KOMMANDE UTSTÄLLNING:
KOMMUNENS NYFÖRVÄRV 
24 maj–2 juni 2019

Flens kommun äger och förvaltar en 
konstsamling bestående av ca 2000 verk. 
Många av verken finns att se i Flens biblioteks 
fasta samling men även i stadshuset samt i 
andra arbetsmiljöer inom kommunen.

Varje år kompletteras samlingen med ett 
antal nya verk. Missa inte att se de senaste 
nyförvärven i denna utställning!

VÄLKOMNA PÅ TRADITIONELLT MIDSOMMARFIRANDE I SVEAPARKEN!
Sveaparken, Sveavägen, 642 37 Flen.
Fredag 21/6 kl. 13–16

Kom och fira midsommar med alla klassiska 
inslag i Sveaparken i Flen! 
Resning av midsommarstången, gemensam 
dans, musik av Flens spelmansgille samt 
dansuppträdande. Varmt välkomna!

Midsommarfirandet i Sveaparken arrangeras i samverkan mellan Flens kommun, ABF, NBV, Studieförbundet Vuxenskolan, 
Studiefrämjandet och Svenska Kyrkan.
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Ett nyhetsbrev om kulturaktiviteter som bedrivs 
av och i samverkan med Flens kommun. Nummer 2/2019

Redaktion: Kulturenheten Flens kommun
kultur@edu.flen.se / 0157-43 02 24

Vill du bli borttagen som prenumerant från detta nyhetsbrev?
 Maila kultur@edu.flen.se och skriv det så raderar vi din e-postadress.

Lena Cedergren är verksam som 
skulptör på Ven, ön som ligger i sundet 
mellan Danmark och Sverige utanför 
Landskrona. 
Lena Cedergren är utbildad vid KV:s 
konstskola i Lund och vid Forum 
Konstskola i Malmö 1980-85. 
SKulpturerna i lera och brons har ofta 
hästar, hundar och kattdjur som 
motiv, och hon gjuter själv sina 
bronser. 

Fotoutställningen  100!
av Carl von Scheele. 8 juni–1 sep 2019

100! är en fotoutställning som berättar om ett 
antal svenska hundraåringars långa livsresa. 
Fotograf Carl von Scheele har porträtterat ett 
antal 100-åringar från skilda samhällsklasser.
Människor som har haft olika förutsättningar, 
livssyn och erfarenheter. 
Konstgalleriet Hälleforsnäs låter oss i sommar 
stifta bekantskap med dessa fantastiska 
människor och deras livshistorier.

SOMMARENS UTSTÄLLNING:

Några av 100-åringarna i utställningen.

Klicka här för att se ett smakprov av utställningen!

Landskap av Eva Ländin 

KOMMANDE  UTSTÄLLNING:
Samlingsutställning med brukare från 
RESURSCENTRUM
22 maj – 15 juni 2019

Måleri av brukare från resurscentrum

Den 22 maj börjar en särskilt spännande 

och mångsidig utställning i Flens biblioteks 

gallerirum. Konstnärer och konsthantverkare

från ResursCentrum bjuder in till vernissage ons 22/5 kl. 10 för att visa sina alster i en 

samlingsutställning som rymmer både bildkonst och tavlor, och hantverk och slöjd.

FEST I FLEN 
17–18 maj, Centrala Flen, Sveaparken 
och Prins Wilhelms torg med omnejd

Den över 30 år gamla traditionen Fest i 
Flen är en tvådagarsfest som arrangeras 
av kommunen i samverkan med det 
lokala näringslivet, organisationer, 
privata initiativ och sponsorer. 

Det rika och breda festivalprogrammet 
innehåller allt från bilkortege till barn- 
och ungdomsbio och nycirkus. Gå in och 
läs mer på www.flen.se/fest-i-flen

GAMMALDAGS MARKNAD
med närprocucerad kultur
25 maj kl. 9–16, Centrala Malmköping

Den traditionsenliga Gammaldags 
marknad, som satt Malmköping på kartan 
för sitt kvalitativa och klassiska 
marknadsstuk, kommer i år att erbjuda en 
extra ingrediens då man gör en satsning 
på den lokala och närproducerade 
kulturen.
Missa inte att mingla runt, gärna 
gammaldags klädd, bland hantverkare, 
knallar och ett 20-tal olika kulturakter 
under marknadsdagen lördag den 25 maj!

FÖRESTÄLLNINGAR: MUSIK & POESI

FLENS KULTURSKOLA PRESENTERAR: 
Sångkonsert med Kulturskolans sångensemble, måndag 20 maj kl.19:00 under ledning 
av Therese Wiberg och Gustav Andersson, piano. Mellösa kyrka. Fri Entré! 

Kulturskolans musikal 
“I wanna rock”
Föreställningar: 
5 juni kl. 19.00
6 juni kl. 16.00

Biljetter köps på Flens bibliotek.
Vuxna fr.o.m 18 år 100 kr och              
barn t.o.m 17 år 50 kr
Betala gärna med Swish!

KULTURLÖRDAG MED FRÖKEN LARSSON 
- EN SUCCÈ MED REPRIS I HÖST
Lördag 11 maj arrangerade Kulturenheten i Flens kommun Kulturlördag i Konstgalleriet 
Hälleforsnäs. Fröken Larssons Band, för dagen bestående av Monika Larsson och 
Bosse Jonsson, båda från Hälleforsnäs, bjöd på underhållning. Publiken fick dela utrymme 
med skulpturerna i Lena Cedergrens pågående utställning och alla var eniga om, 
att bättre kan en kulturlördag i Hälleforsnäs inte bli! 
Förhoppningsvis blir det en spelning igen med 
Fröken Larssons band i Konstgalleriet någon gång 
efter sommaren.

Kulturenheten anordnar 2 Kulturlördagar per termin 
i Konstgalleriet i samband med utställnings-
verksamheten och nästa tillställning, den 26 oktober,
 kommer Ingela Svensson, tecknare och grafiker från 
Skogstorp att berätta om sitt konstnärskap i samband 
med sin utställning.

POETER PÅ TURNÉ
Flens Bibliotek, Onsdag 5 juni kl 14
Fyra poeter med olika språk möts i denna föreställning 
där alla dikter är översatta.
Fri entré!

LITTERATURFESTIVAL 2019
Lördag 16/11 till och med söndag 24/11 kommer 2019-års litteraturfestival 
att genomföras i Flens kommun, Sörmlands hjärta. Kulturenheten arrangerar 
denna festival för andra året och nu söker vi dig som vill bidra och har idéer!
Inom temat litteratur kan mycket passa in; författarbesök, samtal, 
work-shops, utställningar, högläsning o.s.v. 
Vill du arrangera något inom detta tema under denna vecka ska du absolut 
höra av dig! Kulturen samverkar och stöttar på olika sätt. Maila eller ring! 
kultur@edu.flen.se eller 0157-430224

Fröken Larssons band. Foto: Karin Ögren

TILL SIST...

SOMMARYRAN FÖR ALLA UNGDOMAR 12–19 ÅR!
Amazon, Parkgatan 1
Torsdag 13/6 kl. 20–00

Kostnadsfritt och drog- och alkoholfritt festevenemang för alla ungdomar 
mellan 12 och 19 år. Artister, disco, uppträdande m.m. m.m. Håll utkik på 
fritidsgårdarnas facebook-sida för artistbokningar och mer information. 

Sommaryran arrangeras av fritidsgårdarna i samverkan med kulturenheten, Flens kommun.
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