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SOMMARKONSERTER
Bruksområdet Hälleforsnäs
Utomhusscenen bakom konstgalleriet och gjuterimuséet, jämte kolhuset.
Torsdag 18 juli kl. 19 och tisdag 30 juli kl. 19. Fri entré
Kulturenheten i Flens kommun presenterar
ett nytt koncept för sommaren 2019
–Konsertkvällar på Bruket! Från utomhusscenen mot de vackra och delvis demolerade
bruksbyggnaderna kommer det under två
julikvällar att ljuda av toner från både nyprogg
och punk och klassiska flygelmelodier.
Flera av Flens landmärken finns på
omslaget till Jättedams skiva “Eftersom
ingen frågade” från 2018 (bild t.v.).
Omslaget är skapat av Madeleine Jonsson.
Bilden är beskuren
JÄTTEDAM 18/7 kl.19
Jättedam, idag Göteborgsbaserade men med rötter
i Flen och de sörmländska
skogarna, återvänder i
sommar hem för en
spelning på Bruket. Det
kritikerrosade bandet
spelar musik utifrån flera
influenser och beskrivs
ibland som nyprogg och
progressiv rock med
popmelodier och
psykadeliska inslag.
Jättedam. Foto: Johan Roman
Jättedam är ett levande
band i ständig förändring och ett liveframträdande är sällan ett annat likt. I november
2018 släppte de sin andra skiva “Eftersom ingen frågade” där minnena från Flen pryder
omslaget. Missa inte när Jättedam låter musiken eka över industrilandskapet och
blandas live med dessa minnen i julikvällen!
MARTIN STURFÄLT 30/7 kl.19
Pianisten Martin Sturfält har etablerat sig
som en uppmärksammad uttolkare av
såväl nyare som äldre svensk musik. Han är
en flitig gäst som solist hos svenska och
utländska symfoniorkestrar och är även en
hängiven kammarmusiker.
Martin föddes i Katrineholm och började
spela piano vid 4 års ålder. Allt sedan 11årsåldern har han varit aktiv som
konserterande pianist och hans
framträdanden har tagit honom runt om i
Skandinavien, övriga Europa, USA och
Asien. Under brukskonserten bjuder
Martin och hans flygel på några av de mest
välkända musikskatterna.
Martin Sturfält. Foto: Jan Lindblad Jr.
Martin Sturfält. Foto: Jan Lindblad Jr.

Brukskonserterna är gratis och öppna för alla! Medtag gärna egen stol. Förtäring och
dryck finns till försäljning på Bruksrestaurangen före och efter konserterna.
Passa även på att besöka bruksområdets övriga aktörer, Konstgalleriet Hälleforsnäs
håller öppet till kl. 19 under konsertkvällarna!

Ett utsnitt av de gamla industribyggnaderna som omger utomhusscenen. Foto: Inger Zetterström Karlsson

SOMMARLOVSAKTIVITETER
FÖR BARN OCH UNGA 6-15 ÅR:
Missa inte när den populära och kostnadsfria cirkusskolan äntligen kommer till Flen!
Vill du lära dig cirkuskonster som trampolin, jonglering, akrobatik och cykla på enhjuling?
Då ska du vara med i sommar när Frisksportdistriktet kommer till Flen och Piggelin-hallen
och håller kostnadsfri cirkusskola för barn och unga mellan 6 och 15 år.
Cirkusskolan pågår vecka 30 (22-26 juli) och är uppdelad i en förmiddags- och en
eftermiddagsgrupp:
Kl. 9-12 för barn mellan ca 6-9 år. Kl. 13-16 för unga ca 9-15 år. Kl. 16-17 fri träning.
Veckan avslutas med två cirkusföreställningar på fredagen. Observera att man förväntas
delta samtliga dagar under veckan.
För mer info och anmälan:
www.frisksport.se/cirkusskolan eller
ring kulturenheten: 0157-43 02 24.
Cirkusskolan är en del av Flens kommuns
avgiftsfria aktiviteter i sommarlovskul
som riktar sig till barn och unga 6-15 år.
För mer information om
fullständigt program, besök:
www.flen.se/uppleva-gora/sommarlovskul-2019/
www.facebook.com/SommarlovskuliFlensKommun/

UTSTÄLLNINGAR
Konstgalleriet Hälleforsnäs Gjutmästarbacken 1, Hälleforsnäs
Öppettider 8 juni–1 sep: tis–fre kl. 11–17, lör–sön kl. 10–14
Övriga året: fre kl. 11–17, lör–sön kl. 10–14
Några av hundraåringarna i sommarens utställning.

SOMMARENS UTSTÄLLNING:
Fotoutställningen

100!

av Carl von Scheele.
8 juni–1 sep 2019
100! är en fotoutställning som
berättar om ett antal svenska
< porträtterat ett antal 100hundraåringars långa livsresa. Fotograf Carl von Scheele har
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.
Klicka här för att se ett smakprov av utställningen!

NÄSTA UTSTÄLLNING:

Öppettider Konstgalleriet: fre kl. 11–17, lör–sön kl. 10–16
Öppettider i konstnärsateljéerna: lör-sön kl. 11–16
6–8 sep 2019 i Konstgalleriet Hälleforsnäs, 7–8 sep i konstnärsateljéerna.
Konstrundan erbjuder en unik möjlighet att under en helg göra en tur i hjärtat av
Sörmland och besöka konstnärer som lever och arbetar i området.
I skiftande ateljé- och utställningsmiljöer och i mötet med personliga konstnärskap kan
man ta del av en mängd olika tekniker och uttryckssätt inom konsten.
I en samlingsutställning fre–sön 6–8 september i Konstgalleriet Hälleforsnäs visar
konstnärerna ett smakprov ur sin produktion. Ett besök där kan vara en bra startpunkt
för att planera sin ateljérunda.
Besök konstrundans facebook-sida för mer information och karta över ateljéerna
UTSTÄLLNINGEN DÄREFTER:
Ingela Svensson 14 sep–10 nov 2019
Vernissage lördag 14 sep kl. 10–14
Konstgalleriets öppettider: fre kl. 11–17, lör–sön kl. 10–14
Ingela Svensson som är bosatt och verksam i Skogstorp utanför Eskilstuna, har medverkat
tidigare i samlingsutställningen ”Teckning” och i en utställning med grafik från Grafiska
Sällskapet i Konstgalleriet. Så det ska bli extra spännande att få se henne i ”helfigur” i en
separatutställning.
Om konstnären: Ingela Svensson är tecknare
och grafiker, utbildad på Konsthögskolan
Umeå, 1993-98. Hon beskriver själv sitt
konstnärskap:
”Mina teckningar sträcker sig från små
papperslappar upp till väggteckningar
på fem-sex meter. När det gäller grafik
arbetar jag med högtryck och linoleum.
I mina bilder återkommer jag gärna till
vardagliga händelser och den mänskliga
kroppen.”
Mera om Ingela Svensson finns att se
och läsa på www.isvensson.se

The Suitcase av Ingela Svensson

Kulturlördag 26 oktober, kl. 12 berättar Ingela Svensson om sitt konstnärskap och sina
inspirationskällor. Samtidigt serverar vi en god sopplunch. Kostnad 75:-.
Förhandsanmälan till karin.ogren@edu.flen.se senast onsdag 23/10.

Flens biblioteks gallerirum
Öppettider t.o.m. v 32: mån-fre kl. 9–17, lör kl. 10–14. Drottninggatan 3, Flen
AKTUELL UTSTÄLLNING:
Djur & Växter - Gamla skolplanscher
19 juni–17 augusti 2019
Under sommaren kommer ett urval av de vackra och informativa skolplanscher, som
under decennierna gått från att vara undervisningsmaterial till att bli eftertraktade
inredningsföremål, återigen att få se dagens ljus i gallerirummet.
Välkommen på en ljus, nostalgisk och somrig utställning med de klassiskt illustrerade
växt- och djurplanscherna!

NÄSTA UTSTÄLLNING:
SAMAN WAIZ
20 augusti–17 september 2019
Warm Hugs av Samwais. Olja på duk.

"Mitt namn är Saman Wais, men jag är mer
känd som Samwais. Jag är född i Kirkuk men
flyttade till Sverige år 2007. Innan Irakkriget
2003 studerade jag konst och musik i Bagdad
och fortsatte senare min konstnärliga
verksamhet i Sverige.
Nu ägnar jag mig åtmåleri, skulptur och
design och har deltagit i både separatoch samlingsutställningar i flera länder".
/Samwais
Utställningen kommer innehålla verk i olika
tekniker, stilar och format.

Warm hugs av Samwais. Olja på duk

TILL HÖSTEN
FLENS KOMMUNS HÄLSOVECKA
pågår v. 39 (21–29 september 2019)
Hälsa är viktigt för alla. Därför vill Flens kommun
erbjuda alla kommuninvånare extra hälsofrämjande
aktiviteter både på dag- och kvällstid under den här
veckan. Hälsoveckan innehåller allt från träning för
knopp och kropp, motion rörelse och avslappning,
till kostråd, musik, kultur och allt annat som bidrar
till bättre fysisk och mental hälsa.

KULTURAKTIVITETER UNDER HÄLSOVECKAN
FÖRELÄSNING OM DEN KULTURELLA HJÄRNAN
Tisdag 24 sep kl. 19, Stenhammarskolans aula
Gunnar Bjursell är professor emeritus, och har
tidigare forskat kring geners betydelse för
folksjukdomar. Under de senaste åtta åren har
han engagerat sig för det framväxande
forskningsfältet kring kultur, hjärna och hälsa,
och har tidigare koordinerat satsningen ”Kultur
och hälsa” vid Göteborgs Universitet.
Sedan några år driver han nu Cultural Brain
Initiative vid KI.
Gunnar Bjursell. Bild hämtad från Chalmers.

SKULPTURPROMENAD I CENTRALA FLEN
Ons 25 sep kl. 15, Samling vid järnvägshotellet.
I centrala Flen finns 12 offentliga skulpturer.
Följ med på en promenad med konsthandläggare Karin Ögren som berättar om de
enskilda verken och konstnärerna bakom dem!

Den mexikanska stolen av Gunnel Frieberg. Foto: Karin Ögren

Flamingo av Sven Frick. Foto: Karin Ögren

FOTOVANDRING med FOTOKLUBBEN FOKUSERA FLEN
Vill du lära dig om teknik, teori och praktik bakom vackra naturbilder? Följ med när
Fotoklubben Fokusera Flen lär ut detta under en fotovandring under hälsoveckan!
Håll koll på Hälsoveckans webbplats där information om samtliga programpunkter
uppdateras löpande!
Vill du bli borttagen som prenumerant från detta nyhetsbrev?
Maila kultur@edu.flen.se och skriv det så raderar vi din e-postadress.

