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MEDVERKA!

BILD+TEXT BERÄTTELSER FRÅN FLEN
Länsbildningsförbundet Sörmland bjuder in till en tävling med förhoppning
om att visa okända och spännande sidor av Flensbygden och de människor
som bor här. Ta chansen, vinn tusen kronor och delta på utställningen i Flens
biblioteks gallerirum under Litteraturfestivalen i Sörmlands hjärta under
november!
1.

2.

3.

Välj en bild som betyder något särskilt för dig. Det kan vara ett nytaget
foto i din mobil, ur ett dammigt fotoalbum, eller något annat som
väcker minnen, känslor och berättelser till liv. Teckningar, collage,
montage, m m är också välkomna. (om du använder en bild som någon
annan skapat: tänk på upphovsrätten!)
Skriv en text till bilden. Du kan skriva en dikt, en kort novell, en rap, ett
brev, eller helt fritt från hjärtat. Skriv så kort eller långt du vill. Tips på
genrer och inspiration finner du på: www.sormlandlaser.blogspot.com
Texten måste du skriva själv. Det är alltså inte tillåtet att delta i
tävlingen med texter som andra har skrivit.
Skicka in bidraget: maila sormlandlaser@gmail.com eller posta till
Länsbildningsförbundet Sörmland, Tegelvägen 6, 642 32 Flen eller
MMS:a 070-292 16 30. Märk meddelandet/kuvertet med ”En bild, en
berättelse”. Du kan vara anonym, men skriv gärna under med namn
(riktigt eller pseudonym), sysselsättning, bostadsort och ålder.

För att ha chans att komma med på utställningen i Flens biblioteks gallerirum
behöver vi ditt bidrag senast 31 oktober. Du får gärna skicka in fler bidrag.
Första pris i tävlingen är 1000 kr. Vinnaren koras under våren 2020 bland
bidrag som skickas från hela länet.

UTSTÄLLNINGAR
Konstgalleriet Hälleforsnäs
Gjutmästarbacken 1, Hälleforsnäs Öppettider: fre kl. 11–17, lör–sön kl. 10–14

AKTUELL UTSTÄLLNING:

Grafik av Ingela Svensson

INGELA SVENSSON 14 sep–10 nov 2019
Vi är stolta att i höst på presentera en I höst är vi
stolta att få presentera en utställning med Ingela
Svensson i Konstgalleriet Hälleforsnäs.
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. Därför ska det bli extra spännande
att se henne i “helfigur” i denna separatutställning!
Missa inte KULTURLÖRDAG 26/10 då Ingela Svensson kommer till Konstgalleriet
och berättar om sig själv, sitt konstnärskap och utställningen.
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 mänsklig kroppen”.
Mer om Ingela Svensson finns att se och läsa på www.isvensson.se

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

AKTUELL UTSTÄLLNING:
LOUISE TRESCHOW EROTISKA BJÖRKAR
1–26 okt 2019
Mina tavlor av björkar är det senaste i mitt
skapande som inspirerat mig stort. Björkarna
har ett så uttalat språks om man måste ta till
sig. De är fyllda av liv med innehåll som gör
dem mänskliga. Betraktaren bör ta sig en
djupare syn på tavlornas bilder. Björkarna har
jag tagit med min mobil och överfört till grov
tapet som jag sedan målat med tusch och
lackat (för att få en djupare bild).

NÄSTA UTSTÄLLNING:
FLENS STAD 70 ÅR! Utställningen pågår 30 okt–9 nov 2019
Detta firas genom en utställning med nedslag i stadens moderna historia, från 1949
och framåt. Utställningen invigs med ett berättarcafé där alla välkomnas att dela
med sig av sina minnen, onsdag 30 okt . Finissage för utställningen äger rum lördag
9 nov kl. 13 med förtäring och underhållning.
Besök www.flen.se/kultur för mer information och tider för evenemangen!

Kungsbron sedd från Järnvägshotellet

Punkthusen i korsningen Vasagatan/Floragatan skjuter upp

UTSTÄLLNINGEN DÄREFTER:
BILD+TEXT. BERÄTTELSER FRÅN FLEN.
Utställningen pågår 11-25 nov 2019
Länsbildningsförbundet Sörmland samlar
under september och oktober in bilder i
kombination med texter från Sörmlänningar
och Flensbor med förhoppning om att om
att få in texter och bilder om spännande och
okända sidor av Flensbygden och alla de
människor som finns här.
Materialet sammanställs och visas
i denna utställning.
OBS! Det går att delta i insamlandet av material t.o.m. 31 okt, se inslag ovan!

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

KULTURLOV
KOSTNADSFRIA LOVSAKTIVITETER för alla barn och unga
KULTURFEST FÖR VÄRLDENS BARN med Kulturskolan
Fredag 25 okt kl. 17-19, Bildningscentrum Stenhammar.
Entré 50 kr/vuxen, gratis för barn. Fikaförsäljning, utställningar, konserter och
aktiviteter för hela familjen. Arrangör: Kulturskolan
FAMILJESÖNDAG -BYGG EN SKROTSKULPTUR
Söndag 27 okt kl. 10-13 Stora entrén vid mittenplanet, Amazon
Arrangör: Kulturenheten
PROVA PÅ LUFFARSLÖJD, TOVNING OCH TRYCK
Måndag 28 okt kl. 15-17. Salstagatan 19 D, Flen (samlingslokalen)
Arrangör: Kulturenheten
PROVA PÅ DANS UNDER TJEJKVÄLL
Måndag 28 okt kl. 17:30-18:30. Fritidsgården Skjortan, Flen.
OBS! Endast tjejer 12-20 år. Arrangör: Kulturskolan, Fritidsgården
FÄRG, FORM OCH MUSIK UNDER TJEJKVÄLL
Måndag 28 okt kl. 19. Fritidsgården SKjortan, Flen. OBS! Endast tjejer 12-20 år.
Arrangör: Kulturenheten, Fritidsgården
VÄRLDENS PULS -Barnteater av Sagovisa
Tis 29 oktober kl 15, Flens bibliotek.
En musikalisk dockföreställning om musikens förmåga att föra människor samma.
Föreställningen är gratis men förhandsboka gärna din biljett på Flens bibliotek,
tel: 0157-430964. Arrangör: Flens bibliotek.

LITTERATURFESTIVAL

I november är det dags igen för Litteraturfestivalen i Sörmlands hjärta, som hade
premiär i fjol! Mellan den 16 och 24 november genomförs 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, 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. Välkomna!
ETT AXPLOCK av evemangen. För fullständigt program, se flen.se/litteraturfestival

Malkon Malkon och Anna Enbom

Alf Thorsjö

håller poesiafton på två språk
(arabiska och svenska).
Järnvägshotellet Flen, tis 19 nov kl. 19

håller föredrag om sitt liv i serievärlden
och karaktären Knasen.
Flens bibliotek, tors 21 nov kl. 19

Hannah Arnesen
läser ur sin bok Tågresan och tillsammans
med barnen ritar och skriver de bok
Järnvägshotellet Flen, tis 19 nov kl. 19

Karin Flygare och Simon Stålspets
bjuder på text och musik i dialog.
Vincaféet Malmköping, fre 22 nov kl. 19

ÖVRIGT
Återinvigning av Sigerothsmonumentet
Söndag 27 okt, Kungsgatan mitt emot
Stadshuset i Malmköping.
Den nya kransen av konstnär
Lena Cedergren invigs till
musik, tal m.m.
Arrangör: Malmköpings
hembygdsförening och
Kulturenheten Flens kommun.
För tid och övriga frågor, kontakta 0157-430974

Författarbesök
Onsdag 16 okt kl. 19, Flens bibliotek
Anna Laeststadius Larsson berättar om sina
populära historiska romaner.
Biljetter: 60 kr. Kaffe och kaka ingår.
Förköp: Flens bibliotek, tel 0157-43 09 64

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

