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UTSTÄLLNINGAR

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

  

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

AKTUELL UTSTÄLLNING:

John Waltersson "Stilla flyter ån"

23 jun -22 aug

Det är en stor glädje att i samarbete med Flens Hembygdsförening få möjlighet att visa 

denna kulturskatt, en samling med teckningar och akvareller av John Waltersson, med 

motiv från gamla Flen. 

John Waltersson (1912 - 1986), växte upp i Flen. Som vuxen var han en berest man, 

behärskade 6-7 språk, bosatt periodvis i både USA , Canada och Europa. Under andra 

världskriget tjänstgjorde han vid polska ambassaden i Stockholm och senare verkade han 

som presschef för det holländska flygbolaget KLM.

Vid ett besök i sin hemstad Flen upptäckte Waltersson att många av de gamla husen och 

byggnaderna från barndomstiden höll på att försvinna. Han beslöt sig för att avbilda och 

dokumentera stadsmiljöerna. Välkomna till utställningen som berättar om Flen från förr 

men även om dagens Flen då ett flertal porträtterade hus och byggnader fortfarande är en 

del av Flens stadsbild.

I samband med utställningen av John Waltersons akvareller 
bjuder Kulturenheten, Flens kommun 
tillsammans med Flens Hembygdsförening 
in till en träff där vi bjuder på historien 
från hur akvarellerna kom upp i dagens ljus 
samt hur boken “Stilla flyter ån” kom till.
Fredagen den 3 juli kl.13.30
Vi bjuder på dryck, ingen föranmälan behövs.

KOMMANDE UTSTÄLLNING:

Veronica M. Höglund "Sol i Hjärtat"

26 aug - 26 sept

Det är 50 år sedan Veronica M. Höglund kom till Sverige som turist och blev kvar här. 

Veronica har varit verksam textilkonstnär /lärare det mesta av tiden och arbetat nästan 

uteslutande med återbruk. Hon kommer att visa en retrospektiv utställning, med både nytt 

och gammalt. Veronica beskriver det som att hon vill blomster bomba Galleriet och ta in 

solen. 

Flens biblioteks gallerirum har under det gångna året etablerats till en tillgänglig 
mötesplats där det visats ett tiotal olika utställningar på lika många teman:              
“Av flensbor, för flensbor.”  

FÖRENINGSINFO

Ljud- och ljusutrustning
På Kulturenheten, på Amazon, finns möjlighet för föreningar i Flens kommun att låna ljud- 
och ljusutrustning gratis.
Det finns fyra mikrofoner varav två sladdlösa. Två myggor, sladdlösa, och två högtalare med 
bra effekt även utomhus. Stativ till mikrofoner och högtalare. Två ljusriggar med stativ. El 
krävs till utrustningen och även bil för att hämta och lämna. Lån till privata sammanhang är 
inte tillåtet.

● Anmäl ditt intresse via mail till kultur@edu.flen.se eller ring 0157-430225. 
● Utrustningen hämtas och lämnas av föreningen. Vi instruerar vid hämtning.
● En kontaktperson utses som är helt ansvarig för att utrustningen återlämnas i 

samma skick. 
● Försvinner eller förstörs utrustning faktureras föreningen enligt inköpspris.

BIBLIOTEKET

KULTURSKOLAN

SOMMARHÄLSNING

En mycket speciell vår har övergått till sommar. Vi har en tid av ovisshet, oro och 

omställning bakom oss och ingen kan säga hur detta kommer att påverka oss 

framåt. Inom kulturen har mycket ställts in och våra arbetsmetoder och 

aktiviteter har påverkats. Tidigt kom signaler att tillståndet skulle bli långvarigt. 

Med detta i åtanke har planerna för både sommar och höst anpassats efter 

rådande restriktioner utifrån Covid-19. 

Kulturens olika uttrycksformer och skapandet i sig har fått en särskild betydelse 

för människor som levt och lever i isolering. En kraft som skapar sammanhållning 

och mening, som ger sysselsättning, som tröstar och inspirerar.

För oss, kulturenheten, biblioteken, kulturskolan och fritidsgårdarna har 

samarbetet fortsatt och sommarens planer verkställs just nu. En mångfald av 

aktiviteter erbjuds både, barn, unga, familjer och äldre. Aktiviteter som 

genomförs med respekt och ansvar, och att vi fortsatt håller avstånd och undviker 

större folksamlingar.

Vi önskar er alla en fin sommar!

SOMMARSKOJ & SOMMARTORG

BRUKSKONSERTER

Kulturskolan har precis gått på sommarlov, 
men den 13 och 14 augusti håller de 
öppen workshop för alla barn och 
ungdomar i Flens kommun. 
Välkomna till Violentorget den 13 augusti 
och till Kulturskolans egna lokaler på 
Stenhammarskolan, den 14 augusti för att 
få prova på instrument, sång, dans film och 
mycket mer.

KOMMANDE UTSTÄLLNING:
Samlingsutställning; “9 Isländska konstnärer”

Vernissage 19 september

Jorden runt på 80 dagar

I böckernas värld kan man resa överallt och precis som Jules Verne gjorde så kan man 

utforska platser och upptäcka saker man inte längre trodde var möjligt. Bara fantasin 

sätter gränser! 

På måndag 6 juli kl 10 är ni välkomna till Flens bibliotek för en introduktion till att skriva 

era egna äventyr.

Konstrunda i Sörmlands Hjärta
11-13 september  

Konstgalleriet visar en samlingsutställning med ett verk vardera av de 

deltagande konstnärerna i "Konstrundan i Sörmlands Hjärta". Karta kan hämtas 

på galleriet.  Öppettider: Fredag 11-17, lördag-söndag 10-16.

AKTUELL UTSTÄLLNING:
Sommarutställningen "Bevakade ögonblick"
Fotografier av John Eklöf.

13 juni - 6 september

Sommarens utställning i Konstgalleriet Hälleforsnäs är en retrospektiv med fotografier av 

John Eklöf  (1923-1995).

John Eklöf var frilansande pressfotograf från mitten av 50-talet och tjugotalet år framöver.  

Hans omslag och illustrationer men även regelbundna uppdrag tillsammans med 

skrivande journalister kan hittas i tidskrifter som Idun, Femina, Barn, Året Runt , Svenska 

Journalen m.fl. från den tidsepoken.

Men det är hans aldrig tidigare visade bilder som han fotograferade utanför uppdragen 

och utan beställare som Konstgalleriet Hälleforsnäs med stolthet har fått tillfälle att 

presentera. Utställningen är resultatet av ett nära samarbete med hans dotter, Motzi 

Eklöf, Malmköping.

I samband med öppningen av utställningen ger förlaget Exempla ut boken "Bevakade 

ögonblick" med John Eklöfs fotografier.

Välkommen till Konstgalleriet Hälleforsnäs i sommar och att bekanta er med en "ny" 

svensk fotograf som bör ha en plats i den svenska fotohistorien.

Utställningen öppnar 13 juni och pågår t.o.m. 6 september.

Träffa barnboksförfattaren Andreas Palmaer!

Andreas Palmaer har skrivit över 20 barnböcker om det mesta 

man kan tänka sig, allt från sant eller falskt-historier till 

zombier och varulvar.

På fredag 31 juli kl 13 besöker han Flens bibliotek för att prata 

om sina böcker, vilka nya böcker som är på väg, och berätta 

helt vansinniga historier. En del är till och med sanna!

Varje deltagare får också välja en gratis signerad bok! 

Obligatorisk föranmälan till flens.bibliotek@edu.flen.se.

Kreativa klimatworkshops med Jack och Elliot Wallentin

Med återvunna material och massor av uppfinningsrikedom 

bygger vi solcellsdrivna och handvevade robotar och skapar en 

fantastisk illustrerad utställning om djuren, jorden och 

klimatet. Onsdagen den 5 augusti är du välkommen att komma 

skapa med oss på Flens bibliotek. Kl. 10 bygger vi robotar och 

kl 13 illustrerar vi en utställning. Obligatorisk föranmälan till 

flens.bibliotek@edu.flen.se. Glöm inte att tala om vilken 

workshop du vill vara med på.

Digital vernissage av sommarutställningen 

“Bevakade ögonblick”

Till utställningen “Bevakade ögonblick” har vi 

släppt en digital vernissage i våra digitala 

kanaler för att nå ut med utställningen till fler. 

Filmen om utställningen hittar ni på 

flen.se/uppleva-gora/kultur/ från den 13 juni. 

Filmen kommer även att visas i konsthallen 

under utställningstiden.

SOMMARORKESTER
Under vecka 24 erbjöds kommunens äldreboenden ett besök av Kulturskolans 
stråkkvartett. Sommarlåtar framfördes i både strålande solsken och spöregn. 
9 föreställningar framfördes runt om i hela kommunen.

SOMMARSKOJ 2020
Under sommarlovet erbjuder Flens kommun en stor mängd 

sommarlovsaktiviteter för barn och unga runt om i kommunen.
För att se hela utbudet besök vår hemsida

https://flen.se/uppleva-gora/sommarskoj-2020/ 
eller vår Facebook-sida. #sommarskoj2020 

Missa inte våra föreställningar på Sommartorget (Violentorget)
11 juli kl 14, Uffe & Bosse 1 augusti kl 14, Trebadurerna
19 juli kl 14, Rita Prick 12 augusti kl 18, Tomas Zidén
25 juli kl 14, Uffe & Bosse 15 august kl 11,Teater SKata

Björn Wahlberg band

Bruksscenen, Hälleforsnäs. Lördag 29 augusti kl.19.00

Björn Wahlberg är något unikt som en 24 åring som har 

Neil Young, Bob Dylan, Tom Petty och Eric Clapton som 

sina största influenser.

Björn är född 1995 i Stockholm, är uppvuxen i förorten 

Vårberg och i Flen. Musiken har varit hans kall sedan 

barnsben och han fick sin första gitarr, redan när han 

fyllde åtta år. 

Björn Wahlberg debuterade med sin första singel ”Fight 

On” hösten 2015 - i en stil vi känner som 

”Country/Americana” 

Uppföljaren ”I Told The Devil He Could Die” släpptes i 

februari 2016.  Därefter har Björn hunnit släppa tre EP’s. 

Tillvaron

fem dansare, fem stationer, ett litet rave och en kopp kaffe

I augusti bjuder Scenkonst Sörmland och street-dansaren 

Viktor Fröjd in dig till fyra spännande platser för att bjuda på 

gemenskap, puls och ritual. Besök Idéfarmen i Dunker,

ETC Solcellspark i Katrineholm, Hälleforsnäs bruk och 

Sävtsaholms slott i Vingåker på ett nytt sätt; guidad av fem 

dansare. Viktor Fröjd och ljusdesignern Anton Andersson 

skapar ett upplevelseverk där publiken och dansarna 

tillsammans får syn på vardagsmagin. Det är inte en 

dansföreställning, det är mer ett häng. Det äger inte rum på 

en scen, det är

mer som en promenad. Det är inte ”dem”, det är mer ”vi”. 

Bruket i Hälleforsnäs 21-23 augusti

För biljettinfo se: flen.se/evenemang
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