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UTSTÄLLNINGAR
KONSTGALLERIET HÄLLEFORSNÄS Gjutmästarbacken 1.
Öppettider: ons–fre kl. 11–17, lör–sön kl. 10–14.

AKTUELL UTSTÄLLNING:
8 konstnärer från Island 19 sep–22 nov 2020
KONSTGALLERIET HÄLLEFORSNÄS visar under hösten en spännande utställning med 8
konstnärer från Island. Utställningen innehåller oljemåleri, akvarell, textil och skulptur.
Vi rekommenderar att högst 10 personer vistas samtidigt i lokalen för att kunna
hålla ett gott avstånd till varandra och kunna njuta av konsten.
VÄLKOMNA !

Utsnitt av väv i linne och ull av Guðrún H. Bjarnadóttir Hadda

KOMMANDE UTSTÄLLNING:
VINTER 28 nov 2020–30 jan 2021
4 spännande konstnärskap visar verk i en samlingsutställning med inspiration ur sitt
förhållande till ordet "vinter".
Deltagande konstnärer är: Hans Börjesson, Göteborg. Johan Frid, Norrtälje.
Åse Frid, Norrtälje. Ulla-Carin Winter, Sundsvall.

Ulla-Carin Winter

Åse Frid

FLENS BIBLIOTEKS GALLERIRUM Drottninggatan 3, Flen.
Öppet: mån–tors kl. 8–18, fre kl. 8–17, lör kl. 10–14.
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.”

AKTUELL UTSTÄLLNING:
CARINA SUNDIN 29 sep–17 okt 2020
Carina Sundin målar akvarell och mest naturmotiv, men ibland
blir det även abstrakta och “hittepå” bilder. Carina började
måla som pensionär och det ger henne stor glädje och sinnesro
berättar hon. Hennes bilder pryder även församlingsbladet
“Ta bladet från Mun”:s framsida.
Måleri av Carina Sundin

KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR:

VAR BOR JAG 2030? 20 okt–7 nov 2020
Utställningen innehåller barns egna bilder av vårt samhälle som det såg ut förr, idag och i
framtiden. Hur skulle deras boendemiljö se ut i framtiden om de själva fick välja?
Välkommen att besöka Flens biblioteks gallerirum och lämna ditt bidrag! Hur tror du att
framtidens städer och orter kommer se ut? Bilderna samlas sedan in och sparas av Svenskt
Barnbildarkiv.
I år blev Barnkonventionen lag i Sverige. Det visar att barn är egna individer med egna
rättigheter som måste tas på allvar. 2030 kommer 6 av 10 invånare i världens storstäder vara
under 18 år! Under Kuriosofestivalen aktiverar vi olika platser i Sörmland tillsammans med
barn, ungdomar och konstnärer. Tillsammans ställer vi frågor om framtiden!
Utställningen är ett samarbete mellan Sörmlands museum, Flens kommun, Svenskt
barnbildarkiv och Rädda barnen Lokalförening Östra Sörmland. Läs mer på www.kurioso.se

HELENA ERICSON 10 nov–5 dec 2020
Håll utkik på www.flen.se/kultur för mer infomarion

VINTERSALONG 12 dec 2020–30 jan 2021
VÄLKOMNA ATT LÄMNA IN BIDRAG TILL ÅRETS VINTERSALONG! 1-2 verk per utställare,
max 70x70 cm, alla tekniker utom video, film eller ljus som kräver teknisk utrustning.
Verken ska vara monterade och klara för upphängning. Ingen jury eller avgift. Blankett
ifylles på plats. Inlämning sker i Hörsalen, Flens Bibliotek tisdag 8/12 kl. 11-17.

14–22 nov 2020
Flens litteraturfestival börjar ta form. Fortfarande har vi en pandemi att ta hänsyn till, det
betyder begränsningar, men som vi vet kan begränsningar också betyda utveckling. Vi jobbar
på att erbjuda trygga mötesplatser där människor får möta varandra i olika litterära
evenemang.
Du får möta fabler och dockteater, utveckla ditt eget skrivande i författare ledd
skrivarverkstad. Nicklas Lantz kommer “hem” till Flen och ger oss föreställningen Kejsaren av
Portugallien. Vi möts över generationsgränserna genom en barnbok skriven på svenska och
finska som berättar om den stora arbetskraftsinvandring från Finland till Sverige. Förskolebarn
gör sin egen biblioteksutställning. Vi tävlar i skrönor, berättelser och poesi, hejar på, deltar
eller bara sitter med som publik. Stenhammarskolans 7:or läser roman tillsammans och får
besök av romanförfattaren i skolan. Det blir offentliga författarbesök, det blir skräck i kolhuset.
Om du missade förra årets uppskattade reading med författaren Karin Flygare tillsammans
med musikern Simon Stålspets får du en ny chans i år på nya orter i nya miljöer. Och mycket
mer.
Runt om i kommunen dyker litteraturfestivalen upp mitt i mörkaste november och det blir kul!
Redan under oktober kommer vi offentliggöra festivalprogrammet och till många evenemang
behöver vi ta in platsbokningar i förväg för att garantera att vi inte blir fler än 50 personer i
tänkta lokal.
Så, save the date, som vi säger nu för tiden, 14-22 november blir det litteraturfestival i Flen.
Varmt välkomna!

KULTURDIALOG
KULTURENHETEN VILL MÖTA DIG för en öppen dialog om kulturens utveckling!
Därför bjuder vi in till en kopp kaffe och samtal för att belysa kulturen i vår kommun. Vi tar
alla med oss våra tankar och idéer om hur vi tillsammans kan skapa fler kulturupplevelser,
både att delta i, och ta del av. Hur kan förutsättningar förbättras för kulturaktörer av olika
slag? Inbjudan är öppen för alla, men man får gärna anmäla sig så att vi kan planera
åtgången av fika. Anmälan sker till kultur@edu.flen.se
Datum på respektive ort:
6 okt SKEBOKVARN, Skebokvarnsgården kl.18.30-20.00
20 okt SPARREHOLM, Folkets Hus kl.18.30-20.00
3 nov BETTNA, Bettna baren kl.18.30-20.00
24 nov MELLÖSA, Café Bysmedjan kl.18.30-20.00
Vi fortsätter till ytterligare fyra platser under våren 2021.

BIBLIOTEKET
TAKE AWAY
Du som inte kan eller vill besöka Flens bibliotek just nu kan beställa Take Away – en bokkasse
som du kan hämta upp vid biblioteket utan att behöva gå in. Ring eller mejla ditt bibliotek,
berätta vilka böcker du vill ha, eller om du vill att vi plockar ut några böcker åt dig. Du måste
uppge ditt namn personnummer/lånekortsnummer.
Berätta när det passar dig att komma och hämta böckern
inom ordinarie öppettider och ring när du står utanför.

MUSIK på Flens bibliotek
Under hösten startar kulturenheten en konsertserie på Flens Bibliotek.
3 oktober kl. 13: Lutte Berg och Tina Muto String Duo
7 november kl. 13: Gustav Andersson & Sofia Björklind, sång, piano och ukulele
“Jag blir så glad när solen skiner -Örhängen från 30-, 40- och 50-tal”
5 december kl. 13: Kulturskolan bjuder på julstämning
Konsertserien hoppas vi ska inspirera till nästa steg, ÖPPEN SCEN.
Öppen scen är en möjlighet för nybörjare och etablerade scenkonstnärer - både enskilda eller
grupper att presentera sina talanger i teater, dans, poesi, musik eller varför inte i en monolog?
För att boka in ett framträdande till ÖPPEN SCEN maila: kultur@edu.flen.se START: Våren 2021.

FRITIDSGÅR’N
SPELKULTUR E-sport i Flen
E-sport (elektronisk sport) är ett samlingsbegrepp för tävlingar som utförs på datorer
eller spelkonsoler.
På Flens Fritidsgård erbjuder vi allt från
coaching, resor, Tävlingar (turneringar),
och stärker förmågor runt samarbete,
ledarskap,kommunikation m.m.
Det ges även möjlighet att prova på e-sport
under Kreativa höstlovet!
I samarbete med ABF Flen.

KREATIVA HÖSTLOVET

Bild av Fanny Danielsson

Under höstlovet v44 erbjuds en massa roligheter för barn och ungdomar i Flens kommun!
Brädspel, måleri, skridskoåkning, skriv dina egna spökhistorier och testa på Street Art, bland
mycket annat. Helheten presenteras inom kort i Glimten, på hemsidan och sociala medier.

En av aktiviteterna är att bara få prata! I Kreativa stråket på Stenhammarsskolan kan barn
och unga prata och berätta om sig själv, sina tankar om livet, om corona, oro och längtan.
Pågår från kl 14 under onsdagen, torsdagen och fredagen.
Vill du bli borttagen som prenumerant från detta nyhetsbrev?
Maila kultur@edu.flen.se och skriv det så raderar vi din e-postadress.

