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Nu är hösten här!
Regnet faller utanför fönsterrutorna, sommaren har passerat och vi vaknar upp till kalla mornar och
huttrar dagarna i ända. Det var den sommaren tänker vi. Nu väntar mörker och trötthet i evigheter
innan ljuset och värmen är här igen...
Men så inser vi att hösten kanske inte är så tokig. Solens varma strålar värmer än, löven på träden är
snart vackrare än någonsin med sina sprakande färger i gult, oranget och rött. Vi skrattar till när vi ser
mannen med hunden dragit på sig shortsen och samtidigt valt dunjackan inför stundande promenad.
Ser vi oss runt omkring så ﬁnns det faktiskt många ljusglimtar denna årstid. Dessutom planeras det från
månadens slut att avveckla råd och restriktioner om deltagartak för allmänna sammankomster och
oﬀentliga tillställningar med anledning av pandemin. Bara det gör att man vill ﬁra i minst dagarna tre!

AKTUELLT
HÄLSOVECKAN
Som vanligt genomför Flens kommun,
i samverkan med föreningar och andra
aktörer, Hälsoveckan under vecka 39,
(från helg till helg).
Vi ser hälsa i ett bredare perspektiv, inte bara
fysiskt utan även psykiskt välmående
innefattas. Det som berör och stimulerar våra
sinnen exempelvis konst, musik, sång och dans, kultur- och naturupplevelser leder till ökat
välmående. Kulturella aktiviteter kan därför vara ett bra komplement till fysisk träning för att må
bra. I år erbjuder vi guidad visning på:
Muséet Malmahed. Två guidade turer den 2 oktober kl. 11 och kl. 13.
Guide är Leif Jacobsson.

KULTURDIALOGER
Kulturenheten vill möta dig för en öppen dialog om kulturens utveckling
Hur kan vi tillsammans skapa fler platser för kultur och fler tillfällen för kulturella upplevelser
av olika slag? Vi har många fina evenemang och initiativ i vår kommun men hur kan fler orter och
platser bli kulturarenor och hur kan kommunen ytterligare stärka sin kulturella profil?
Därför bjuder vi in till fika med smörgås och te/kaffe (ev. allergier meddelas vid anmälan) 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. Inbjudan är öppen
för alla kulturintresserade!
Välkommen till:
●
●
●

Mellösa torsdag 7/10, kl. 19-21, Mellösaverken, Sundtorpsvägen
Malmköping torsdag 28/10, kl 19-21 på Stadshuset
Flen torsdag 25/11, kl 19-21 på Amazon

Anmälan till: kultur@edu.flen.se

KULTURLOVET
Vecka 44 startar höstlovet i skolorna. Lovet som vi kallar Kulturlov kommer under veckan att
erbjuda flera aktiviteter för barn och unga. Bland annat blir det en biodag med tre olika
filmvisningar, det kommer att visas en barnteater och möjligheter att delta i ett par workshops
finns. Dessutom har biblioteken och kulturskolan aktiviteter och fritidsgårdarna är öppna, med
mera.
Som vanligt kommer mer information om Kulturlovet i våra sociala medier och på flen.se.

KULTUR- OCH LITTERATURFESTIVALEN
14-21 november (vecka 46) är det dags för den återkommande Litteraturfestivalen.
I år vill vi utveckla festivalen till en kultur- och litteraturfestival, då vi vill tydliggöra
Kulturenheten och biblioteken som huvudsakliga arrangörer.
Mer information om samarbetsparter, festivalen, platser och program kommer att
finnas på hemsidan, i våra sociala medier samt i Glimten.

UTSTÄLLNINGAR
KONSTGALLERIET HÄLLEFORSNÄS Gjutmästarbacken 1
AKTUELL UTSTÄLLNING NINA KEROLA
18 september - 14 november
Nina Kerola ställer ut grafiska blad,
fotopolymer, screentryck och installation
av plexiglas.
Den 16 oktober bjuder kulturenheten in
till konstsamtal/sopplunch i galleriet. Då
äter vi tillsammans och konstnären
berättar om sina verk.
Kerola är född i Åbo Finland, och har
studerat vid Pori School of Fine Arts i
Finland, vid Kungliga Konsthögskolans
Projektprogrammet i Stockholm och på
Konstfack i Stockholm. I dag bor och
arbetar hon i Huddinge. Hon har ställt ut
i Sverige, Island, Finland, Norge och
internationellt sedan från 90-talet.

FLENS BIBLIOTEKS GALLERIRUM Drottninggatan 3, Flen
Gallerirummet på biblioteket är åter öppet med samma öppettider som biblioteket.
Nya utställningar kommer att visas varje månad under hösten.

AKTUELL UTSTÄLLNING:
KAJ SCHNIPPER pågår
t.o.m. 25 september

KOMMANDE UTSTÄLLNING:
HELENA ERICSON
MOVE ON 29 sept-23 okt

Kaj Schnipper ställer ut naturfotografier
och drönarbilder från Flen.

En bildserie inspirerad av järnet, vattnet och
elden i Hälleforsnäs brukmiljö.

ÖVRIGA VERKSAMHETER
KULTURSKOLAN
Måndagen den 30 augusti drog kulturskolan igång
sin verksamhet. Kulturskolan har utökat sin
verksamhet för att kunna ge fler barn och unga plats.
Den här terminen finns även flertalet nya lärare på
plats.
Christer Sjöström heter den nya slagverksläraren.
Elin Asplund vikarierar som cellolärare.
Oscar Fridell och Sofia Björklind tar hand om
pianoundervisningen.
Simon Stålspets jobbar som gitarrlärare.
Viggo Mattson träffar alla bleckblåselever.
Matti Wallin finns i receptionen och på
schack-kurserna.
Gå gärna in på flen.se/kulturskola för att se vårt
utbud av kurser.

Kulturskolans personal. Från vänster; Christer Sjöström, Elin Asplund,
Sofia Björklind, Oscar Fridell och Simon Stålspets.
Foto: Ing-Marie Sundin

TILLBAKABLICKAR
SOMMAREN SOM VARIT
Kulturenheten bjöd under sommaren på många olika utomhusaktiviteter med hänsyn till då
rådande restriktioner. Närvaron var hög vid de flesta aktiviteterna både vid regn och solsken.
Det skapades med naturmaterial och färg, lystrades till ljud på hembyggda instrument och
såpbubblor i olika storlekar formades. Föreställningar om skogshäxor, arga gubbar, prinsessor
och sockerbagare var populära inslag i sommarens teaterutbud. Drakfestivalen i Scenkonst
Sörmlands regi bjöd bland annat på beatbox, dans och animation.

Under sommarlovet hade barn och unga möjlighet att delta i flertalet aktiviteter.

KONSTRUNDAN
11-12 september pågick Konstrundan i
Sörmlands Hjärta. En unik möjlighet att
under en helg göra en tur i kommunen och
besöka konstnärer som lever och arbetar i
området. På en samlingsutställning i
Konstgalleriet i Hälleforsnäs visade
konstnärerna upp smakprov ur sin
produktion.

Bilder av Inger Linnèa Carlsson. Foto: Jennie Eriksson

Några av verken som visades upp på Galleriet i Hälleforsnäs.
Foto: Jennie Eriksson

Vår arbetsmetod är samarbete och samverkan. Vi samarbetar och samverkar gärna med olika
aktörer. Har du tankar eller idéer, hör av dig! kultur@edu.flen.se, 0157- 43 02 25
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Vill du bli borttagen som prenumerant från detta nyhetsbrev?
Maila kultur@edu.flen.se och skriv det så raderar vi din e-postadress.

