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Året med
Kulturenheten
Att summera året innebär att se tillbaka på ytterligare ett år

påverkat av pandemin och till en vår där vi alla väntade på

vaccinet som skulle göra oss allt friare. Och visst har vi till stor

del kunnat ta tillbaka våra liv men det är långt ifrån över. 

Kulturenheten har under året fokuserat på lovaktiviteter för

barn och unga men efter sommaren kunde även andra mer

ordinarie evenemang och aktiviteter startas upp.

Konstutställningar, kulturdialoger på olika orter och den nu

återkommande Kultur- & litteraturfestivalen är exempel på

händelser under året.
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Vintersalong i
Gallerirummet på
Flens bibliotek
Välkomna att lämna in bidrag till årets

Vintersalong! 1-2 verk per utställare, max 70×70

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 gallerirummet, Flens Bibliotek torsdag 9/12

kl. 11-17. Samlingsutställningen pågår från

december 2021 – 30 jan 2022.

Pågående utställning visar akvareller och

illustrationer av Maj Britt Embe Hansson. 

Konstgalleriet på
Bruket i Hälleforsnäs
Pågående utställning med konstnärerna Kaarin Bonde

jensen och Gunnar Carl Nilsson. 

Med uttryck som kontrasterar men kompletterar

varandra blir upplevelsen av utställningen levande och

dynamisk. Gunnars verk är stabila, arkitektoniska, tunga

och jordnära medan Karins uttryck är eteriska, luftiga

och organiska där naturens uppfinningsrikedom varit en

inspirationskälla. Under vernissagen fick besökarna ta

del av en experimentell konsert med Pontus Langendorf

och Karin Ericsson Back. 

Utställningen pågår till 16 januari. 

K O N S T E N



Bronsskulpturen 
"Faderskontakt" av konstnären 
Erik Höglund byter placering. 
Skulpturen kommer placeras 
i Familjeparken i Sparreholm. 

Flytt av 

offentlig 

skulptur 

A K T U E L L T

Torsdag 9 december 
kl. 18.00-20.45

Flens biblioteks 
hörsal, Inspirea

Anmälan till
kultur@edu.flen.se senast
7/12  

Vi börjar med fika, 
varmt Välkomna!

 

    

DIALOGEN ÄGER RUM:

Välkommen till samtal 
kring vårt kulturliv
Region Sörmland och Flens kommun bjuder gemensamt

in till ett dialogsamtal kring kommunens och regionen

förutsättningar för ett rikt kulturliv. Inbjudna är

politiker, tjänstepersoner, föreningsaktiva, kulturaktörer

och intresserade.

Ambitionen för kvällen är att skapa förståelse för de

möjligheter och utmaningar ett rikt kulturliv innebär,

samt hur samverkan skulle kunna möjliggöra ett brett

kulturutbud tillgängligt för många människor. 

Under kvällen kommer idéhistorikern David Karlsson ge

en beskrivning av kulturpolitiken och Region Sörmland

berättar om mål och prioriteringar för kulturen i

regionen. Det blir även en kort presentation av den

kommunala kulturplanen som nu är ute på remiss. 

Samtal kommer att ske i mindre grupper med fokus på

hur barn och unga kan inkluderas i högre grad samt hur

våra orters särprägel skulle kunna bidra till den attraktiva

kulturkommun vi önskar fortsätta att utveckla. Hur tar vi

oss vidare? Tillsammans!

Vi ser fram emot att ta del av dina tankar, idéer och

reflektioner. 
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Lina Karjel, konstutvecklare,
började sin anställning i mars i
år. Lina arbetar med att
utveckla konsten men hon
arbetar även som bildpedagog
och utställningsansvarig. Som
bildpedagog är det främst
genom förskolan och för att
främja läsandet. Hon är
utbildad på Konstfack och har
tidigare arbetat som
bildpedagog och konstnärlig
ledare i Uppsala kommun där
hon arrangerat utställningar,
drivit konstnärliga projekt och
utbildat människor i bild och
skapande.

Marianne Lundgren,
projektansvarig, började sin
deltidstjänst lagom till
sommaren och har under sin
tid på Kulturenheten varit
projektansvarig över Kultur- &
litteraturfestivalen som just
avslutats. Marianne är i grund
och botten
textilkonstnär/formgivare och
har arbetat med produkter för
hem och offentlig miljö, haft
offentliga
utsmyckningsuppdrag och
även arbetat med scenografi
och kostym, på senare år även
som produktionschef i några
svenska textilföretag. 

Jennie Eriksson,
kulturassistent, började sitt
vikariat även hon lagom till
sommaren och har sedan dess
arrangerat sommar- och
höstlovsaktiviteter i
kommunen för barn och unga.
Hon ser till att kultursidorna i
kommuntidningen Glimten
fylls och att nyhetsbrevet
Kulturnytt skrivs och ges ut.
Jennie är utbildad
informationsdesigner och har
sin kulturella bakgrund i film-
och teatervärlden men även i
musikens värld då hon som
ung gick i musikklass och
sedan läste estetisk musik på
BCPW i Flen.

Hej på våra nya medarbetare!

UNDER ÅRET SOM VARIT  HAR FLERA NYA 
MEDARBETARE ANSTÄLLTS
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Fallet med Nissen
Plats: Hembygdsgården i Malmköping

När: lördag 18 december kl. 14

Rekommenderad ålder: 6-11 år

Föreställningens längd: 45 min

 

Teater Carpa är
här igen!

Teater Carpa gästade Hälleforsnäs och

Malmköping i somras med promenadteatern

Skogshäxan. Nu kommer de igen och de bjuder in

till ett riktigt juläventyr där allt kan hända. Pjäsen

är en promenadteater där vi måste smyga, springa

och hjälpas åt för att tillsammans lösa mysteriet.

Den här gången spelar de föreställningen Fallet

med Nissen. 

"På himlen syns en släde dragen av nio

renar flygandes i en väldig fart. Jultomten

är sen och skyndar på sina renar allt vad

han kan. Han är inte ensam i kälken. En av

hans nissar springer upp och ner och runt

och runt kälken och kartlägger husen. Just

den här dagen har julstressen nått självaste

jultomten, som i sin tur smittat av sig på

nissen som nu springer omkring i oknutna

skor. Plötsligt snubblar nissen till, faller

som en snöflinga ner mot backen för att

landa i en gran. Ovanför kan nissen se hur

släden ilar vidare på himlen.”

Fallet med Nissen är en föreställning om

att gå sin egen väg och våga tro på sig själv.

Teater Carpa bjuder in till ett riktigt

juläventyr där allt kan hända! 
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Kulturenheten bildades i slutet av 2017 och
har sedan 2018 samordnat och drivit arbetet
med att på olika sätt och i samverkan
utveckla konst- och kulturområdet utifrån
Kulturplanens intentioner för åren 2017-2021.
Kommunens kulturplan är ett kulturpolitiskt
dokument som anger riktning till de
områden som ska ges fokus; barn och ungas
inkludering, att synliggöra konst och kultur
samt att utveckla platser och tillfällen för
kulturella upplevelser. 

Under detta år har Kulturplanen
reviderats och är just nu ute på
remissrunda. Arbetet med att
utvärdera och revidera har utförts på
uppdrag av Kommunstyrelsen då
planen på olika sätt berör alla
kommunens förvaltningar och
nämnder. I planförslaget för
kommande fyra år har nya perspektiv
tillkommit som kopplingen till
kommunens hållbarhetsprogram, samt
att dialog och samverkan stärks som
metod för ökad delaktighet generellt.

Kulturpolitik



Under vecka 50 anordnar Kulturskolan fyra
offentliga föreställningar i Stenhammarskolans aula
med fritt inträde. 

För att uppfylla rådande Covid-19-restriktioner
krävs att samtliga biljetter förhandsbokas. Då det
finns begränsat antal platser bokas önskat antalet
biljetter fram till den 9 december. Den 10 december
meddelar Kulturskolan om och hur många biljetter
man tilldelas. Vårdnadshavare och nära familj
prioriteras i första hand. Det garanteras tre biljetter
per konsert och elev. Blir det biljetter över fördelas
dessa så gott det går enligt önskemålen. 

Varmt välkomna!

Konserter under

luciaveckan 

Måndag 13/12, kl. 18

Lucia och julkonsert

Tisdag 14/12, kl. 19

Solistkonsert

Onsdag 15/12, kl. 18

Ensemblekonsert

Torsdag 16/12, kl. 18 

Drama och dansföreställning

FÖRESTÄLLNINGARNA:

F ö r  a t t  b o k a  b i l j e t t e r  b e s ö k :  
f l e n . s e / b a r n - u t b i l d n i n g / k u l t u r s k o l a /

K U L T U R S K O L A N
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YallaCreate startar med en konsert i
varje kommun. På konserten medverkar
Songlines, som presenterar sitt projekt
"Låtskatten". Låtskatten har handlat om
att unga har fått skapa egen musik, eller
välja sina låtar och framförallt; de
musicerar tillsammans och skapar en
musikalisk gemenskap och ett
sammanhang. Läs mer om Songlines på:
songlines.se/

"Vi vill starta ett
projekt där unga får

lära sig om musik
och skapa

tillsammans"

Vi vill starta ett liknande projekt som
"Låtskatten" i Sörmland, där unga får
lära sig om musik och skapa
tillsammans med några lärare från
Kulturskolan. Självklart kommer det att
bli någon slags uppvisning av projektet i
vår eller sommar, men på vilket sätt får
deltagarna själva vara med och
bestämma. Projektägare är Flens
kommun.
 
Projektledare Ingrid Falk
Integrationspedagog Abeer Zreik

Kulturskolan 

startar  nytt  projekt

Nu startar vi YallaCreate, ett nytt
samverkansprojekt mellan tre kulturskolor
i Sörmland; Flens Kulturskola, Vingåkers
Kulturskola och Katrineholms Kulturskola.
YallaCreate går ut på, precis som namnet
antyder, att man får komma och vara med
och skapa, och gärna på olika språk.
YallaCreate söker deltagare som är mellan
13-18 år, och tanken är att man ska få skapa
och uttrycka sig på olika sätt. Deltagarna
får själva vara med och bestämma hur och
vad de vill göra.
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https://songlines.se/


Under sportlovet fylldes elljusspåret med
fantastiska skapelser på tema troll och det blev
succé. Liten som stor kunde man hitta ute i
spåret alla dagar i veckan, morgon som kväll. 

Under sommaren anordnades bland annat
sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Det
var teatrar i både promenad- och äventyrsform.
Det bjöds på en föreställning om gigantiska
såpbubblor och barnen fick chans att själva
prova på att göra magiskt stora bubblor. Land
art var en annan prova på-aktivitetet där det
fanns möjlighet att skapa mönster och
skulpturer med naturmaterial. Ljudlek med
Symbiolab kunde upplevas i Sveaparken. Under
sommaren kom även Drakfestivalen på besök,
en festival som turnerade runt i flera 

T I L L B A K A B L I C K

Sörmländska städer. Där bjöds på popcorn och
konsert med dans och beatbox och man fick
även chans att lära sig grunderna i hip hop och
beatbox. En familjekonsert av Kunobröderna
hölls under den senare delen av sommaren på
Bruksområdet i Hälleforsnäs. De spelade en
musikalisk roadmovie fylld med humor och
värme. Svensk-estniska Fränder spelade modern
folkmusik med en mix av traditionerna från
deras respektive länder i slutet av sommaren. 

Under Hälsoveckan slog museet Malmahed upp
portarna och erbjöd ett par guidade visningar
med Leif Jacobsson som guide. 

Med flera hundra besökare i galleriet under
helgen i september visade 30 konstnärer upp
sina verk. Med samlingsutställningen i 

Foton från aktiviteter och evenemang som vi arbetat med under året.
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konstgalleriet på Bruket som utgångspunkt
kunde besökare planera sin konstrunda och
bestämma vilka öppna ateljéer man ville besöka
under helgen. 

Höstlovet gick i en rasande fart och där var det
barnteater med Rita Prick som spelade upp
Sagan om pannkakan. Man kunde även prova på
att animera och pyssla med återbruksmaterial.
Sagabiografen anordnade en barnbiodag där det
bjöds på frukt och lotteri och det visades tre
filmer under dagen. Vid tre tillfällen bjöds det
på återbruksworkshop, en pysselstund där
kreativiteten sprudlade ikapp med glitter och
färg.

Kultur- & Litteraturfestivalen har precis
avslutats. Festivalen inleddes med Barnteater
om Dunderlunds bästa bokstav. Under
eftermiddagen tog musikteatergruppen Unna
vid och framförde berättarföreställningen Ett
ögonblick i sänder som handlar om 

psalmförfattarinnan Lina Sandell som skrivit
texter till några av våra mest kända psalmer. Det
har även bjudits på berättarslam som är en
tävling i muntligt berättande. Där vi fick höra
historier om allt från tama krokodiler till
personliga och dråpliga möten med
världsstjärnor. Taket lyfte på Amazon när KJT &
The dreamers spelade. Wafai Laila gav en fin
stund med sin poesi på biblioteket. Ljuv musik i
Malmköpings stadshus ljöd när det bjöds på
sång, flöjt och piano av Therese Wiberg och
Marie Bengtson, med tonsatta dikter av Erik
Axel Karlfeldt. A capellakvintetten Jang Vojses
bjöd på samstämd sång med välkända sånger
och en touch av jul. Kulmen på festivalveckan
gick av stapeln i konstgalleriet i Hälleforsnäs
med en färgsprakande och välbesökt avslutning
på festivalen med slagverkskulning och
spännande konst. 

Nu stundar promenadteatern Fallet med Nissen
(se info. tidigare i nyhetsbrevet) som spelas
under jullovet. Med denna tillbakablick önskar
vi en riktigt god jul och ett gott nytt år!

God jul 
och gott nytt år!
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