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Nytt inspirerande kulturår
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Detalj från skulpturen "Tonåring" av Ingela Hellman. 
Foto: Jennie Eriksson

Konst- och kulturåret 2022 blir en resa med många stopp.
Fortsatta kultursamtal, öppet hus, konstutställningar,
musikevent, festivaler, lovprogram, med mera.
Kulturenheten fortsätter att samarbeta och samverka för att
konst och kultur ska kunna upplevas året runt och på många
platser. Att fortsätta synliggöra det vi tillsammans skapar
inom konst- och kulturområdet är en viktig inriktning i den
Kulturplan vi utgår från.

En av årets satsningar är att tillsammans med Turismen och
lokala aktörer ute i bygderna påvisa attraktiva händelser som
ska locka våra invånare men även hitresta besökare. 

Innan sommaren tar Kulturenheten ett nytt viktigt steg då
verksamheten flyttar till permanenta lokaler mitt i Flen. Ny
adress blir Götgatan 6. Att bli grannar med både bibliotek
och Flens gymnasieskola kommer att ge många fina
möjligheter och synergier i framtiden. 

För att ta del av händelser föreslår vi att du följer oss på 



TILL: NYA
LOKALERNA

Kulturenheten deltog på årets Folk och kultur

Folk och kultur är ett kulturpolitiskt konvent
och en plattform för konst och kultur i hela
Sverige. Konventet är en plats för inspiration,
upplevelser och lärande där innehållet skapas
i samverkan med inbjudna aktörer och
representanter från hela kulturlivet,
politiken, statliga myndigheter,
organisationer, akademin och landets 21
regioner. En mötesplats för diskussion och
nytänkande som sätter fokus på konsten och
kulturens roll som motor och nav i ett
hållbart och inkluderande samhälle. I en tid
då kulturen drabbats oerhört hårt av
pandemins konsekvenser, tog konventet
precis som förra året plats som en interaktiv,
digital och deltagarstyrd träff. Sedan starten
2018 har Folk och kultur annars ägt rum i
Munktellstaden i Eskilstuna.

Under konventets tre dagar fanns det
möjlighet att ta del av ett spännande
program som spände över hållbarhet,
kulturpolitik, integration, samt
internationella frågeställningar om
konstens betydelse. Även kultursektorns
aktuella frågor och behovet av ett
långsiktigt hållbart kulturliv och ett rikt
kulturliv i hela landet synliggjordes.
Under vårt deltagande inspirerades vi
och fick nya tankar kring bland annat
samverkan och tvärsektoriella möten.

Många av våra tankar kom under dessa
dagar att kretsa kring hur kulturen och
konsten än mer kan vävas in i vår stad,
med tanke på diskussioner om tomma
butikslokaler. Vi vill vara med att skapa
identitet i staden och fylla de tomrum
som finns och det hoppas vi att ni också
vill för kulturen och konsten är
angeläget för oss alla. 

Facebook och Instagram där vi heter Kulturenheten
Flen. På Flens kommuns hemsida, under rubriken
Upplev & göra, hittar du även information om
kultur och konst. 

Är du själv en kulturaktör eller medlem i en
förening som vill berätta om en händelse eller ett
evenemang besök då turistwebben visitflen.se och
tipsa om evenemanget. Där hittar du även
information om andra aktiviteter och nöjen du kan
ta del av i kommunen. 

Har du en idé är vi på Kulturenheten intresserade
av att lyssna. Boka in ett möte! Du når oss via mail:
kultur@edu.flen.se eller ring: 0157-43 02 25

A K T U E L L T
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https://folkochkultur.se/eskilstuna/munktellstaden/


Kul tur 1 - Skattjakt  |  
Kom och delta i en spännande skattjakt och hitta det gömda guldet. Start vid Amazon, utanför Kulturenheten. Efter jakten
bjuds det på fika och möjlighet att skapa tillsammans. 

4-10 år tisdag kl. 11- 13

Kul tur 2 - Lilla skulp-turen   | 
Var med på vår lilla skulpturvandring passar för liten som stor. Kom och upplev en guidad tur där du får höra, se, känna,
sitta och titta på några av stadens konstverk. Samling utanför stora entrén vid Stenhammarskolan.

0-100 år torsdag kl. 13:00-13:45

Kul tur 3 - Vandringstur  |  
Vandra på spängerna längs Sörmlandsleden på en 4 km lång slinga som anses vara Sörmlandsledens bästa
handikappanpassade motionsstig. En annan upplevelse kan vara att uppleva äventyrsbanan på Bruksområdet i
Hälleforsnäs. Kom sedan in på turistbyrån och skapa din teckning av dagens upplevelser som vi hänger i turistbyrån. Vi
bjuder på fika. För info om startplats besök turistbyrån.

2-10 år för äventyrsbanan, turistbyråns öppettider tors & fre kl. 11-17  

Kul tur 4 - Naturstig på Lida  |  
Upplev naturstigen på Lida där det finns tipspromenad och Hitta Vilse-stig (en lärorik stig med åtta stationer där man
lär sig vad man ska göra om man går vilse). Under söndagen, från kl. 11, kommer Civilförsvarsförbundet Flens ordförande
att finnas på plats och berätta om hur du går tillväga om du gått vilse i skogen, diplom delas ut till de barn som deltar.
Du kan även lära mer om djur och natur och se djuren i skogen längs turen. Beställ en matsäck/picknickkorg på Lida
eller ta med en egen på turen. För beställning: lidagardflen.se/catering/

3-12 år, hela veckan, obs! söndag kl. 11 möt Civilförsvarsförbundet

Kul tKul tur 5 - Konsttur   | 
Upptäck utvalda konstverk ur kommunens fina samling. Ta en tur på Flens bibliotek där du i din egen takt får titta på och
uppleva konsten.

från 5 år, mån-tors 10-19, fre 10-17, lör 10-14

Kul tur 6- Skidtur i Malmabacken  | 
Ta en tur på skidor i Malmköpings egen slalombacke. Det finns en
stor backe för den erfarne och en mindre backe för den oerfarna
och barn, innehållande replift. Det finns möjlighet att hyra skidor
och att fylla på energin med fika i cafeterian. För mer info. och
priser: malmabacken.se

10-16 hela veckan

KUL TUR PÅ
SPORTLOVET

 
21-27  FEBRUARI  2022  
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https://www.civil.se/barn-hittavilsestigar/
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Kommande utställning: Mikael Jacobsson.

Mikael Jacobsson är konstnär och grafisk

formgivare. Jacobsson uppmärksammar “livets

transportsträckor” genom sitt måleri. Med

intressant ljus, kontrast och komposition lyfts

motiven till något värdefullt. Jacobsson är

utbildad på Konstfack och har tidigare ställt ut i

bland annat Finland, Japan, Holland och

Tyskland. 

Utställningen har vernissage 26 mars och pågår

till 28 maj. 

Konstgalleriet på
Bruket i Hälleforsnäs
Pågående utställning: Ola Öhlin - oljemålning

Öhlins måleri befinner sig i gränslandet mellan det

abstrakta och det föreställande. Det är ett måleri som

byggs upp av förhållandet mellan mörker och ljus,

mellan strukturer, ytor och djup. Lager på lager av färg

spräcker dukens två dimensioner och bildar en

rumslighet. Vad händer med vår lyhördhet och

uppmärksamhet om vi inte tillåts öva oss i att utforska

vårt inre? Om vi lär oss våra inre stigar är vi troligen

mindre rädda att gå vilse. 

(Text ur utställningsblad av Alexandra Kronqvist).

 

Utställningen har vernissage lördag 5 mars och pågår till

19 mars med öppettider torsdag-fredag 11-17 och 

lördag 11-15.

K O N S T E N

Konstgalleriet, Gjutmästarbacken 1, Hälleforsnäs
 

Följ konstgalleriet på Instagram för uppdaterad information om öppettider och event 

konstgalleri_bruket

Detalj från målning av Ola Öhlin

“Gatljus”, Olja av Mikael Jacobsson
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Gallerirummet på
Flens bibliotek
Håll utkik efter spännande händelser och utställningar i

gallerirummet i vår.

Pågående utställning: Sam Wais 

Autodidakt konstnär med tidigare utställningar i Irak,

Sverige och Italien. Utställningen pågår i Gallerirummet

till 24 februari med samma öppettider som biblioteket. 

Kommande utställningar:

Under mars månad besöks galleriet av
integrationsprojektet KLARA med en
färgstark utställning. Deltagarna ingår i
ett arbetsmarknads- och
integrationsprojekt som riktar sig till
utrikesfödda kvinnor. Genom bilderna
kommunicerar vi med ett språk som
inte behöver tolk.

1 mars och 29 mars kl. 17:30 gör
Kulturcafé nedslag i utställningen och vi
skapar tillsammans på plats med ord
och bilder. 

Senare under våren kommer bland
annat Fotoklubben, Johanna Cederqvist
och Eva Ländin att presenteras i
galleriet. 

Sam Wais atelje 

1.

2. 3.

Bild 1. målning från integrationsprojektet KLARA Bild 2. Morgondimmig
skog av Eva Ländin Bild 3. Målning av Johanna Cederqvist. 

Kulturcafé i
gallerirummet! 

29 mars kl. 17:30
26 april kl. 17:30
24 maj kl. 17:30

Under våren och sommaren kommer Kulturcafé
hålla till i gallerirummet med olika aktiviteter. Det
blir fika, poesi, konst och allsång. Kulturcafé
arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet och
KVF Världen.

Tider för kulturcafé:



K U L T U R S K O L A N

Vi har nu startat vårterminen på kulturskolan och alla 
kurser har kommit igång. Det finns lediga platser på vissa 
kurser och vi har kö till andra.
 
Dessa kurser finns det plats i:

Träblås Tvärflöjt, klarinett och saxofon. Kom och spela hos vår mästarimprovisatör
 Jens! Kulturskolan har ett bra blåsband som du så småningom kan spela i. 

Anmäl dig nu!

 
Blåsinstrument kan du hyra på kulturskolan för 

300 kr/termin.
 
 

Välkommen till kulturskolan!

Anmäl dig på: flen.se/kulturskola

För a t t boka b i l j e t te r besök :
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Ny termin på Kulturskolan

Kör för högstadiet Inga förkunskaper krävs. Onsdagar 14.10-15.00 i musiksalen. Kören
sjunger kända låtar. Under vårterminen kommer vi att spela in i studion och göra en

lunchkonsert på Stenhammarskolan. Kom och prova på för att sedan anmäla dig!

Drama och teater ålder 10-16 år. Tisdagar 15.30-16.30 i aulan på 
Stenhammarskolan. Vi jobbar med lekfulla övningar runt teater och rollkaraktärer.

Vi har roligt och jobbar fram mot en 
föreställning vid terminens slut. 

Brass Trumpet, trombon, bastuba. Vår nya brasslärare Viggo 
har alla redskap för att lära dig att lira i bleckblåsdjungeln 

- spela enskilt och i orkester. Anmäl dig nu!



konstgalleri_bruketKulturenheten Flen kulturenhetenflen

Redaktion: Kulturenheten Flens kommun 
kultur@edu.flen.se / 0157-43 02 25

Vill du bli ny prenumerant eller borttagen från detta nyhetsbrev?
 Maila då till kultur@edu.flen.se och skriv det.
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Nästa nummer av

Kulturnytt dyker

upp i april, håll

utkik!
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