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Ta del av flertalet
sommaraktiviteter
Utställningen Bilder som berättar finns nu på Järnvägsbron i Flen.
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En fullspäckad
kultursommar i år
Sommaren är här och många barn har gått på sommarlov
och flera av oss vuxna kämpar på de sista veckorna innan
semestern hägrar men vi är snart där!
I detta nyhetsbrev berättar vi om sommarens konst- och
kulturaktiviteter som vi arrangerar. Vi tar upp det vi har gjort
under våren vilket bland annat är att vi har flyttat och haft
öppet hus, vi har också deltagit vid kick-offen till
skräpplockardagarna. Du kan också läsa om några händelser
under hösten som är väl värda att vänta på och se fram emot.
Kulturskolan berättar om musikalen We will rock you som
de precis satt upp och som bidragit till att många barn och
unga fått en oförglömlig upplevelse.
Vi har fått indikationer på att det upplevs att det inte händer
så mycket här i kommunen och att det stundtals är svårt att
hitta information. Är du en av dem som anser det, här
kommer då ett kanontips! Besök visitflen.se och spana in
evenemangskalendern, oj vad det händer saker i vår fina
kommun, ut i orterna och njut!
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AKTUELLT

Sommaraktiviteter
På lördag drar sommar-aktiviteterna igång och först ut
är prova på cirkus med Norrköpings cirkus & varieté.
Nästa vecka gästar Tobbe Trollkarl med sin galna och
magiska show Återvinn eller försvinn (obs glöm inte att
anmäla er!). Vecka 27 och 32 kan man vara med och
skapa en street art-vägg och under den först-nämnda
veckan ställs det även till med dansuppvisning och
återbruksworkshop där man kan pyssla i dagarna två.
Mer information om alla aktiviteter finns på flen.se.
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Lördagstips kommer här!
Den 18 juni kl. 12 utanför Matpiraten
vid pantmaskinen är det godisregn för
alla godissugna barn. Samla på er
godis och gör era helginköp för att kl.
13 dyka upp på Violentorget där det
blir uppvisning av cirkuskonster som
du sen har chans att prova på under
handledning av barn och unga från
Norrköpings cirkus och varieté.
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Visor från Vinga

Summer camp

Under sommaren blir det underhållning
med en musiktrio som turnerar runt på
äldreboendena i kommunen. De spelar
Taubevisor och kallar framträdandet för
Visor från Vinga.

Vecka 26 anordnas ett lägret Summer camp
för 8-12 åringar i Flens kommun. Där får
deltagarna chansen att prova på olika
aktiviteter tillsammans med lokala
föreningar. Konceptet är hämtat från
Katrineholms kommun som har arrangerat
idrottslägret Katrineholm Summer Camp i
över tio år men Flens kommun har velat
utveckla det genom att inkludera kultur.
Hurra säger vi till det!

Jazz- & glassfestival
13 augusti blir det Jazz- & glassfestival i
Thuleparken i Flen. Både nationella och
internationella band kommer att uppträda
och självklart kommer glass att serveras,
bland annat blir det glass från Grinda
Gårdsglass. Mat står
StreetFood.BEER/StrangeBrew/ och Raba
Sweet för.

På scenerna ses
Lutte Berg Ensemble
La Belle Parade
Familjen Svängsson
Jesses New Orleans Band
KOMA SAXO feat Sofia Jernberg
Lena & Daniel
SE-Quartet
Trondheim Jazz Orchestra & Ole Morten
Vågan

Kulturenheten har bjudit in några hemliga
gäster som var på besök här förra året under
Drakfestivalen men vilka det är kan vi ju
inte tala om för då blir det ju ingen
överraskning!

Bilder som berättar
Vardagsmat förr i tiden hur såg den ut och
varför såg den ut som den gjorde? Att odla,
jaga och fiska var livsviktigt men också en
begränsning. Vädrets nycker och jordens
bördighet påverkade vad som hamnade på
tallriken.
Under sommaren visas utställningen Bilder
som berättar med tema mathantverk. En
utställning av Sörmlands museum i
samarbete med Flens hembygdsförening och
Flens kommun. Utställningen finns att se i
Flen utmed Järnvägsbron från och med
16/6-4/9.
Finissage 3/9, se mer i våra sociala medier när
det närmar sig.
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KONSTEN

Konstgalleriet på Bruket i Hälleforsnäs
Kommande utställning: Karin Ögren,
18 juni - 3 september
Vernissage lördag 18 juni
Konstkritikern och kulturjournalisten Mårten
Arndtzén beskriver Ögrens måleri i katalogtext
till Bildmuseet i Umeå:
"Gåtan. Hur ett universum uppstår ur summan
av tillslutna partiklar. Hur ljuset träder fram
mellan rastrets punkter, och hur en gestalt
träder emot oss därinne. Hur en värld, en
öppning, föds fram ur det stumma och slutna.
Karin Ögrens måleri tycks inrätta sig på

Karin Ögren, olja

samma gräns, i samma tvetydiga position som
ögat: mitt emellan kikhål och klot, materialitet

Utställning till hösten: Konstrundan firar

och transparens, öppning och slutenhet. Likt

10 år, 9 - 11 september.

veckbildningen i en klädnad materialiserar
hennes bilder kontinuiteten mellan mörker

Verksamma konstnärer i kommunen öppnar

och ljus, framträdande och tillbakadragande,

sina ateljéer under helgen och har en

synlighet och osynlighet, vara och ickevara".

samlingsutställning galleriet.

Gallerirummet på Flens bibliotek
Pågående utställning: Eva Ländin,
1 juni – 29 juni
Kommande utställning: Konstpedagoger från
Sörmlands museum ställer ut en interaktiv
väggmålning där du som besökare får delta i
skapandet av konstverket. Läs högre upp i
nyhetsbrevet under Aktuellt och
Sommaraktiviteter samt på flen.se.
Eva Ländin
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Konstgalleriet, Gjutmästarbacken 1, Hälleforsnäs

Gallerirummet, Flens bibliotek, Drottninggatan 3

Följ konstgalleri_bruket på Instagram för uppdaterad
information om event.

Öppet enligt bibliotekets öppettider
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HÄNT UNDER VÅREN

Vi har flyttat
och haft öppet hus
Nu har vi äntligen flyttat och kommit
på plats i våra nya lokaler. Allt är målat
och klart och vi trivs riktigt bra. I
anslutning till vår entré på Götgatan
finns vårt Kulturfönster, ett skyltfönster
som kommer att ge en inblick i
kulturens värld. Varmt välkomna att
kika in där och ta del av kulturutbudet
vi erbjuder i sommar!

Konst på catwalk och
musik var ett par av
inslagen under öppet hus.
Foto: Jennie Eriksson

Vi har haft öppet hus med invigning
och det serverades rabarbertilltugg och
bjöds in för att ta del av kommunens
nyinköpt konst. Tillställningen gästades
av medlemmar från föreningen
Konstrundan i Sörmlands hjärta och de
visade upp varsitt alster med sitt
innovativa och fina framträdande
Konst på catwalk. Tonkonstnär för
dagen var Gustav Andersson som bjöd
på allt ifrån stämningsfull musik under
catwalken, pianofanfar under
bandklippningen och besökares
önskelåtar.

Kultur i äldreomsorg
Kulturenheten deltog på en
fortbildningsdag där inspiration och
tips på hur arbetet med delaktighet och
kultur inom äldreomsorg kan gå till.
Vi fick bland annats ta del av hur musik
tar sig in i kroppen, hur man arbetar
med kultur och teknik för att väcka
sinnen, minnen och aktivitet hos
seniorer. Hur det fungerar att arbeta
med Virtual Reality i äldreomsorgen.
Om konstens betydelse för hälsan och
att läsa och tillsammans mötas i läsning
genom metoden Shared Reading som
Flens bibliotek använder sig av.
Föreläsningarna blandades upp av
gruppsamtal, korsstygnsbroderi och
musik.

Full aktivitet under
utbildningsdagen Kultur i
äldreomsorgen.
Foto: Jennie Eriksson

Vi tog med oss många tankar från
dagen och små frön har såtts för
framtida arbete kring kultur och äldre.
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Skräpplockardagarna 2022
Håll Sverige Rent utser sedan 2011 Årets Håll
Sverige Rent-kommun. Utmärkelsen går till
den kommun som toppar Håll Sverige Rents
kommunindex, som baseras på att ett antal
parametrar räknas samman för att ranka
kommunernas arbete för att förebygga
nedskräpning.
Förra året tog Flens kommun
hem första pris i kategorin Bäst bland små
kommuner (0-30 000 invånare) och
hamnade på plats 2 totalt i rankingen.

Ottilia stod även för medryckande sång
ackompanjerad av sitt positiv och sången
som avslutade kick-offen löd: “Tycker du att
skräpet är för tungt gör då om det till något
nytt och sunt en kapsyl till en bil och en bil
till en sil och silen till en bil och en kapsyl”.
Återstår att se om sång om skräpplockning
var en lyckad kombination för att knipa
guldmedaljen i totala rankningen i år.
Oavsett så var det en lyckad kick-off med en
hel del skräp som samlades in och ett fint
kulturinslag som barnen gillade.

Under vecka 19 anordnades Flens
Skräpplockardagar 2022. Veckan inleddes
med en kick-off där förskolebarn och
politiker plockade skräp tillsammans. På
besök kom teater Skata med Clownen Ottilia
som minglade, underhöll och instruerade i
hur man bör hantera avfall.

Kulturdialogerna
Platsutveckling pågår
Ortsbesöken som genomförts på sex orter i
kommunen under våren är kulturens och
turismens sätt att möta invånare och
uppmärksamma synpunkter och lyssna in
behov.
Det finns flera syften med besöken. Att lyfta
och synliggöra kulturhändelser och andra
besöksupplevelser som produceras runt om i
kommunen. Att erbjuda samverkan med
platser och aktörer för att utveckla fler
kulturella sammanhang och positiva möten
för både invånare och besökare.
Händelser som skapar värde
En bygd där vi tillsammans skapar och
upplever ett myller av kultur och händelser
är en levande och kreativ bygd som lockar
besökare. Där sjuder det av vilja och kraft då
planer förverkligas och många hjälps åt. Att
få visa upp och dela upplevelser med andra
skapar sociala värden, sammanhållning och
stolthet. Inre drivkrafter och behov av att
skapa, utveckla och kreera utgör grunden för
mångas strävan att må bra, men utgör även
en näringsgren där de kreativa jobben kan
skapas.
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Clownen Ottilia visar var man gör av sitt avfall.
Foto: Jennie Eriksson

Vi fortsätter
Till hösten fortsätter samtalen om hur
respektive ort vill gå vidare. Kulturen och
turismen bidrar gärna till att förverkliga
konkreta idéer för en levande bygd. Kreativa
platser ökar kommunens attraktivitet.

Skulpturinvigning
Kommunens skulptur Fadersgestalt av Erik
Höglund har landat på ny mark. Skulpturen
som tidigare stått på Sparreholms skolgård
behövde flyttas och har nu i samarbete med
Sparreholms bygderåd fått en ny placering.
Fadersgestalten finns, som önskat av många
skolbarn och bygderådet, kvar på orten
närmare bestämt i Familjeparken. Clownen
Ottilia bjöd på show och avtäckte sedan
skulpturen och efteråt bjöds det på saft och
bullar.
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ATT SE FRAM EMOT

Konstrundan

Teaterfestivalen

I år firar Konstrundan 10 år!

Som sig brukar kommer den
sedvanliga kultur- &
litteraturfestivalen att ta plats
och i år blir det 17-20
november men var det håller
vi på en stund till. Håll utkik i
våra sociala medier!

Konstrundan erbjuder en unik möjlighet att
under helgen 9-11 september göra en tur i
hjärtat av Sörmland och besöka konstnärer
som lever och arbetar i området. Upplev
skiftande ateljé- och utställningsmiljöer,
träffa konstnärerna personligen och ta del
av en mängd olika tekniker och uttryckssätt
inom konsten.
Konstnärerna visar upp ett smakprov ur sin
produktion vid samlingsutställningen i
Konstgalleriet i Hälleforsnäs.

Kultur- &
litteraturfestival
I dagarna tre kommer Flen att
myllra av kultur.
Teaterfestivalen, arrangerad av
Fri scen Sörmland och i
samarbete med Flens kommun,
kommer att erbjuda åtskilliga
teaterföreställningar mellan
den 30 september2 oktober. Utöver teater
kommer det att finnas
möjlighet att kunna ta del av
workshops, dans, dockmakeri,
poesi, clowneri, poetry slam,
improvisation, rörelse och
mycket mer.
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KULTURSKOLAN

We will rock you
Vi hoppas att alla ungdomar och barn som såg Kulturskolans
musikal We will Rock you fick med sig en oförglömlig
upplevelse av glädje och sprudlande energi.
Det vi lyckas åstadkomma under ett års flitigt arbetande med
musikaler varje år blir ett för alla barn, även de på scenen ett
helt unikt resultat. Ögonblicket när ungdomarna på scenen
möter publiken för första gången är omvälvande och häftigt.
Det är med stolthet vi på Kulturskolan får möjlighet att spela
för så många barn och ungdomar i kommunen som möjligt,
dels för att ge alla en chans till en musikupplevelse men också
upptäcka vad vi faktiskt gör på kulturskolan när vi sätter ihop
flera ämnen som teater, dans och sång och elever som spelar.
Möjligheterna att skapa blir inom Kulturskolans väggar
många och öppnar upp för många års utveckling av barnens
kreativa uttrycksmöjligheter. Vi är stolta över att vi snart kan
sätta tänderna i en helt ny musikal till hösten. Även den
kommer vi att spela för barnen i kommunen.
Välkommen då också!

Redaktion:
Kulturenheten Flens kommun
kultur@edu.flen.se / 0157-43 02 25
Vill du bli ny prenumerant eller
borttagen från detta nyhetsbrev?
Maila till kultur@edu.flen.se
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