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En fullspäckad kulturvår
Våren är här och alldeles runt knuten väntar påsken. Vi
börjar så smått göra oss reda för att packa ner våra saker och
flytta för att snart boa in oss i våra nya lokaler under Flens
bibliotek, intill gymnasiet. Kulturdialogerna med samtal om
hur vi tillsammans kan bidra till en attraktivare kommun har
kommit igång. I år tillsammans med turismen. Två dialoger
är genomförda och tre står på tur.
Utöver kulturdialogerna finns mycket annat att ta del av
inom kulturens värld nu under våren. Lilla skulpturpromenaden är på gång, Kulturcafé, påsklovsaktiviteter och
utställningar på gallerierna är alla kulturella upplevelser som
välkomnar besökare. Dessutom bjuder kulturskolan in till
flertalet konserter. Våren är därmed fullspäckad! Läs mer om
allt som händer här i nyhetsbrevet.
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 upptäckt Storyspot? Ladda ner appen och sök dig till
den plats du är intresserad av. Här finns berättelser om
sevärda platser och fina besöksmål. En helt kostnadsfri
funktion för oss alla som vill ta del av-, och som vill sprida
positiva berättelser om Sörmlands hjärta.
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AKTUELLT

Kulturdialogerna fortsätter under våren
Kulturdialogerna är tillbaka. Den här gången
gör kultur och turism en gemensam satsning
för att tillsammans med Flens kommuns
invånare fortsätta samtalen om hur
kulturområdet tillsammans med
besöksnäringen skulle kunna bidra till
utveckling. Vi vill lyssna och fånga in de behov
som finns. Samtala om samarbete och
synergieffekter. Vi vill även passa på att visa
konkreta möjligheter med
kommunikationskanalen Visit Flen.

Många goda tankar och konkreta idéer föds
under samtalen. Exempel: Att tillsammans
skapa nya värden för besökarna genom att
samarbeta och utveckla arrangemang
tillsammans? Att marknadsföra och berätta om
sina evenemang hos varandra i god tid och att
nyttja de kommunikationssätt kommunen
erbjuder med Visit Flen!

Efter åren av pandemi är det nu tid för omstart.
Utmaningar som kräver nya tankesätt.
Varje ort är unik men behoven liknar varandra.
Hur kan vi bättre marknadsföra det som händer
och hur får vi fler besökare? Hur stöttar
kommunen och hur kan vi hjälpas åt?

Anmäl dig till: kultur@edu.flen.se

Vid tidigare dialoger och samtal har behovet av
att synliggöra allt positivt som redan finns,
kommit fram. Flens kommuns orter är alla
olika med en spännande historia. Detta skapar
unika och genuina möjligheter att visa upp, att
levandegöra, att skapa och producera för att
tillsammans arbeta för en positiv utveckling.
Det lokala engagemanget ökar. Orter, platser
och händelser kan med gemensamma krafter
växa fram till nya besöksmål.

Nu har vi tre dialoger kvar, kom gärna och lyft
dina tankar!

Träffa oss här:
Onsdag 20/4 kl. 18
Skebokvarn, Skebokvarnsgården
Onsdag 27/4 kl. 18
Vadsbro, Vadsbro Blacksta föreningsgård
Onsdag 4/5 kl. 18
Hälleforsnäs, Turistinformationen

Vi flyttar i maj
Kulturenhetens nya placering under Flens
bibliotek, intill gymnasiet, blir mer central
och tillsammans med turism och näringsliv
kan det utvecklas till en ny mötesplats för att
samordna och sprida information och
händelser. En kombinerad turist- &
kulturarena, centralt i Flen, blir både synlig
och tillgänglig. Den träffpunkt Flens stad
behöver.

Vårt nya kontor som vi snart ska boa in oss i.
Foto: Jennie Eriksson

2

Vi ser fram emot flytten och de möjligheter
placeringen ger oss. Läget bidrar till att vi
kommer att finnas närmare flera
samarbetspartners som bland annat
gymnasieskolan, biblioteket och
studieförbunden. Välkomna på vårt första
Öppet Hus, 5 juni. Mer info kommer!
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Lilla skulpturpromenaden
Under året uppdateras foldern Skulpturvandring i
Flen. Men den som väntar på något gott kan så
länge ta sig en tur längs den lite kortare skulpturpromenaden anpassad för barn och unga. Upplev
några av kommunens konstverk på egen hand
runt Stenhammarskolan med foldern Lilla
skulpturpromenaden. Folder kommer att finns
tillgänglig på Flens bibliotek och på hemsidan
från och med påsklovet. Håll utkik!

Kulturcafé i
gallerirummet
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 och tema för kulturcafé:
26 april kl. 17:30, kultur och hantverk

Påsklovsaktiviteter
I Malmköping anordnas äggjakt för barn i
åldrarna 3-10 år. Ta med vänner och familj
för en gemensam aktivitet runt elljusspåret.
Från och med i påsk kommer det att finnas
en folder för Lilla skulpturpromenaden. Läs
mer om den tidigare i nyhetsbrevet.

24 maj kl. 17:30, allsång
Äggjakt, återvinningsstationen
i Malmköping
fredag 15 april kl. 10.
Lilla skulpturpromenaden
när det passa dig
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KONSTEN

Konstgalleriet på Bruket i Hälleforsnäs
Pågående utställning: Mikael Jacobsson, 26
mars - 28 maj
Mikael Jacobssons måleri kretsar kring frågor
om meningsfullhet och liv. Han frågar oss hur
vi kan lära oss att uppmärksamma och
uppskatta tingen och rummen vi möter i vårt
dagliga liv, miljöer vi inte aktivt väljer att
befinna oss i eller att uppmärksamma, sådana
vi ofta endast passerar på väg någon
annanstans. Han undersöker om det finns
meningsfullhet i sådana platser och ting som vi
i vår moderna sekulära tid kan uppleva som
själlösa.

"Gatljus", oljemålning av Mikael Jacobsson.

Att avbilda i olja är ett precist och krävande

Mikael Jacobsson är utbildad vid Konstfack

bildskapande. Investeringen i tid och material

samt vid Hoogeschool voor de Kunsten,

innebär ett ömsint och respektfullt ädelt

Utrecht, The Netherlands och har tidigare

förfarande, ett upphöjande, av motiven. Ett

ställt ut i bl.a. Japan, Tyskland och Finland.

påvisande av att just detta motiv, i just detta
rum, är värt att avbilda. Att detta är skönhet.

Kommande utställning: Karin Ögren

Att detta är meningsfullt.

18 juni - 3 september.

Avslutad utställning: Ola Öhlin
Den 19 mars avslutades Öhlins utställning. Under
utställningsperioden uppträdde Beata Söderberg
Quin tillsammans med Andreas Sjögren i
galleriet. En cello- och gitarrduo vars program
bestod i egna kompositioner samt musik av bl.a.
Astor Piazolla och Manuel De Falla. Musiken
rörde sig mellan Bueno Aires asfaltsdjungel och
värmlandsskogarnas stillhet. Deras debutalbum
släpptes i samband med spelningen och finns till
försäljning i galleriet under april.

Beata Söderberg och Andreas Sjögren uppträdde under
vernissagen med Ola Öhlin. Foto: Lina Karjel

Konstgalleriet, Gjutmästarbacken 1, Hälleforsnäs
Följ konstgalleri_bruket på Instagram för uppdaterad
information om öppettider och event.
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Gallerirummet på Flens bibliotek
Håll utkik efter spännande händelser och utställningar i gallerirummet i vår och sommar.
Pågående utställning: Fotoklubben, 5 april - 28 april.
Kommande utställning: Johanna Cederqvist, 3 maj - 26 maj

KULTURSKOLAN

Stipendiekonsert
6 maj kl. 19,
Stenhammarskolans aula
Konsert i Mellösa kyrka
16 maj kl 19.00
Terminsavslutningskonserter
23-25 maj
We Will Rock You -musikal
med musik av Queen.
Spelas v. 22 för Flens kommuns
skolor. 3 juni avslutas det med en
offentlig föreställning kl. 19 i
Stenhammarskolans aula.

Håll koll på anslagstavlor och
Facebook för mer information.

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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