
KULTUR OCH HÄLSA I PRAKTIKEN. FÖRELÄSNING
Föreläsning om kultur och hälsa med Ola Sigurdson, docent och 
proffesor i religionsvetenskap samt föreståndare för Centrum för 
kultur och hälsa vid Göteborgs universitet. Ola talar om kultur och 
hälsa i stort samt om aktuell forskning i ämnet. Vi bjuder även på 
en hälsosam och smaklig start innan föreläsningen! 
Mån 24/9, kl 13-14. Lilla Manschetten i Skjortan, FLEN. Gratis

BLAND KAMELER, KANEL OCH KRYDDAD OLJA. 
MUSIK OCH BERÄTTELSER
Utifrån Balladen om Rut berättar Maria Kollind, årets FRIDA-
stipendiat, om ökända och okända gestaleter ur bibeln. 
Malmakören är med och musicerar och ackompanjerar. 
Sön 30/9, kl 14-15. Församlingshemmet MALMKÖPING. Gratis

DAGGMASK OCH DAGGKÅPA. POESILÄSNING
Prästen och poeten Petter Wingren, läser egna texter och poesi. 
Välkommen att lyssna, fråga och fika! 
Tis 2/10 kl. 19. Församlingshemmet SPARREHOLM. Gratis

SAGOR I SALSTA PÅ TVÅ SPRÅK. HÖGLÄSNING
Under en timme lyssnar vi till högläsning av olika barnböcker på 
två språk - svenska och arabiska. 
Onsdagarna 3/10 och 10/10 kl. 16:15-17:15. Salstagatan 19D, 
FLEN. Gratis

BOKBYTAR- OCH KANELBULLENSDAG. BOKCAFÉ 
Ta med dig en eller fler böcker hemifrån, och byt ut dina lästa mot 
någon annans och få nya olästa! Kaffe och kanelbullar på plats! 
Torsdag 4/10, kl. 15-17. Biblioteket i FLEN. Gratis

PÅ NATTEN FLYGER VI. BARNBOKSSAMTAL 
Författaren Hannah Arnesen läser sin debutbok På natten flyger vi, 
som handlar om drömmar och längtan. Det blir samtal med barnen 
om hur man ritar och skriver en bok samt en workshop på temat 
drömmar. Från kl. 13 är man välkommen att fika och hänga på 
biblioteket. 
Lördag 6/10, Fika från kl. 13.30, boksamtal kl. 14-15. 
Biblioteket i HÄLLEFORSNÄS. Gratis

BERÄTTARCAFÉ. SKRIVANDE
Författaren Karin Flygare bjuder, tillsammans med deltagare från 
sin skrivarkurs, in till en inspirationseftermiddag för kreativt 
skrivande. Fika finns på plats!
Lördag 6/10, kl. 15. Församlingshemmet i DUNKER. Gratis

SPÅR AV ETT BRUK. HISTORIA
Ragnar Boman börjar på konstgalleriet med ett föredrag om sin 
bok Spår av ett bruk, som handlar om brukets uppgång och fall 
under 1900-talet. Efter föredraget blir det en promenad på bruket-
området där Ragnar visar och berättar om några av de platser han 
skrivit om i ett historiskt perspektiv. 

Söndag 7/10, kl. 13-14. Konstgalleriet HÄLLEFORSNÄS. Gratis

INTE RIKTIGT LIKA VIKTIGT? FÖREDRAG OM 
KVINNLIGA MUSIKER OCH GLÖMD MUSIK
Författaren och musikern Marie Selander berättar om kvinnliga 
musiker och kompositörer ur olika genrer genom historien. Vart 
tog de vägen, varför försvann de? Nu ska de aldrig mer glömmas 
bort! Biblioteket håller öppet till kl. 19 och presenterar litteratur 
på temat och KaCa’s café säljer härligt fika från kl 18:30.
Onsdag 10/10, kl. 19-20. Kristallsalen i Stadshuset, 
MALMKÖPING. Gratis

VÄCK MIG NÄR NI VAKNAT. DOKUMENTÄRFILM OM 
SILVANA IMAM
En öppen visning av den kritikerrosade filmen som skildrar Silvana 
Imam och hennes genombrott till prisbelönt och hyllad rappare 
och gay-ikon. Men vi möter också personen bakom dessa yttre 
epitet genom tillbakablickar på uppväxten och dokumentära i
nblickar i hennes vardag.
Fredag 12/10. Insläpp från kl. 18:30, filmen är 90 min och 
startar kl. 19. Biograf Saga, FLEN. Gratis

FILMREFORMENS FÖRSTE AVANTGARDIST. DIALOG-
SAMTAL MELLAN FILMFORSKARE OM PETER KYLBERG
I ett dialogsamtal mellan Per Vesterlund, forskare i svensk film-
historia, och författaren Lars Diurlin diskuteras Peter Kylberg och 
hans filmproduktion med utgångspunkt från Diurlins doktors-
avhandling Filmreformens förste avantgardist. 
Lördag 13/10, kl. 14:30-15:30. Biograf Saga, FLEN. Gratis

FRÅN BANKRÅN TILL KRUTGUMMOR. FÖREDRAG OM 
PENSIONÄRSLIGAN OCH CIVIL OLYDNAD. 
Catharina Ingelman-Sundbergs populära bokserie om pensionärs-
ligan har fått stort genomslag, såväl i Sverige som internationellt. 
Catharina avslutar litteraturfestivalen med ett föredrag om Märtha 
och hennes vänner.
Söndag 14/10, kl. 14:30-15:30. Bioblioteket i FLEN. 
60 kr entré inkl. fika. Förköp genom biblioteket eller med jämna 
pengar på plats (i mån av plats).

FESTIVALERBJUDANDE! VALLINSKA BOKHANDELN har 
25% rabatt på all barn- och ungdomslitteratur under hela perioden!

LITTERATUR
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642 81 Flen Sveavägen 1 0157-43 00 00 0157-43 18 00 5854-6045 flens.kommun@flen.se 
Flen 

Mer information om alla programpunkter, samt eventuella upp- 
dateringar, finns på www.flen.se under fliken Uppleva och Göra. 

Har du frågor kring någon programpunkt eller andra funderingar? 
Ta gärna kontakt: maria.pihl@edu.flen.se / 0157-430 224 eller 

inger.karlsson@edu.flen.se / 0157-430 221

Med reservation för eventuella ändringar.


