Foto: Staffan Claesson

Upplevelser
Enköpings kommun – maj 2018

8 februari–14 juni
Vilse på nätet
Kom igång att låna e-böcker, lär dig hitta på
bibliotekets webbplats, skaffa e-post eller surfa på
internet. Ingen föranmälan krävs. Ta gärna med en
egen mobiltelefon eller surfplatta.
Måndagar och torsdagar klockan 13.00–14.00 på
biblioteket, Ågatan 29.
7 mars–30 maj
Språkkafé på svenska
Prata, fika och träffa nya människor. Varje
onsdag klockan 16.30–18.00 på biblioteket,
Ågatan 29.
3, 17 och 31 maj
Suomalainen lukukerho - Läsecirkel på finska
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Suomalainen lukukerho klo. 10.00–12.00 joka
toinen torstai, parillinen viikko Enköpingin
kirjastossa. Kiinnostuneita pyydetään
ilmoittautumaan kirjastossa tai soittamaan puh
072-236 59 70 Markku.
Klockan 10.00–12.00 på biblioteket, Ågatan 29.
Återkommer samma tid varannan torsdag, jämna
veckor. Föranmälan till Markku 072-236 59 70.
5 maj
Sagomys
Troll, spöken, ankor, barn. En saga kan handla om
vad eller vem som helst. Vi fredagsmyser med
sagor för alla mellan tre och fem år. Klockan 14.00–
15.00 på biblioteket, Ågatan 29.

5 maj
Orkester- och slagverkskonsert
Kulturskolans blåsorkester Scendraget och
slagverkselever spelar både tillsammans och var
för sig. Det blir ett blandat program med mycket
spelglädje. Fri entré. Klockan 16.00 i S:t Lars kyrka,
Hornugglegränd 3.
5 och 12 maj
Läxhjälp
Är du 13 år eller äldre och vill ha hjälp med matte
eller engelska? På biblioteket får du läxhjälp på
svenska, engelska, gilaki och persiska. Klockan
11.00–13.00 på biblioteket, Ågatan 29.
7 och 9 maj
Urinetown
Kulturskolan sätter upp musikalen Urinetown, en
Broadwaysuccé! Se en satirisk skildring av en värld
inte alltför olik vår, där vi med sång, dans och
teater visar hur viktigt det är att få kissa. Biljetter
säljs på Biblioteket och Kulturskolans expedition
från och med den 16 april samt i entrén innan
föreställning. 100 kronor för vuxen, 20 kronor för
barn 0–18 år. Klockan 19.00 på Joar Blå, Ågatan 29.
14 maj
Advokatjour
Kostnadsfritt samtal med advokat Maria Fager
Hohenthal. Under 15 minuter kan du få tips om
hur du kan gå vidare med ditt juridiska problem.
Marias inriktning är familjerätt, brottmål, barnrätt,
mänskliga rättigheter och asylrätt. Klockan 18.00–
19.00 på biblioteket, Ågatan 29. Obligatorisk
platsbokning: 0171-62 55 10.
14 maj
Läsecirkel
Tycker du om att läsa och diskutera böcker? Då är
du välkommen att delta i vår läsecirkel. Vi väljer
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böckerna tillsammans och pratar om dem under
lättsamma former. Klockan 14.00–15.30 på
Örsundsbro bibliotek, Idrottsvägen 8. För anmälan
eller mer information:
orsundsbrobiblioteket@enkoping.se eller 017162 57 35.
15 maj
Filmkväll på Joar Blå
Vi visar två filmer från olika delar av Europa.
Huvudpersonerna är två olika män som ställs inför
omvälvande förändringar. Den ena tvingas
återvända till landet han flytt ifrån, den andra blir
lämnad ensam med sin nyfödde baby. Plats: Joar
Blå, Ågatan 29. Fri entré. Platsbokning:
kultur@enkoping.se eller 0171-62 56 30.
•

Klockan 18.45 visas Nothing but the wind /
Nista, samo vjetar
Filmen samproduceras av China Åhlander,
som också stod bakom Guldbaggebelönade
"Äta sova dö" och regisseras av den bosniske
regissören Timur Makarevic. Nyckeln är den
första samproduktionen mellan Sverige och
Bosnien-Hercegovina. Filmen handlar om
Vedran som flydde ensam till Sverige från
krigets Bosnien 1992. Numera ser Vedran sig
som svensk och har inga tankar på att
någonsin återvända till Sarajevo. Men Vedran
tvingas åka tillbaka. Där konfronteras han med
minnena från sin barndom och börjar fundera
över vem han egentligen är. Filmen är 87
minuter. Bosniska och svenskt tal, textad på
engelska.
Nista, samo vjetar
Vedran stiže iz Malmea u prvu posjetu
Sarajevu nakon 18 godina izbivanja. Protivno
njegovoj volji, Sarajevo ga mijenja. Promjena
ga ne čini manje Šveđaninom, niti više
Bosancem. Da li je srce tamo gdje je dom ili je

dom tamo gdje je srce? Ili je dom tamo gdje si?
•

Klockan 19.00 visas En man och en
baby/Yösyöttö
Villa. Volvo. Vovve. Livet leker för
stjärnreportern Antti Pasanen som snart ska bli
pappa. Men utanför BB tar flytet slut. Hustru
Pia meddelar att det här med barn och
familjeliv inte är hennes grej, och hoppar in i
första bästa taxi. Kvar blir Antti, babyn och
Anttis brutalt krossade drömmar om ett
idylliskt familjeliv. Nu är det babyn som håller i
taktpinnen. Antti har ingen aning om vad det
nya livet kräver av honom. Filmen är 86
minuter. Finskt tal, textad på svenska.
Yösyöttö
Avioliitto. Asuntolaina. Auto. Toimittajana
työskentelevän Antti Pasasen elämä on
mallillaan ja Pia-vaimo viimeisillään raskaana.
Kunnes Naistenklinikan edessä kaikki muuttuu.
Tuhiseva käärö syliinsä tyrkättynä Antti katsoo,
kun taksin perävalot häipyvät näkyvistä, taksin
takapenkillä Pia ja heidän tulevaisuutensa
ydinperheenä. Elämä vauvan alias Paavo
Pasasen ehdoilla alkaa, eikä Antilla ole
aavistustakaan, mitä se tulee häneltä
vaatimaan. Pituus: 86 min Kieli: suomi,
ruotsinkielinen tekstitys.

19 maj
Fru Meier och Lilla Pip
En morgon hittar Fru Meier en liten övergiven
koltrastunge i trädgården! Lilla Pip, som hon döper
ungen till, måste ju få mat, värme och kärlek. Och
när Lilla Pip är tillräckligt stor måste han lära sig
flyga! Och vem ska visa honom hur det går till?
Just det - Fru Meier! En föreställning med dockor
och skådespelare baserad på Wolf Erlbruchs
berättelse ”Fru Meier och koltrasten”. Ålder: cirka
3–6 år. Klockan 14.00–14.30 på Joar Blå, Ågatan 29.
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Platsbokning: kultur@enkoping.se eller 0171-62 56
30.
23 maj–20 juni
The Landing Strip
Helena Burman och Christina Göthesson arbetar
med frågeställningar runt identitet och historia
utifrån ett kvinnligt perspektiv. Helena Burman är
bildkonstnär med inriktning på installation,
performance och ljudkomposition. Christina
Göthesson arbetar experimentellt med olika
material och metoder som uttryck. Vernissage 23
maj klockan 17.00. Konstfönster Joar, Ågatan 29.
26 maj
Dansa en bok
Dansa, lyssna, läs! Kan man dansa en saga? Javisst!
Välkommen till en sagostund där barnen själva är
med och formar vad som händer. Klockan 13.00–
14.00 i Tingshuset, Tullgatan 18. Ålder: 3–5år.
27 maj
Konsert och öppen scen i Tingshuset
Konsert med musik från världens alla hörn.
Medverkar gör bland andra Sayegh familj, Trögds
Spelmanslag, Gyttring och Kenta Hällbom. Vi
bjuder på fika. Öppen scen är öppen för alla som
vill uppträda. Gratis. Kontakta kultur@enkoping.se
för mer information. Klockan 18.30–20.30 i
Tingshuset, Tullgatan 18.
29 maj
Läsecirkel
Tycker du om att läsa? Vi samtalar under
lättsamma former om boken vi läst. Biblioteket
Ågatan 29, klockan 14.00 Föranmälan:
biblioteket@enkoping.se eller 0171-62 55 10.

29 maj
Kulturskolans förskoleshow
Alla kommunens förskolebarn och dagbarn är
välkomna till Kulturskolans musikshow! Det blir
musik, sång och rörelse. Alla kan vara med. Ingen
platsbokning – det är bara att dyka upp. Klockan
10.00 i Skolparken.
29 maj
Sommarkonsert i Skolparken
Kulturskolans pop- och rockband, körer med flera
underhåller. Klockan 18.00 i Skolparken.
30 maj
Musik i försommarkväll
Stråkelever från Kulturskolan underhåller med
blandat program. Fri entré. Klockan 19.00 i S:t Lars
kyrka, Hornugglegränd 3.
31 maj
Kulturskolans orkester- och ensemblekonsert
Kulturskolans symfoniorkester,
kammarmusikensemble, celloensemble,
blåsarensemble, körer med flera medverkande. Fri
entré. Klockan 19.00 i Vårfrukyrkan, Genvägen.
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