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Sätt guldkant på tillvaron!

LÖRDAG 11 AUGUSTI  KL 12.00 

ECCE HOMO – MÖT KONSTNÄREN  
ELISABETH OHLSON WALLIN

I samband med vernissagen för Ecce Homo i Sjöängens konsthall 
föreläser konstnären Elisabeth Ohlson Wallin om sin konstutställ-
ning – som tidningen Times rankat som en av världens 20 farligaste 
utställningar. Arrangemanget ingår i Lakeside Pride.  
Arrangör: Scenkonstavdelningen

ONSDAG 29 AUGUSTI KL 18.30

FÖRFATTAREN SARA BEISCHER: 
ATT GÖRA SIN RÖST HÖRD GENOM 
SKRIVANDE
Sara Beischer är pedagogen som debuterade som författare 
2012 med sin roman Jag ska egentligen inte jobba här. En 
inspirerande föreläsning om hur skönlitteraturen kan påverka 
det samhälle vi lever i. Sara vill inspirera deltagarna till att 
engagera sig i olika frågor genom det skrivna ordet.  
Arrangör: Askersunds bibliotek, Bok & Papper,  
ABF Örebro län. 
n	Fri entré   Visholmen   1 tim
 

med stolthet presenterar vi här Sjöängens 
höstprogram. Redan har huset skapat många 
spännande möten, hisnande upplevelser och 
många skratt. Det är precis så vi vill ha det –  
här ska finnas något för alla.  
Processen när programmet växer fram är  
spännande. Idéer och aktiviteter korsbefruktar 
varandra och plötsligt händer det saker på olika 
håll i huset, i samspel mellan bibliotek, konsthall, 
scen, skola, föreningar, musikskola och fritidsgård. 
Vi tar gärna emot tips & idéer.   
Välkommen till Sjöängen!

Daniel Eriksson, Åsa Pitkänen, Åsa Karlson  
och Anders Björkgren  
Scenkonstavdelningen

n	Fri entré   Stora salongen   45 min
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Sätt guldkant på tillvaron!

Sara Beischer

FÖRELÄSNING

FÖRELÄSNING
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Med reservation för eventuella ändringar.  •  Obligatorisk garderob 20 kr  •  Serviceavgift tillkommer på biljettköp.
3
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SÖNDAG 16 SEPTEMBER KL 18.00

MED OSTINDIENFARAREN  
TILL KINA
Leif Eneberg har seglat i hela sitt liv – från optimistjollar 
till äldre skutor och stora skepp. Sommaren 2006 med-
verkade han under tre månader ombord på ostindien- 
fararen Götheborg på dess färd till Kina. Leif berättar 
och visar bilder från en fantastisk resa.  
Arrangör: Askersunds föreläsningsförening, Studie- 
förbundet Vuxenskolan.
n	50 kr/vuxen, fri entré under 18 år   Visholmen  1 tim

TISDAG 18 SEPTEMBER KL 18.30

VATTNET 
Bibliotekets omtyckta Bok & Filmklubb testar ett nytt  
koncept: Bok & Teater. Läs novellen Vattnet av Torgny  
Lindgren och se sen teatern! Vattnet är en berättar- 
föreställning med Kaj Ahlgren efter Torgny Lindgrens  
novell. En skådespelare på scenen. Allvar och humor  
blandas i en avskalad föreställning full av liv. Alltihop börjar 
med ett brev till länsstyrelsen i Ume. Hur är det egentligen 
med vattenkvaliteten oppå Kläppmyrliden?  
Fika och samtal efter teatern.  
Arrangör: Askersunds Riksteaterförening,  
Askersunds bibliotek.
n	145 kr/vuxen, 30 kr/under 18 år   Fika ingår i biljettpriset   
Scenpassrabatt: 30 kr   Stora salongen   50 min

LÖRDAG 29 SEPTEMBER KL 11.00

BABBLARNA – FÖRSTA MUSIKALEN
En svängig, interaktiv och rolig musikal med barnens 
favoriter Babblarna. Ni får träffa robotflickan Klonk som 
med publikens hjälp trollar fram alla Babblarna ur deras 
hus. Publiken får dansa med till Stompalång Tut Pling 
Sång och många, många fler. En historia om kärlek och 
omtanke, äventyr, mod och om att annorlunda är bra 
det med.  
Arrangör: Scenkonstavdelningen, Askersunds  
Riksteaterförening. 
n	135 kr/vuxen, 85 kr/under 18 år    
Rekommenderad ålder 2–5 år   Stora salongen   35 min

Babblarna
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FÖRELÄSNING

BOK & TEATER

BARNMUSIKAL
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Zinkgruvan Mining är ett högteknologiskt gruvföretag som driver 
Sveriges sydligaste gruva i Zinkgruvan utanför Askersund. Vi bryter och 
anrikar zink, bly och koppar som används i föremål som vi alla använder 

i vår vardag som telefoner, surfplattor, bilar och batterier. 

 
Läs om vår verksamhet på www.zinkgruvanmining.com.  

Följ oss gärna även på facebook.

HUVUDSPONSOR 
AV SJÖÄNGENS 

SCENKONST
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LÖRDAG 29 SEPTEMBER KL 18.00

PAVAROTTI-SÅNGARNA
Pavarotti-sångarna Henrik Lagercrantz, Åsa Nordgren & 
Per-Anders Hedlund sjunger Pavarottis kända melodier från 
Italien såsom ’O Sole Mio, Nessun Dorma och Caruso med flera. 
Allt under pianisten Ingvar Albihns säkra ledning.  
Arrangör: Scenkonstavdelningen.
n	200 kr/pers   Stora salongen   1 tim 40 min (inkl 20 min paus)

TURNÉPREMIÄR! ONSDAG 3 OKTOBER KL 19.00  

SHIRLEY VALENTINE
Se Maria Lundqvist, tvåfaldiga Guldbaggevinnaren, i rollen 
som Shirley Valentine, som bevisar att det aldrig är för 
sent att utforska sina drömmar. Shirley Valentines barn har 
flyttat hemifrån. Hon lever i ett kärlekslöst förhållande och 
livet blev inte riktigt som hon tänkt sig. Hennes väninna bjuder 
med henne på en semesterresa till en grekisk paradisö.  
I hemlighet börjar hon packa väskan. Ska hon våga trotsa 
sina rädslor och för första gången se världen, och sig själv, 
i ett helt nytt ljus?   
Av Willy Russel, regi Edward af Sillén. Riksteatern i sam- 
arbete med Villman produktion och Audere Vivere. 
Arrangör: Askersunds Riksteaterförening. 
n	295 kr/vuxen, 149 kr/under 18 år   Scenpassrabatt: 59 kr   
Stora salongen   2 tim 40 min (inkl 20 min paus)

LÖRDAG 6 OKTOBER KL 19.00

(CON)FUSION MED ÖREBROKEXEN
En kväll då jazz möter disco och disco möter jazz. Showen startar i piano- och 
jazzklubbskänsla och fortsätter till det glammiga discogolvet med paljetter och 
utsvängda byxben. Örebrokexen med liveband bjuder på en glittrande kväll 
med välkända låtar i ny tappning. Arrangör: M Music.
n	285 kr/pers   Stora salongen   2 tim (inkl 20 min paus)

Örebrokexen

Maria Lundqvist
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SÖNDAG 21 OKTOBER KL 18.00

ATT DRABBAS AV EN  
HJÄRNSKADA SOM BARN
När Susanne Johansson från Askersund var fyra år upptäckte 
läkarna en tumör på hennes hjärnstam. Behandlingen som 
följde gav livslånga komplikationer. Susanne berättar hur det är 
att växa upp med en dold funktionsnedsättning, ett ämne som 
ofta är tabubelagt och förknippat med skam. Arrangör: Asker-
sunds föreläsningsförening, Studieförbundet Vuxenskolan.
n	50 kr/vuxen, fri entré under 18 år    
Visholmen   1 tim

LÖRDAG 13 OKTOBER START KL 10.00

LÄSFEST – ASKERSUND LÄSER 
OCH SKRIVER
Välkommen till en lustfylld dag med fokus på 
läsning och litteratur i alla dess former! Flera 
författare och poeter medverkar. Mer information 
kommer.  
Arrangör: Askersunds bibliotek, ABF Sydnärke,  
Bok & Papper, Biblioteksutveckling Örebro län.
n	Fri entré   Sjöängen 

FÖRELÄSNING

Serviceavgift tillkommer på biljettköp.

TORSDAG 25 OKTOBER KL 19.00

HITS OF THE 60’S
En kväll när fyra stjärnor på den svenska 
rockhimlen strålar samman på Sjöängen: 
Svenne Hedlund, Clabbe af Geijerstam, 
Lennart Grahn och Janne Önnerud. I ett 
unikt samarbete lirar de sina gamla hitlåtar 
från tiden när de spelade i Sveriges hetaste 
popband. Det blir en hitkavalkad med  
härliga minnen och mycket ös!  
Arrangör: Satellite Live AB
n	465 kr/pers  Stora salongen    
1 tim 30 min

KONSERT

Foto: Eva Skogman

Obligatorisk garderob 20 kr.

Med reservation för eventuella ändringar.
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TISDAG 30 OKTOBER KL 19.00

STORSEANS MED TERRY EVANS
En kväll med Terry Evans där han använder sin mediala 
förmåga och förmedlar budskap från andevärlden till 
personer i publiken. Tolkas till svenska.  
Arrangör: Creative Experiences.
n	250 kr/pers   Åldersgräns 18 år   Stora salongen    
2 tim 45 min (inkl 30 min paus)   Biljetter säljs endast 
genom egna hemsidan www.creativexperiences.se/butik

TORSDAG 8 NOVEMBER KL 19.00

THUNDERSTRUCK
Föreställningen Thunderstruck liknar inget 
annat. Dansaren och koreografen Stina 
Nyberg lockar publiken till en spektakulär 
föreställning med elektricitet, energi och 
magi. I heltäckande ringbrynja, hjälm och 
handskar går hon upp på scenen och skapar 
en upplevelse av de osynliga krafter som 
omger oss.  
Thunderstruck är inspirerad av uppfinnaren 
Nikola Teslas kringresande magishower vid 
förra sekelskiftet, då när elektricitet både 
var en vetenskaplig nyhet och underhåll-
ning. Nu är det Stina Nyberg som skapar 
stora blixtar och med sin egen kropp visar 
hur elektriciteten kan agera.  
Arrangör: Askersunds Riksteaterförening.
n	195 kr/vuxen, 95 kr/under 18 år    
Scenpassrabatt: 39 kr   Stora salongen  
1 tim 15 min

LÖRDAG 10 NOVEMBER KL 17.00

JUBILEUMSKONSERT MED 
GOSPELVOICE 20 ÅR
GospelVoice från Askersund firar 20 år! Det 
blir en konsert med härliga, kända och svängiga 
gospelhits. Träffa körsångare, körledare och 
solister som medverkat i GospelVoice genom 
åren. Det blir en minnesvärd kväll i gospel- 
musikens tecken!  
Arrangör: GospelVoice, Studieförbundet Bilda.
n	150 kr/vuxen, 20 kr/under 18 år   Stora salongen   1 tim 45 min

Terry  
Evans

Foto: Anne Helgesson

Foto: Marta Thisner

KONSERT

ELEKTRICITET, ENERGI & MAGI
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SÖNDAG 18 NOVEMBER KL 18.00

STADEN SOM INTE VILLE BLI STOR
Askersunds föreläsningsförening bidrar till firandet av 
375-årsjubileet genom att visa filmen om krönikespelet 
om stadens historia, som framfördes vid 350-årsjubileet 
1993 där många Askersundsbor medverkade. Kanske var 
du själv med? Arrangör: Askersunds föreläsningsförening, 
Studieförbundet Vuxenskolan.
n	50 kr/vuxen, fri entré under 18 år   Visholmen   1 tim

LÖRDAG 17 NOVEMBER KL 19.30

CREEDENCE TRIBUTE – 
THE MIDNIGHT  
SPECIAL TOUR
Efter den succéartade och utsålda 
konserthusturnén hösten 2017 och  
våren 2018 är det nu dags för 
Creedence Tribute att åka ut på de 
svenska vägarna igen. Den här gången 
med en helt ny show, The Midnight 
Special Tour. Odödliga låtar och nya  
intressanta och roliga historier om 
ett av världen största rockband. 
Creedence Tribute anses av många 
vara det bästa hyllningsbandet till 
CCR i Europa.  
Arrangör: Besterman AB. 
n	460 kr/pers   Stora salongen    
2 tim (inkl 25 min paus)

KONSERT

FÖRELÄSNING

Du vet väl om att som 
förening/organisation hyr 

ni sammanträdesrum 
hos oss till 

förmånliga priser. 
Intresserad? 
Kontakta oss på: 

sjoangen@askersund se.
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ONSDAG 28 NOVEMBER KL 19.00

POLARFARARNA 
I ett ödsligt islandskap befinner sig tre människor 
på ett forskningsuppdrag när ett minst sagt oväntat 
katastrofläge uppstår. Hur klarar sig tre skyddslösa 
människor i extrem natur och vad händer med den 
som står öga mot öga med sin egen utsatthet?   
I Polarfararna står människan och hennes nyfikenhet i 
centrum. Men också hennes drivkraft att erövra, äga 
och upprätthålla gränser. Vad innebär det att bege sig 
ut i det okända? Och går det att hitta vägen genom att 
gå vilse? Arrangör: Askersunds Riksteaterförening. 

SÖNDAG 2 DECEMBER  
KL 17.00

ADVENTSKONSERT 
MED ASKERSUNDS 
MANSKÖR
Askersunds manskörs årliga 
adventskonsert med sånger 
som hör julen till.  
Välkommen till en kväll med 
klassiker, finstämt och annat 
smått och gott. Arrangör: 
Askersunds manskör.
n	160 kr/pers   Stora salongen   1 tim 30 min

n	195 kr/vuxen, 95 kr/under 18 år    
Scenpassrabatt: 39 kr    
Stora salongen   1 tim 30 min

Polarfararna

Askersunds manskör

KONSERT

TEATER

KONSERT

FREDAG 23 NOVEMBER 

JUL MED EN AV SVERIGES 
STÖRSTA ARTISTER
Den 23 november börjar julen på Sjöängen. 
Då kommer en av Sveriges största sångare 
och låtskrivare till Sjöängen med sin jul- 
konsert! Artistens namn presenteras i  
midsommartid. Var beredd att boka  
biljetten på www.visitaskersund.se. 
n	Stora salongen

?



10

-
 

KO
N

ST
H

AL
LE

N
 ::

 H
Ö

ST
 2

01
8

LÖRDAG 1 SEPTEMBER 
KL11.00–14.00 
   VERNISSAGE

HÖSTSALONG 
2018  
Medlemmar i Norra  
Vätterns Bild- och Form-

konstnärer ställer ut på 
temat Tidsbilder – tankar 

om tid. Öppet 
även söndagar 
11.00–14.00  

utöver konst-
hallens ordinarie 
öppettider.  
Arrangör: NVBOF.  

Utställningen 
pågår till 23 

septem-
ber.

LÖRDAG 6 OKTOBER KL 11.00–14.00
   VERNISSAGE

THE ART OF ZHEN SHAN REN: 
SANNING  GODHET  TÅLAMOD

The Art of  Zhen Shan 
Ren är en gripande 
skildring av förföljelsen av 
Falun Gong-utövare i Kina. 
I hopp om att få ett slut 
på förtrycket av människor 
i en fredlig utövning, 
bestämde sig professor 
Zhang Kunlun och andra 
konstnärer att genom 
konsten uttrycka en per-
sonlig förståelse för livet 
och universum. Arrangör: 
Föreningen Konst & Kultur, 
Svenska föreningen för 
Falun Dafa. Utställningen 
pågår till 20 oktober.

LÖRDAG 27 OKTOBER KL 11.00–14.00 
   VERNISSAGE

PAUL GRÄHS  

LÖRDAG 
11 AUGUSTI 
KL 11.00–14.00
   VERNISSAGE

ECCE HOMO
Ecce Homo, Konstnären  
Elisabeth Ohlson Wallins 
omtalade fotoutställning, 
är den utställning som har 
orsakat mest debatt i svensk 
historia och har rankats av 
tidningen Times som en av 
världens 20 farligaste utställ-
ningar. Sedan utställningen 
invigdes i Stockholm i juli 
1998 har den väckt många 
starka och känsloladdade 
reaktioner. I år fyller utställ-
ningen 20 år!  
Arrangör: Scenkonstavdel-
ningen. Utställningen pågår 
till 25 augusti. 

•

Ecce Homo

FRI  
ENTRÉ TILL  
KONSTHALLENS  
UTSTÄLLNINGAR 

ÖPPETTIDER  
Mån–Tor 10.00–18.00 
Fre 10.00–16.00 
Lör 11.00–14.00

•

Paul Grähs arbetar med glas 
som skulpturalt material – 
det är mjukt och följsamt 
men hårt och vasst. Han 
inspireras av naturen och 
skapar både abstrakta och 
föreställande former.  
Arrangör: NVBOF.  
Utställningen pågår till  
17 november.

•

•
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DET HÄNDER PÅ ASKERSUNDS BIBLIOTEK

BOK- & FILMKLUBB 
Bli medlem i bibliotekets bok- 
och filmklubb! Vi ser filmer 
som baseras på en bok och 
efteråt fikar vi tillsammans 
och diskuterar. 

Du får ett nyhetsbrev 
med information inför varje 
tillfälle. Anmäl dig via e-post, 
telefon eller personligen i 
biblioteket. 

DATASTUGA PÅ 
ASKERSUNDS 
BIBLIOTEK 
Ställ frågor om internet, 
datorer och surfplattor. Få 
handledning och hjälp med 
enklare problem. Du kan 
ta med din egen dator/surf-
platta om du har möjlighet, 
annars finns det att låna. 

Tillfällen: 4/9, 2/10, 6/11, 4/12

Tid: 14.00–17.00 (drop in)

Lokal: Aspön

Arr: Askersunds bibliotek i 
samarbete med ABF

FLER EVENEMANG 
PÅ GÅNG!
Håll utkik efter mer på  
askersund.se och  
visitaskersund.se

www.askersund.se/bibliotek • tel. 0583-810 95

LÖRDAG 24 NOVEMBER KL 11.00–14.00 
   VERNISSAGE

LINJER OCH VATTEN 

31 kakelpresentation 1.jpg

31 kakelpresentation 1.jpg

I utställningen Linjer och 
vatten visas Stina Wirséns 
bilder, en serie nya verk på 
tema vatten och kroppslig-
het. Stina Wirsén har verkat 
som tecknare, konstnär 
och författare i snart 30 år. 
Hon har tecknat och skrivit 
för barn, illustrerat för DN 
och andra tidningar, haft 

utställningar i Sverige och 
utomlands. Stina Wirsén har 
också ett flerårigt sam- 
arbete med Maria Ekström, 
Askersunds Kakelmakeri. 
Tillsammans har de tagit 
fram utsmyckningar för of-
fentlig miljö, till exempel den 
unika kakelväggen på Åhléns 
City i Stockholm. Utställ-

ningen omfattar också skisser 
ur deras gemensamma 
produktion samt exempel på 
kakel. Under utställnings- 
perioden visas även bilder 
från Wirséns rika bilder-
boksproduktion i biblioteket. 
Arrangör: Scenkonstavdel-
ningen. Utställningen pågår 
till 15 december.

•

LÄSFEST! 
Askersund  
läser &  
skriver

13
OKT

En dag med 
läsning och 
litteratur  
i alla dess  
former! 

www.facebook.com/askersunds.bibliotek
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BILJETTER 
Boka biljetter via www.visitaskersund.se.  
Serviceavgift tillkommer på biljettpriset.  
Medlemmar i Askersunds riksteater- 
förening har scenpassrabatt. 
GARDEROB 
Obligatorisk garderob à 20 kr som  
tillfaller lokala föreningar. 
SERVERING 
Servering en timme före evenemang  
samt i föreställningar med paus.

ÖPPETTIDER 
Måndag–torsdag 10.00–18.00 
Fredag 10.00–16.00 
Lördag 11.00–14.00 
Kontantfri biljettkassa är vanligtvis 
öppen en timme före evenemang. 
 
BESÖKSADRESS & KONTAKT 
Drottning Kristinas väg 2, Askersund
0583-820 00, sjoangen@askersund.se
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www.sjoangen.askersund.se

Foto: Åsa Pitkänen

Ett nära samarbete mellan Sjöängen 
och Askersunds riksteaterförening gör 
att det blir mer scenkonst i Sjöängen. 

Bli medlem så får du tillgång till förmåner i hela 
Teatersverige och du kan också vara med och 

påverka utbudet.

Kom och träffa representanter från 
Askersunds riksteaterförening vid 

föreställningarna i Sjöängen. Du hittar oss  
också på vår hemsida askersund.riksteatern.se 
och på facebook Askersunds-riksteaterförening.

Kom med på bio!
Folkets Hus i Askersund arrangerar bio i 
Sjöängen på utvalda datum samt söndagar och 
skollov.  Aktuell information finns på Facebook 
Folkets Hus,  Askersund. 

Se bioprogram och förboka 
biljetter via 
www.visitaskersund.se 

Folkets Hus tillsammans med 
andra föreningar bemannar 
garderoben i Sjöängen.  

HÄNDER I HÖST:
Livesändningar 

av opera
Håll koll på vår 

hemsida!


