
SÄ
SO

N
G

SP
RO

G
RA

M
 

VÅ
R 

20
17



LÖRDAG 14 JANUARI KL 19.00

I JULETID
Christer Sjögren sjunger ut julen med Magnus Johansson på 
trumpet och Marcos Ubeda som kapellmästare. Det bjuds  
på traditionell julmusik och Christer Sjögren framför en rad  
personliga favoriter som värmer även de kallaste vintersjälar.
Medverkar gör även Askersunds Manskör.
n 320 kr/vuxen, 160 kr/under 18 år   Stora salongen   
 2 tim (inkl. 20 min paus)

LÖRDAG 21 JANUARI KL 11.00–19.00

E-SPORTSDAGEN ASKERSUND 
E-sporteliten kommer till Askersund! Prova på att bli coachad i CS:GO, 
League of Legends eller kommentera en match i live-tv.  Träffa super- 
stjärnorna HeatoN och Potti, få bra tips och kanske ta en selfie. 
Testa virtual reality-stationer och demo-stationer. Det blir en Cosplay- 
utställning med priser till bästa karaktärerna. Tips till er som vill coacha 
lokala e-sportlag.  Vår samarbetspartner A-lan är också på plats.  
Föräldrar är välkomna på informationsträff om e-sport. 
n	Fri entré   Stora salongen, foajé samt workshops i Visholmen och Aspön

Potti

HeatoN

Efter en intensiv och spännande första höst i 
Sjöängen är det med stolthet som vi presenterar 
programmet för våren 2017. Det blir ett fyrver-
keri av aktiviteter för alla åldrar; show, teater, bio, 
författarbesök, musik, danskvällar och e-sport. 

Nu finns äntligen en mötesplats i Askersund 
som många av oss längtat efter; kom och 
dansa, se en gratis utställning, besök biblio-
teket, få hjälp med datorn eller ta med en 
vän på konsert. Låt dig inspireras. Kom och 
njut av ditt nya hus! 

Marie Reifelton, verksamhetschef scenkonst 
Sjöängen Askersund 

Välkommen till Sjöängen!
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TORSDAGAR: 26 JAN • 23 FEB • 30 MARS KL 16.30–18.00

AFTER WORK & AFTERNOON TEA MED SÅNG
Först Afternoon tea och därefter samling kring flygeln! Garanterad 
sångglädje tillsammans med Heléne Gustafsson och Göran Aldman. Alla 
kan vara med, inga förkunskaper.
n	150 kr inkl afternoon teabuffé   Caféet i foajén   1,5 tim



LÖRDAG 28 JANUARI KL 20.00–24.00

DANS TILL FERNANDOZ
Kom till Sjöängen och dansa ner julmaten till dansbandet 
Fernandoz från de djupa skogarna i Värmland.
n	150 kr   Restaurangen   Åldersgräns 18 år

ONSDAG 8 FEBRUARI KL 19.00

STORMEN AV SHAKESPEARE
Stormen är en av Shakespeares mest älskade pjäser, en 
komedi om att våga se världen på ett nytt sätt, helt i sam-
klang med vår tids utmaningar. I Michael Cockes regi blir 
det en magisk föreställning i Prosperos anda med oväntade 
förvandlingar och mycket musik. Uppsättningen är ett  
samarbete mellan Örebro länsteater och Riksteatern.
n	195 kr/vuxen, 100 kr/under 18 år   Stora salongen   
 2 tim 30 min (inkl 20 min paus)

TORSDAG 2 MARS KL 19.00

FÖRFATTARKVÄLL: MAJGULL AXELSSON
Majgull Axelsson knyter an till utställningen i Sjöängens konsthall 
om romerna under förintelsen och berättar om sin nya roman  
Jag heter inte Miriam. För att överleva Förintelsen stal romska 
Malika en judisk kvinnas kläder. Hon blev Miriam, och berättar i 
boken om ett liv i lögn. Den är viktig och vass som flinta.  
I samarbete med Askersunds bibliotek.
n	100 kr/vuxen, 50 kr/under 18 år    Stora salongen   50 min 

LÖRDAG 11 MARS KL 20.00–24.00

DANS TILL KINDBERGS
Kom till Sjöängen och dansa till ett 
av Sveriges mest kända dansband: 
Kindbergs! 
n	150 kr   Restaurangen    
 Åldersgräns 18 år

TISDAG  
14 MARS  
KL 19.00

POVELS 
NATUR-
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Povel Ramels dotter Lotta Ramel (skådespelare 
och regissör) och sonen Mikael Ramel (musiker 
och musikterapeut) kommer till Sjöängen med 
en personlig minishow som visar att de artistiska 
äpplena inte fallit långt från trädet. Det blir en 
afton med Povels underfundiga ordmakeri och 
härliga melodier.  Allt väl uppbackat av basisten 
Backa Hans Eriksson. 
n	195 kr/vuxen, 100 kr/under 18 år     
Stora salongen   1 tim 15 min

Majgull
Axelsson

Reservation för eventuella ändringar.
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Huvudsponsor till 
Sjöängens scenkonst

  

        Zinkgruvan Mining är Sveriges sydligaste gruva. Vi bryter och 
   anrikar zink, bly och koppar som används till föremål som vi 
   alla använder i vår vardag som telefoner, bilar, datorer och 
   batterier. 2017 firar vi 160 år av oavbruten verksamhet.

   Besök oss på www.zinkgruvanmining.com

Zinkgruvan Mining
a subsidiary of lundin mining
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QVINNSKÖRENS  
GULDKORN
Qvinnskören ger en konsert till stöd 
för Barncancerfonden i samarbete  
med Lions. Hjälp Qvinnskören hjälpa!
n	100 kr, fri entré under 15 år    

 Stora salongen    
 2 tim (inkl. 20 min paus)  

LÖRDAG 25 MARS KL 19.30

"EN GÅNG TILL" MED 
FLAMINGOKVINTETTEN
Efter 55 år på Sveriges vägar och dansbanor  
och efter en bejublad turné med 140 slutsålda 
konserter kommer Flamingokvintetten till Sjöängen! 
Det blir bandets stora hits, roliga turnéminnen och 
dessutom en miniutställning med troféer, scenkläder, 
skiv- och vykortsdokumentationer. 
n	395 kr   Stora salongen   Åldersgräns 13 år    
 2,5 tim (inkl. 20 min paus)
 Arr: European Concerts Scandinavia AB 

LÖRDAG 22 APRIL KL 15.00 OCH 19.00

JUBELKONSERT  
Askersunds Manskörs jubelkonsert ges nu för första gången i 
Sjöängen. Likt tidigare år bjuds på en hejdundrade show med 
musik av högsta klass i 
många olika genrer. Karls-
borgs Storband, en berömd 
gästartist och två lokala 

artister samt dansare från Dansstudion Hallsberg deltar. 
n 330 kr/vuxen, 150 kr/under 17 år   Stora salongen   
 2,5 tim (inkl. 30 min paus)   OBS! Två föreställningar!

SÖNDAG 23 APRIL KL 16.00

EN SVÄNGOM I 
ASTRIDS VÄRLD
Två prinsessor på resa i världen 
hamnar i Astrid Lindgrens fantastis-
ka sagovärld. Föreställningen med 
Systrarna K innehåller sång och musik 
från Pippi Långstrump, Sjörövarfabbe, 
Karlsson på taket, Saltkråkan, Madicken 
och Emil. Det blir tokigt, roligt och 
spännande! 
n	50 kr för alla över 2 år  
 Stora salongen   45 min

LÖRDAG 6 MAJ KL 18.00

MELLOFEST 
Följ med på en härlig melodi-
festivalafton med Lekebergs 
Revysällskap. Det blir en 
färgsprakande tidsresa med 
svenska vinnarmelodier  
genom årens lopp. Rösta 
sedan på din favorit.
n	200 kr/vuxen 
 100 kr/under 18 år  
 Stora salongen   
 3 tim (inkl. 30 min paus)

Foto: Ulrik Södergren

Flamingokvintetten
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Huvudsponsor till 
Sjöängens scenkonst

  

        Zinkgruvan Mining är Sveriges sydligaste gruva. Vi bryter och 
   anrikar zink, bly och koppar som används till föremål som vi 
   alla använder i vår vardag som telefoner, bilar, datorer och 
   batterier. 2017 firar vi 160 år av oavbruten verksamhet.

   Besök oss på www.zinkgruvanmining.com

Zinkgruvan Mining
a subsidiary of lundin mining
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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.  

DET HÄNDER PÅ ASKERSUNDS BIBLIOTEK

BOK- OCH  
FILMKLUBB 

Gå med i bibliotekets bok- och 
filmklubb! Vi ser filmer som 
baseras på en bok och efteråt 
fikar vi tillsammans och dis-
kuterar. Du får ett nyhetsbrev 
med information inför varje 
tillfälle. Anmäl dig via e-post, 
telefon eller personligen i 
biblioteket. 

Fri entré   
Lokal: Visholmen

DATASTUGA  
PÅ TISDAGAR 
Ställ frågor om internet, 
datorer och surfplattor. Få 
handledning och hjälp med 
enklare problem. Ta med din 
egen dator/surfplatta om du 
har möjlighet, annars finns 
det att låna. 
Tillfällen: 7 februari, 7 mars, 
4 april och 2 maj
Tid: 14.00–17.00 (drop in)

Observera att många kommer 
vid 14-tiden. Kom gärna lite 
senare under eftermiddagen 
så minskar risken för väntetid.

Lokal: Askersunds bibliotek, 
Aspön
Arr: Askersunds bibliotek i 
samarbete med ABF

BARNLÖRDAG! 
Vissa lördagar under våren 
blir det sagoläsning, pyssel 
eller något annat kul för barn 
på Askersunds bibliotek. Följ 
biblioteket på facebook eller 
håll utkik på vår hemsida 
www.askersund.se/bibliotek 
för datum och tid! 

Lokal: Askersunds bibliotek

START
31 JANUARI  

KL 18.30

Foto: Mostphotos

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 redan till hösten 2017.

Kom och träffa representanter från 
Askersunds Riksteaterförening vid 

föreställningarna i Sjöängen.
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LÖRDAG 17 DECEMBER 
KL 11.00–14.00 
    VERNISSAGE

PER ÅHLIN –  
ANIMATIONENS 
MÄSTARE
Många av oss har växt upp 
med Per Åhlins verk. Han är 
tecknaren och animatören 
som gav oss Dunderklum-
pen och Karl-Bertil Jonsson, 
men han har också skapat 
legendariska bokomslag och 
nyskapande illustrationer. 
Utställningen pågår till  
13 januari.*

WALL  of  FAME

Stig Blomqvist
B I L S PORT

LÖRDAG 11 FEBRUARI 
KL 11.00–14.00 
    VERNISSAGE

ROMERNA UNDER 
FÖRINTELSEN
Utställningen belyser 
romernas situation under 
andra världskriget och är 
producerad av Forum för 
levande historia, som är en 
myndighet under Kultur- 
departementet. Utställning-
en pågår till 2 mars.*

LÖRDAG 4 MARS 
KL 11.00–14.00 
    VERNISSAGE

MASSA MÖNSTER: 
ÄLSKADE TEXTIL-  
TRYCK FRÅN 
FÖRR OCH NU
Textilier och 
mönster finns 
överallt och 
variationerna 
är oändliga. 
Dagligen 
omger vi oss 
med möns-
ter på våra 
kläder, i våra 
hem och på 
våra arbets-
platser.  
Utställningen 
pågår till  
25 mars.*

MÅNDAG  
20 MARS

WALL 
OF 
FAME
Örebro läns idrottshistoriska 
sällskap och Örebro läns 
idrottsförbund har utsett den 
allra första ”Startelvan” – elva 
särskilt framträdande idrottare 
från vårt län i olika idrotter 
och tidsepoker. Utställningen 
kompletteras med sportiga 
askersundsprofiler. Den 22 
mars bjuder idrottshistoriska 
sällskapet in till en caféträff 
med Askersundstema. Håll 
ögonen öppna för tid och 
lokal! Utställningen pågår till  
9 april.

LÖRDAG 6 MAJ 
KL 11.00–14.00
    VERNISSAGE 

NEXT STOP 
BLOMSTERMÅLA
1963 invigdes Blomstermåla 
Folkets Hus och vid den 
första dansen spelade Arne 
Domnerus med orkester. 
Kvällen blev en succé och 
startskott för en dans- och 
nöjesmetropol. Fotografen 
Conny Brehmer har sedan 
dess porträtterat samtliga 
artister – allt från ABBA till 
Ulf Lundell, Imperiet och 
Lena Ph – som uppträtt i 
Blomstermåla Folkets Hus. 
Idag utgör samlingen 
ett viktigt tids-
dokument.  
Utställning-
en pågår 
till 27 
maj.*

•

* Vandringsutställning i samarbete med Folkets Hus och Parker. 

•

• •

•

FRI  
ENTRÉ PÅ  

KONSTHALLENS  
UTSTÄLLNINGAR 

ÖPPETTIDER  
Mån–Fre 10.00–18.00 

Lör 11.00–14.00

LÖRDAG 22 APRIL 
KL 11.00–15.00
    VERNISSAGE

INFÖR KONST- 
RUNDAN
Presentationsutställning inför 
Norra Vätterns Bild- och 
Formkonstnärers konstrunda 
2017. Öppet: 22–23 april 
kl 11–15, 28 april–1 maj kl 
10–17. Utställningen ger  
besökarna ett smakprov 
på vad årets utställare visar 
under Konstrundan.
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BILJETTER 
Boka biljetter via www.visitaskersund.se.  
Serviceavgift tillkommer på biljettpriset.  
 
KONTAKT 
0583-820 00 
sjoangen@askersund.se

ÖPPETTIDER 
Måndag–fredag 10.00–18.00 
Lördag 11.00–14.00 
Samt en timme före föreställning. 
 
BESÖKSADRESS 
Drottning Kristinas väg 3 
696 31 Askersund

BILJETTER & KONTAKT
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www.sjoangen.askersund.se

Mässa
Prova-på-aktiviteter
Workshops
Föreläsningar
Underhållning
Tävlingar  
Upplevelser

ASKERSUND
OUTDOOR
FESTIVAL!
En ny festival för en aktiv livsstil

12–14 MAJ 2017

VÄRDAR:

www.askersundoutdoor.se

Foto: Jajja Deboussard


