1

VÅR 2018

SÄSONGSPROGRAM

Välkommen till Sjöängen!
I

din hand håller du nu programmet för
den fjärde säsongen i Sjöängen! Vårprogrammet 2018 sjuder av aktivitet och
evenemang för både stora och små. Det är
just bredden i verksamhet som bidrar till
att göra Sjöängen till askersundarnas och
våra besökares självklara mötesplats. Huset
har dessutom ett fantastiskt läge med storslagen utsikt över vattnet. Här finns mycket
att njuta av!
Välkommen att ta del av programmet och
missa inte att boka in det som intresserar
just dig!
Sjöängens scenkonstavdelning

Foto: Anne Helgesson

TISDAG 2 JANUARI KL 18.00

JULLOVSKUL MED JECKO & JESSIE!

Jullovskul med superroliga Jecko & Jessie, kända från SVT.
Akrobatiska övningar ackompanjeras av skämt och skratt i
en föreställning för hela familjen. Arrangör: Junis, UNF.

Jecko
& Jessie

n 50 kr Stora salongen 1 tim samt ev. autografskrivning
LÖRDAG 20 JANUARI KL 11.00–14.00

SLÄKTFORSKNINGENS DAG

Medlemmar i Askersunds Släktforskarklubb visar hur det går till
att släktforska med dator och hjälper dig en bit på vägen till dina
rötter. Arrangeras av Askersunds släktforskarklubb och Askersunds bibliotek.

n Fri entré Askersunds bibliotek
SÖNDAG 28 JANUARI 2018 KL 19.00

RICKARD SÖDERBERG ÄR GAYTENOR

Med sång och samtal lotsar Rickard varsamt publiken genom
en ocensurerad kväll. Det blir opera och musikal, pop och
schlager. Naket berättar han vad som egentligen ligger bakom
några av hans mest omtalade debattinlägg. Med sig på scenen
har han två musiker och en uppsjö av instrument.
Producent: Riksteatern. Arrangeras i samarbete med
Askersunds riksteaterförening.

n 295 kr/vuxen, 149 kr/under 18 år Scenpassrabatt 59 kr
Stora salongen 1 tim 15 min

Foto: Sören Vilks
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TORSDAG 1 FEBRUARI KL 18.30

UPPLEV HISTORIENS VINGSLAG
I CENTRALA ASKERSUND!

Föreningen Gamla Askersund försöker i ett omfattande projekt Kvarter för
Kvarter, kartlägga Askersunds stadskärna i ett historiskt perspektiv med inriktning
på bostäder, butiker och annan verksamhet. Som första objekt presenteras i ord
och bild kvarteret Garvaren (söder om torget). Tiden omfattar från den stora
branden år 1776 fram till 1960-talet. Arrangör: Föreningen Gamla Askersund.

n 80 kr Stora salongen 1 tim 20 min
LÖRDAG 3 FEBRUARI KL 15.00

ASKUNGEN

OBLIGATORISK
GARDEROB
20 KR!

Den älskade sagan om Askungen får nytt liv i Gioachino
Rossinis opera. Den stränge Don Magnifico har två
döttrar och styvdottern Askungen. Utfattig drömmer
han om en rik friare till en av sina döttrar. När prinsen
bjuder till bal sätts allt på spel. Föreställningen är en
livesändning från Kungliga Operan. Arrangör: Sjöängen
i samarbete med Folkets Hus, Askersund.

n 275 kr/vuxen, 200 kr/under 18 år
Stora salongen 3 tim (inkl paus)

SÖNDAG 4 FEBRUARI KL 18.00

VI FÅR INTE GLÖMMA
AUSCHWITZ OCH FÖRINTELSEN

Förintelsen under andra världskriget var ett
massmord då omkring 6 miljoner judar dödades av
Nazityskland. Den 27 januari är den internationella
minnesdagen för förintelsens offer – samma datum
som förintelselägret Auschwitz befriades 1945. För
att inte glömma bort utan istället föra ordet vidare visar Ingvar Öhrn ett
bildspel och berättar om det hemska som hände för över sjuttio år sedan.
Arrangör: Askersunds föreläsningsförening.

Foto: Ingvar Öhrn

n 50 kr/vuxen, fri entré under 18 år Visholmen 1 tim
Reservation för eventuella ändringar.

33

HUVUDSPONSOR
AV SJÖÄNGENS
SCENKONST
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.
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PIZZA MED ARCO

Unga stråkelever från Musik- och Kulturskolorna i Örebro och
Sydnärke ger för tionde året i rad en gemensam konsert som
avslutning på en allspelsdag kallad Pizza med arco. Arrangör:
Sjöängen i samarbete med Kulturskolorna i Örebro och Sydnärke.

VÅR 2018

LÖRDAG 10 FEBRUARI KL 15.00

n Fri entré Stora salongen 45 minuter
ONSDAG 14 FEBRUARI KL 19.00

SARAJEVO BIG BANG

Hur hänger allt ihop egentligen? Hur kunde ett pistolskott
som avlossades år 1914 påverka livet för oss alla? Med
berättelser, sånger och en galen kabaré får vi följa med
på en överraskande resa genom hemliga uppgörelser
och maktkamp, där personligheter kommer oss så nära
att vi förstår varför vi hänger samman med den märkliga
slumpen som startade första världskriget. Arrangeras i
samarbete med Askersunds riksteaterförening.

n 195 kr/vuxen, 95 kr/under 18 år Scenpassrabatt: 39 kr
Stora salongen 2 tim 30 min (inkl 30 min paus)

LÖRDAG 24 FEBRUARI KL 15.00

LIVGARDETS DRAGONMUSIKKÅR

Livgardets Dragonmusikkår tar sin fulla musikaliska
kraft med sig ut på turné! Det blir musik av Hugo
Alfvén, John Williams och Charles Ives, samt ett
nyskrivet stycke av Daniel Nelson. De bjuder på
marscher ni känner igen och marscher ni aldrig har
hört, samt garanterat nya musikaliska upplevelser,
allt under ledning av musikdirektör David Björkman.
Arrangör: Försvarsmusiken.

n 100 kr/vuxen, 60 kr/pensionär, fri entré under 18 år
Stora salongen 2 tim (inkl 20 min paus)

LÖRDAG 3 MARS KL 19.00

STEN & STANLEY, 55-ÅRSJUBILEUM
MED GREATEST HITS

Sten & Stanley är en institution i svenskt musikliv och
Svensktoppens rekordhållare med hela 64 låtar.
Legendarerna spelar på denna sina hits som finns i
allas hjärtan. På sin nya konsertturné spelar de godbitar och superhits som Jag vill vara din, Margareta,
En sång om kärlek och Röd var din mun.
Arrangör: European Concerts Scandinavia AB.

n 395 kr Stora salongen 1 tim 50 min (inkl 20 min paus)
55

SÖNDAG 4 MARS KL 16.00

GLENN MILLER ORCHESTRA

Mer än sjuttio år efter hans bortgång spelas Glenn Millers musik världen över. Orkesterledaren och trombonisten Jan Slottenäs har valt att utöver flertalet hits även spela flera
mindre kända låtar ur Millers repertoar, som totalt rymmer över 1500 musikarrangemang.
Glenn Miller Orchestra Scandinavia turnerar regelbundet i Sverige, Norge, Danmark och
Finland. I bandet spelar flera yngre musiker ur Sveriges jazzelit.
Arrangör: Artist Management Sweden AB.

n 440 kr/vuxen, 370 kr/under 18 år Stora salongen 2 tim 30 min (inkl 25 min paus)
TORSDAG 8 MARS KL 19.00

SLUTET ENLIGT RUT

Rut vägrar att dö. Hon fyller snart 112 år och barnbarnen Robin
och Kim väntar på att få ärva hennes skog som har legat i träda i
över fyrtio år. Till varje pris ska Rut se till att skogen får rå om sig
själv, utan mänsklig inblandning. En svart komedi om arv, begär och
oförenliga drömmar. Pjäsen är skriven av Jesper Weithz och regisseras av Nora Nilsson. Arrangeras i samarbete med Askersunds
riksteaterförening.

n 295 kr/vuxen, 149 kr/under 18 år Scenpassrabatt: 59 kr
Stora salongen 1 tim 50 min (inkl 20 min paus)

LÖRDAG 10 MARS KL 18.00

ÖZZ NUJEN

Du missar väl inte en av Sveriges roligaste komiker! Om någon
kan få det att rycka i mungiporna och leda till riktiga skrattsalvor,
så är det Özz Nujen. Med ett genuint intresse för samhällsfrågor vågar Özz utmana både banker, sjukvården och ”den
äkta svenskheten”. Vad får vi höra av Özz denna gång?!
Arrangör: Junis, UNF, IOGT, Nätverket Askersund mot rasism.

n 250 kr Stora salongen 45 min
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Özz Nujen

WHOLE LOTTA SHAKIN’
& ELISA LINDSTRÖM

En äkta rock’n roll kväll med Whole Lotta Shakin’
där du tas med tillbaka till musiken då det begav sig.
Förbered dig på en afton med bandet som på kort
tid etablerat sig som ett av Sveriges svängigaste band,
denna kväll tillsammans med Elisa Lindström. Du
möter också Johan ”Jerry Lee Lewis” Silfverhielm,
Peter Danielson, Martin Lindqvist, Stefan Jonsson,
Bengan Andersson och Peter Mjörnestrand.
Arrangör: Pamala Produktion.
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TORSDAG 15 MARS KL 19.30

n 450 kr Stora salongen 1 tim 30 min
LÖRDAG 17 MARS KL 13.00

PETTSON & FINDUS – PANNKAKSTÅRTAN

Pannkakstårtan är den allra första boken om gubben och katten.
När Findus fyller år ska det bakas pannkakstårta. Mjölet har tagit
slut och det är början på en kedja av komplikationer. Allt löser
sig till slut, och till och med grannen Gustavsson blir inbjuden på
tårtskalaset. Underhållning med musik och dans, en förrymd tjur
och många kraschade ägg! Samarrangemang mellan Mycke Nöje i
Sverige, Sjöängen och Askersunds riksteaterförening.

n 150 kr Från 3 år Stora salongen 55 min
SÖNDAG 18 MARS KL 18.00

KOLMILAN CHRISTINA

Anders Gustafsson från Kårberg visar sin film om Snavlunda
hembygdsförenings arbete med kolmilan Christina i Torpa.
Arrangör: Askersunds föreläsningsförening.

n 50 kr/vuxen, fri entré under 18 år Visholmen 1 tim
LÖRDAG 24 MARS KL 16.00

MARINENS MUSIKKÅR

Med en obruten tradition sedan 1680-talet
är Marinens musikkår från Karlskrona en av
världens äldsta militärmusikkårer. De medverkar
vid statsbesök, kungliga audienser på Slottet i
Stockholm, högvakter, tattoon och konserter.
Musikkåren har en omfattande konsertverksamhet där repertoaren spänner brett över
olika musikgenrer. Arrangör: Försvarsmakten/Marinens musikkår.

Foto: Jörgen Ragnarsson

n 100 kr/vuxen, 15 kr/under 18 år Stora salongen 1 tim 30 min (inkl 20 min paus)
77

TISDAG 27 MARS KL 10.00 OCH 17.00

EN SVÄNGOM I ASTRIDS VÄRLD

Två prinsessor är ute på en resa i världen och hamnar i
Astrid Lindgrens fantastiska sagovärld. Resväskorna är
packade med saker som passar in hos Pippi Långstrump,
Sjörövarfabbe, Karlsson på taket, Saltkråkan, Madicken och
Emil och Ida. Det blir både tokigt, roligt och spännande,
en föreställning med sång och musik från det allra bästa
av Astrid Lindgren. Samarrangemang mellan Folkets Hus
Askersund och Askersunds riksteaterförening.

n Fri entré Från 3 år Stora salongen 45 minuter
FREDAG 13 APRIL KL 19.30

EN HYLLNING TILL TED GÄRDESTAD
OCH HANS MUSIK

1991 kom bandet Rock’n Roll Machine i kontakt med Ted Gärdestad. I oktober 1991 spelade de tillsammans på ”Frimis” i Örebro. Ted var hemlig gäst och gjorde comeback på scen efter tio
års tystnad. Det blev starten på ett fem år långt samarbete och
ca 100 konserter. Sedan 2011 reser Rock’n Roll Machine runt i
Sverige med sin hyllningsturné. Det tretton man starka bandet
tolkar odödliga låtar av Ted Gärdestad och Kenneth Gärdestad.
Arrangör: HPM Entertainment AB, www.hpmusik.se.

n 350 kr Stora salongen 1 tim 50 min (inkl 25 min paus)
SÖNDAG 6 MAJ KL 15.00

I Svingelskogen bor ett gäng som tar
oss med på ”Ett hemligt uppdrag”.
Knorre sork den äldre har nämligen
hittat en skattkarta… Häng med
Smartur räv, Kirre Kurre ekorre,
Lillhoppa hare och Isak isbjörn som
rymt från Ishavet och som gillar rock’n
roll. Svingelskogen är en härlig musiksaga skapad av Monica Forsberg. På
scen: Hasse ”Kvinnaböske” Andersson,
Monica Forsberg, Peter Flack, Marie
Kühler-Flack, Amanda Flack och Peter
Kjellström. I Skogsorkestern spelar
Johan Pihleke, Niclas Brandt och P-O
Nilsson. Arrangeras i samarbete med
Askersunds riksteaterförening.

n 150 kr Stora salongen 1 tim
8

Foto: Kalle Jungme

ETT HEMLIGT UPPDRAG I SVINGELSKOGEN

EN SKRIVBORDSMÖRDARES BEKÄNNELSER
Vi får möta den mångfacetterade och nationellt kända författaren
och exdiplomaten Jan Mårtenson. Kanske står det några Homandeckare hemma i din bokhylla?
Arrangör: Askersunds föreläsningsförening.

VÅR 2018

SÖNDAG 6 MAJ KL 18.00

n 50 kr/vuxen, fri entré under 18 år Visholmen 1 tim
ONSDAG 16 MAJ KL 19.00

TISDAG 8 MAJ KL 18.00

VIP-KVÄLL

Välkommen till vårens VIP-kväll på Sjöängen
där vi minglar tillsammans och får del av
höstprogrammet 2018.

n Fri entré Stora salongen 1 tim 30 min
TISDAG 29 MAJ KL 18.30

VÅRSHOW MED
JOYVOICE ASKERSUND

Joyvoice är ett körkoncept som finns över
hela Sverige. I Askersund firar nu Joyvoice
att kören varit verksam i drygt ett år. Det
blir en härlig show, där intäkterna oavkortat
går till organisationen Min stora dag.

n 40 kr Stora salongen 1 tim

ROTARY STIPENDIEKONSERT

Rotary i Askersund delar årligen ut
stipendier till elever vid Norra Vätterns
Musikskola. Vilka som får stipendium
avgörs efter konserten.
Arrangör: Norra Vätterns Musikskola
i samarbete med Rotary.

n Fri entré Stora salongen 1 tim 30 min
(inkl 15 min paus)

Joyvoice Askersund

LÖRDAG 30 JUNI & SÖNDAG 1 JULI KL 19.00

SKULD OCH GRÖNA SKOGAR

Sommar och allsång hör ihop, så kom och delta i något
unikt! Världens första allsångsdeckare som dessutom
har världspremiär på Sjöängen! Hasse ”Kvinnaböske”
Andersson, Peter Flack, Monica Forsberg, Marie Kühler,
Peter Kjellström och Amanda Flack medverkar.
Föreställningen är en helknasig mordhistoria som
utspelar sig på 50-talet i Sverige, men det handlar också
om att tillsammans med artisterna klämma i för kung
och fosterland – och sjunga allsång! Intrigen är skriven
av Monica Forsberg och Peter Flack. I ensemblen ingår
även en synnerligen brottsbenägen orkester.

n 395 kr Stora salongen 2 tim 25 min (inkl 25 min
paus)
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KONSTHALLEN :: VÅR 2018

LÖRDAG 9 DECEMBER
KL 11.00–14.00
VERNISSAGE

gruppen. Annelis akvareller
tar skilda uttryck, från närmast fotografiskt till en mer
öppen och drömsk tolkning. Gemensam nämnare
är hennes återkommande
intresse och betraktelse av
naturen och dess form och
färg. Utställningen pågår till
3 februari.

LINJER YTOR

LASSE ÅBERG

Lasse Åberg ställer ut sina
grafiska blad. På vernissagedagen är Lasse på plats och
signerar och säljer vykort,
affischer och grafiska blad.
Utställningen pågår till 5
januari.

LÖRDAG 10 FEBRUARI

KÄRLEK

•

MINA ÖGONS
SCENERI

Under tre veckor visas
akvareller av Anneli Jöesaar,
utbildad vid Konstfack
1990–1994 och del av den i
början av 1990-talet
i Askersund
verksamma
FRI
Agneta
ENTRÉ TILL
SwidénKONSTHALLENS

UTSTÄLLNINGAR

ÖPPETTIDER
Mån–Tor 10.00–18.00
Fre 10.00–16.00
Lör
10 11.00–14.00

LÖRDAG 17 MARS
KL 11.00–14.00
VERNISSAGE

•

•

LÖRDAG 13 JANUARI
KL 11.00–14.00
VERNISSAGE

Torrnålsgravyr
av Torsten Ström

Utställningen är en gemensam utställning från alla skolor i kommunen. Temat för
skapande skola har under
läsåret varit kärlek. Denna
utställning visar en del av
hur eleverna har jobbat
kring detta tema.
Arbetet har breddat och
fördjupat elevernas kunskaper i till exempel bild, dans,
film och svenska. Värdegrundsfrågor har varit del i
projektet och att jobba med
att stärka ”vi-känslan”. Projektet har också inneburit
ett ökat samarbete mellan
skolorna. Utställningen
pågår till 3 mars.

Örebro läns grafikgrupp
visar grafiska blad av medlemmar. Utställningen bjuder
på en mångfald grafiska
tekniker och uttryck.
Föreningen, som nyligen
firade 40-årsjubileum,
samlar flertalet av länets
konstgrafiker och har en
gemensam grafikverkstad i
Örebro. Utställningen pågår
till 7 april.
LÖRDAG 21 APRIL
KL 11.00–14.00
VERNISSAGE

•

INFÖR
KONSTRUNDAN

Presentationsutställning
inför Norra Vätterns Bildoch Formkonstnärers konstrunda 2018. Utställningen
ger besökarna ett smakprov
på vad årets utställare visar
under Konstrundan.
Öppet: 21–22 april kl 11–14,
28 april–1 maj kl 10–17.
Utöver dessa helgtider ovan
är utställningen öppen
ordinarie tider.
Utställningen pågår
till den 1 maj.

LOVE AMORE
Under nästan tre veckor
visar eleverna från Sjöängsskolans årskurs 9 sina alster.
I år är temat för utställningen ”kärlek”. Utställningen
pågår till 24 maj.
LÖRDAG 2 JUNI
KL 11.00–14.00
VERNISSAGE

•

ASKERSUND –
375 ÅR!

I år fyller Askersund 375
år! Det firar vi i konsthallen
med en härlig sommarutställning där temat förstås
är Askersund. Utställningen
pågår till 4 augusti.

LÖRDAG
11 AUGUSTI
KL 11.00–14.00
VERNISSAGE

•

ECCE
HOMO

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 utställningar. Sedan utställningen
invigdes i Stockholm i juli
1998 har den väckt många
starka och känsloladdade reaktioner. I år fyller
utställningen 20 år!
Utställningen pågår till
25 augusti.

LÖRDAG 11 AUG
KL 12.00–12.45
FÖRELÄSNING

•

ECCE HOMO

I samband med vernissagen
för konstutställningen Ecce
Homo i Sjöängens stora
salong föreläser konstnären,
Elisabeth Ohlson Wallin om
sin utställning
med mera.

KONSTHALLEN :: VÅR 2018

TISDAG 8 MAJ

DET HÄNDER PÅ ASKERSUNDS BIBLIOTEK

BOK- & FILMKLUBB
Bli medlem i bibliotekets bokoch 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.

Håll
utkik efter
mer information under
våren!

DATASTUGA PÅ
ASKERSUNDS
BIBLIOTEK

FLER
EVENEMANG
PÅ GÅNG!

Ställ frågor om internet,
datorer och surfplattor. Få
handledning och hjälp med
enklare problem. Du kan
ta med din egen dator/surfplatta om du har möjlighet,
annars finns det att låna.

Barnlördagar!
Vissa lördagar händer det något extra för barnen som t.ex.
teater, sagostund och pyssel.

Tillfällen: 6/2, 6/3, 3/4, 8/5
Tid: 14.00–17.00 (drop in)
Lokal: Aspön
Arr: Askersunds bibliotek i
samarbete med ABF

Släktforskningens dag
Lördag 20 januari
Arr. i samarbete med Askersunds släktforskningsklubb
Get Online Week
En temavecka, som sker över
hela Europa för att fler ska
bli digitalt delaktiga. För nybörjare på digital teknik och
internet. Tid meddelas senare.

Gilla biblioteket på facebook: www.facebook.com/askersunds.bibliotek
www.askersund.se/bibliotek • tel. 0583-810 95
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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

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.

Folkets Hus tillsammans med
andra föreningar bemannar
garderoben i Sjöängen.

Layout: Bild & Kultur AB • 2017

Foto: Jajja Deboussard

BILJETTER & KONTAKT
BILJETTER

Boka biljetter via www.visitaskersund.se.
Serviceavgift tillkommer på biljettpriset.
Obligatorisk garderob à 20 kr som tillfaller
lokala föreningar. Medlemmar i
Askersunds riksteaterförening
har scenpassrabatt.
KONTAKT
12

0583-820 00
sjoangen@askersund.se

ÖPPETTIDER

Måndag–torsdag 10.00–18.00
Fredag 10.00–16.00
Lördag 11.00–14.00
Kontantlös biljettkassa är öppen
en timme före evenemang.
BESÖKSADRESS

Drottning Kristinas väg 3
696 31 Askersund

www.sjoangen.askersund.se

