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 Kultur- och fritidsförvaltningen 

Rolf Johanson 

Kultur- och fritidschef 

08-532 59915, rolf.johanson@salem.se 

 

Pressmeddelande  2017-10-12 

 

 

Utställning: Ingrid Randén Lindholm 

“Långt borta och nära” 
Ingrid Randén Lindholm visar sin utställning med akvareller “Långt borta och nära”. Vi får 

se porträtt, landskap mm. 

Tid: 7-25 okt 

 

Utställning: “Rymden”  

Säbyskolans elever visar upp fantasifulla bilder av rymden. Årk 4 gör collage, årk 5 
faktatexter och årk 9 gör blackout poetry.  
Tid.  28/10–7/11  
Plats: Salems Bibliotek, Säbyhallsvägen 30, Salems Centrum 

 

Salems Bibliotek 
Science café: Träna för din ålder 
Professorn och överläkaren Mai-Lis Hellénius från Karolinska Institutet berättar om hur du 

tränar rätt för din ålder. Hon forskar kring hur vardagsmotion kan förebygga hjärt- och 

kärlsjukdomar och fördelen med omättade fettsyror i maten.  

Tid : Tis 24/10 kl. 14.00 

 

Författarbesök: Charlotta von Zweigbergk 
Journalisten och författaren Charlotta von Zweigbergk, som bl a skrivit den 

uppmärksammade fattigfällan, är nu aktuell med Dippen och jag. Boken handlar om ett 

komplicerat far-dotterförhållande, en pappa med Alzheimers och om det går att nå 

försoning i livets slutskede. 

Tid: Måndag 6 nov kl 19.00 

Gratisbiljetter finns på salems Bibliotek från 23/10 

Plats: Salems Bibliotek, Säbyhallsvägen 30, Salems Centrum 
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Dockteater Tittut,“Min lillasyster kanin”  

Dockteater Tittutspelar föreställningen “Min lillasyster kanin” för barn från 3 år. 

Berättelsen Lilla syster Kanin av Ulf Nilsson sattes upp första gången på Tittut för mer än 

20 år sedan, en berättelse med humor och värme om en värld alla barn kan relatera till: 
blöjor, sagor, syskon, nappflaska och välling. Med universella känslor såsom rädsla, 

spänning, irritation, ilska och kärlek.  

Lilla syster Kanins storebror har lovat att passa sin syster, men det är inte så lätt. Särskilt 

som hon matvägrar, gallskriker och till råga på allt nästan blir rävmiddag. ”Om man bara 

är lugn och inte blir arg och förtvivlad, så går det.” tänker storebror. 

Tid: Lördag 28/10 kl. 13.00  

Plats: Lilla Murgrönan, Säbyhallsvägen 30, Salems C  

Biljetter 50 kr på Salems Bibliotek fr o m 21/10.  

Sam. arr. Salems Teater och Musikförening och Vuxenskolan 

 

Teater Pero “Kommissarie Gordon”  
Teater Pero spelar sin föreställning “Kommissarie Gordon” för barn från 4 år på 

Murgrönan i Salem. Kommissarie Gordon är en riktig livsnjutare, en erfaren, klok och 

noggrann padda som aldrig skulle drömma om att döma någon på förhand. Måhända är 

han lite trött emellanåt men aldrig för trött för en kaka! Tillsammans med sin pigga och 

listiga assistent, musen Paddy, löser de mysterier och i sina bästa stunder ägnar de sig åt 

de stora tankarna. 

Plats: Murgrönan, Säbyhallsvägen 30, Salems C 

Tid: 7/11 kl 11.30 

Biljetter, 50 Kr på Salems Bibliotek fr o m 31/10 .  
Salems Kommun, Kultur- och fritidsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden 

 

Salems Hembygdsförening 

Öppet hus i Hallinge smedja 
Möjlighet att prova på smide i den gamla smedjan i Hallinge 

Tid: Lördag 14 oktober kl 11 – 14 

 

Min morfar Sten Bergman  
Maria Zitting – Nilsson berättar om sin morfar upptäcktsresande Sten Bergman. Han var 

även Rönningebo och gjorde sig känd som en av landets mest karakteristiska radioröster. 

Han upptäcktsresor gick bl a till Kamtjatka och Korea på 10920- och 30-talen samt till 
Borneo på 1940-50-talet. Han gjorde över 5000 st föreläsningar och gav ut många böcker.  

Tid: Torsdag 19 oktober kl 19  
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Plats:  Villa Skönvik, Rönningevägen 7, Rönninge 

 

Öppet hus i Villa Skönvik 

Öppet hus med söndagscafé. “Sköt om din kakelugn”, Valter Isander berättar och 

snyggar till en kakelugn med krita kl 14.00 

Tid: Söndag 29/10 kl 13–16.  
Plats:  Villa Skönvik, Rönningevägen 7, Rönninge.  

 

Berättarafton i Villa Skönvik 
En kväll för berättelser från Rönninge och Salem under ledning av Salems 

Hembygdsförening 

Torsdag 9 nov kl 19.00 

Plats:  Villa Skönvik, Rönningevägen 7, Rönninge 

 

Bio Murgrönan 
Bio Murgrönan Salem, Säbyhallsvägen 30 , filmer hösten 2017: 

Sön 22/10 kl 13.30 My Little Pony 80:- 

kl 16.00 Vilken Jävla Cirkus 100:- 

kl 19.00 Vilken Jävla Cirkus 100:- 

Ons 25/10 19.00 Geostorm 80:- 

Sön 29/10 15.00 Bilar 3 80:- 

19.00 Borg 100:- 

Sön 12/11 13.30 LEGO Ninjago Movie 80:- 

16.00 All Inclusive 100:- 

19.00 All Inclusive 100:- 

 

Seniorbio hösten 2017 
Seniorbio, Murgrönan, Säbyhallsvägen 30, Salems C, Tisdag kl 13.00, entrè: 50 kr. Inget 

förköp. Kassan öppnar 12.40. Samarr: PRO, SPF, Salems kommun och Eurostar. 

 

31/10 Sameblod  

Sverige 1930-tal. Elle Marja går i samisk internatskola. Efter de rasbiologiska 
undersökningarna som hålls på skolan bestämmer hon sig för att bryta med sin 
samiska identitet och bli svensk. Det visar sig vara svårare än hon trodde. I 
rollerna:  Lene Cecilia Sparrok , Mia Erika Sparrok. regi: Amanda Kernell ,  längd 
1.50. 

 

14/11 Tulpanfeber  
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I 1600-talets Amsterdam skenar handeln med tulpanlökar, och den så kallade 
tulpanmanin är ett faktum. En enda tulpanlök kan kosta tio gånger mer än en 
vanlig årslön. I denna omvälvande tid försöker den välbärgade handelsmannen 
Cornelis Sandvoort att skapa den ultimata familjelyckan med sin mycket yngre fru 
Sophia. När de inte lyckas få barn anlitar Cornelis en ung lovande konstnär att 
måla deras porträtt som ett arv till eftervärlden. Ett ödesdigert beslut som 
resulterar i oväntad passion, svek och lögner. I rollerna: Cara Delevingne , Alicia 
Vikander , Dane DeHaan. regi: Justin Chadwick , längd 1.47 
 

Höstlov i Salem 
30/10 Clownen Raimondo ”Conzerto” 
Clown RAIMONDO har funnits sedan 1979. Och är idag en av sveriges i särklass 

populäraste clowner.  

På ytan handlar Concerto om en konsert på miniatyrviolin, men det kommer hela tiden 

något emellan, tingen får eget liv. På ett djupare plan handlar det istället om att fastna. En 

människa kan ju som bekant fastna på olika sätt i tillvaron. Man kan fastna rent fysiskt 

med foten när man går i skogen eller man kan fastna med rockärmen i dörrhandtaget. 

Eller att man fastnar mentalt.Man kan fastna för en annan människa, eller en ide’. Man 

kan fastna i sig själv, ja överhuvudtaget att man inte kommer loss. 

Naturligtvis kommer clownen alltid loss på ett oväntat sätt som gör att vi blir 

överrumplade. Det ligger djup symbolik i detta, och det är oerhört befriande att få känna 

igen sig och skratta ut. Dessutom innebär en föreställning med clown RAIMONDO en 

effektiv men samtidigt trevlig träning i social kompetens. Raimondo, som ursprungligen 

kommer från Storvreten i Tumba, inbjuder med jämna mellanrum barnen till ickeverbal 

dialog. I Raimondos föreställningar är det inte bara clownen och barnen som har roligt. 

Även de vuxna skrattar så att tårarna trillar. 

Tid: Kl. 13.00 
Plats: Lilla Murgrönan för barn 5–10 år. Gratisbiljetter på Salems Bibliotek från 23/10.  
 

1/11–2/11 Lovbio, Murgrönan, Säbyhallsv 30,Salem C 
Ons 1/11 kl 10.30 Ballerinan & uppfinnaren, 80:-, 7 år, 13.30 The Emoji Movie, 80:-, 7 år 

Tors 2/11 kl 10.30 My Little Pony, 80:-, 7 år, kl 13.30, LEGO Ninjago Movie, 80:-, 7 år 

Murgrönan, Säbyhallsvägen 30, Salems C. Inget förköp, kassan öppnar en kvart innan. 

*Utställning. 28/10–7/11.  Säbyskolans elever visar fantasifulla bilder av rymden.  

*Mån 30/10 kl 13–19. Tävling. Vad vet du om rymden? 
Svara på frågorna så kan du vinna ett fint pris.  

*Tis 31/10 kl. 12–13. Sökandet efter utomjordiskt liv.  
Magnus Näslund från Institutionen för astronomi på Stockholms universitet berättar om 
rymden. Från 10 år. Biljett hämtas från 21/10.  

*Ons 1/11 kl. 11–12. Lär dig allt om rymden.  
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Lär dig spännande och roliga fakta om rymden och vårt solsystem. Anna Bergdahl 
Gustafsson från Tom Tits berättar allt du behöver veta. Från 7 år. Biljett hämtas från 
21/10.  

*Tors 2/11 kl. 14–16. Rymdpyssla. 
Gör en rymdraket eller bygg en mobil av solsystemet. 
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