Tips från
kultur- och fritidsförvaltningen
Här hittar du olika kultur- och motionsaktiviteter
du kan göra på webben eller utomhus.

Kultur- och fritidsförvaltningen
E-post: annika.holmertz@salem.se

Museum
Digitalt museum

https://digitaltmuseum.se
Här hittar du utställningar, fotografier, arkitektur, konst och mycket mer.

Tekniska museet

https://www.tekniskamuseet.se
Livevisningar på webben måndag-fredag 12.30, gör expriment hemifrån, robotyoga,
digitala kurser m.m.

Naturhistoriska riksmuseet

https://www.nrm.se/besokmuseet/motossonline.9006532.html
Digitala besök för både stora och små. Kluriga frågor om djur, filmer, odlingstips m.m.

Liljevalchs

https://www.liljevalchs.se/om/varsalongen/se-konsten-hemma/
Är du nyfiken på vårsalongen 2020. Liljevalchs chef Mårten Castenfors guidar dig
genom årets utställning i en 25 minuter lång film.

Sjöhistoriska museet

https://www.sjohistoriska.se/besok/digitala-visningar
Ett flertal guidade visningar kring olika fartyg, historier och mycket annat.

Wasamuseet

https://www.vasamuseet.se/besok/besok-museet-digitalt
Många filmer med bland annat guidade visningar innifrån skeppet Wasa.

Musik & scen
Konserthuset i Stockholm

https://www.konserthuset.se/play
Högkvalitativa konsertfilmer med stora musikupplevelser på Konserthuset play.

Dramaten

https://www.dramaten.se/play/
Se en rad utvalda uppsättningar som utvandrarna, idioten, mormors svarta ögon m.fl.

Kungliga operan

https://www.operanplay.se
Kungliga operan bjuder på ett flertal olika uppsättningar, livekonserter, dokumentärer.

Göteborgsoperan

https://sv.opera.se/hemmaoperan/
Föreställningar, filmklipp för alla åldrar.

Norrlandsoperan

https://norrlandsoperan.se/play/
Barnföreställningar, konserter, dans och konst.

Kulturhuset/stadsteatern

https://kulturhusetstadsteatern.se/Play/
Samtal, berättelser, sång och musik. Sidan uppdateras löpande med nytt material.

Cirkus Cirkör

https://cirkor.se/cirkorfilm
Under maj kan du se filmer och olika föreställningar med cirkus cirkör.

Riksteatern

https://www.riksteatern.se
Scenkonst, poddcast och kultur. Sätt dina tankar och känslor i rörelse.

Motion & hälsa
Gå ”Hälsans stig” i Salem

https://www.salem.se/special/nyheter/uppleva-och-gora2/upplev-halsans-stig/
Hälsans stig är en trygg och promenadvänlig slinga som sträcker sig runt Salem. Du
väljer själv var du vill ansluta dig och hur långt du vill gå. Mer information med karta
hittar du på www.salem.se.

Motionsspår i Salem

https://www.salem.se/uppleva--gora/idrott-motion-och-friluftsliv/friluftsliv-och-motion/elljusspar/

Det finns 2 st motionsspår i Salems kommun. Garnuddens motionsspår 2.5 km och
Rönninge motionsspår 2.5 km. Mer information hittar du på www.salem.se

Utegym i Salem

https://www.salem.se/uppleva--gora/idrott-motion-och-friluftsliv/friluftsliv-och-motion/utegym/

Vid Garnuddens motionsspår och i Söderby vid näridrottsplatsen hittar du utegym.
Mer information hittar du på www.salem.se

Rönninge Gymmix har uteträning

http://www.ronningegymmix.se
Föreningen Rönninge Gymmix har uteträning för dig som vill motionera i grupp.

Pausgympa

https://www.gymnastik.se/traning/grupptraning/Pausgympa/PausgympamedBlossom
Sitter du mycket stilla? Här kommer några korta pausgympaprogram som kan göras
utan att du behöver byta om. Perfekt för för dig som jobbar hemma!

Träna med instruktör på SVT play

https://www.svtplay.se/video/26625678/hemmagympa-med-sofia/hemmagympa-med-sofia-sasong-1-trana-med-ryggsack?start=auto
Olika 20 minutersprogram som du kan göra hemma tillsammans med instruktör.

Biblioteket
Ny service på Salems bibliotek

Senaste månaden har biblioteket lagt till nya tjänster. Boken kommer för 70+ och
andra riskgrupper. Vi också har öppet utanför ordinarie öppettid för riskgrupper och
för pensionärer.

Boken kommer

Biblioteket i Salem vill stötta sina låntagare genom att skicka hem böcker. Det innebär
att du som har fyllt 70 år eller tillhör en riskgrupp får böcker levererade hem till din
dörr. Det finns flera sätta att kontakta oss:
• via telefon: 08-532 599 10
• via mejl: biblioteket@salem.se.

Öppet utanför ordinarie öppettid

Salems biblioteket håller extraöppet för dig som tillhör en riskgrupp. Då finns det
möjlighet att utanför ordinarie öppettider lämna, låna och hämta reserverade böcker.
Kontakta oss via telefon eller via mejl i förväg.

E-tjänster

Du som har bibliotekskort kan ta del av digitala böcker, ljudböcker och har också
tillgång till olika databaser, t.ex. Nationalencyklopedin och Arkiv Digital. För mer
information kan du gå in på bibliotekets hemsida:
https://bibliotek.salem.se/web/arena

Bibliotekets öppettider
Måndag, torsdag 		
Tisdag, onsdag, fredag
Lördag 				
Söndag 				

13.00-19.00
10.00-17.00
10.00-15.00
Stängt

Biblioteket, Salems centrum
Säbyhallsvägen 30
Hemsida: https://bibliotek.salem.se/web/arena

Övriga aktiviteter
Här hittar du anpassade aktiviteter för olika målgrupper

Dansa hemma

https://www.facebook.com/dansvariation
Du behöver logga in på Facebook. Häng med på livesändningarna eller se danserna i
efterhand. För alla som vill dansa men anpassat för dig med funktionsnedsättning.

Allsång/sprallsång på stallet

https://www.facebook.com/SprallsangSthlm/
Du behöver vara inloggad på facebook. Allsång för vuxna, barn och unga.

SV Funkis TV

https://www.youtube.com/channel/UCOKnTTUk53-n97xMNpUuNjA
Studieförbundet Vuxenskolan har startat Funkis TV via youtube. Går att se live eller i
efterhand.

Träna Fit 5 med Special Olympics

https://resources.specialolympics.org/health/fitness/fit-5-page
Många olika träningsprogram för dig med funktionsnedsättning. Välj själv din nivå.

En musikföreställning med teckentolkning

https://video.stockholm.se/secret/62155836/5375237e46a194f8f4d0293273beef79
Orionteatern framför en musikföreställning som även har teckentolkning.

Funkisfestivalen kör quizz

https://www.youtube.com/channel/UCpg9De7q06XvE2DbWtNJGLA
Varje fredag kör Funkisfestivalen nytt quizz på sin youtubekanal.

Startist

www.startist.se
Startist är en musiktävling på internet för personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer inom området NPF. Här kan du lyssna och se alla bidrag.

