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Utställningar på Salems Bibliotek 

 

“Skaparlust” - Salems dagliga 

verksamhet, teckningar, trä, målningar 
Salems dagliga verksamhet visar i sin utställning “Skaparlust”  olika saker de boende har 

tillverkat. Det blir teckningar, trä, målningar, målningar, textil mm. 

Tid: 9/11- 20/11 

 

“Trolla med dina bilder” 
Bildverkstaden med åtta entusiastiska  deltagare från SeniorNet Salem visar upp resultatet 

från sina trollkonster. Utställningen visar exempel på  hundraåriga urblekta bilder och 

missfärgade färgbilder som får ny glans och lever upp igen.  Tjusiga collage som kan 

hängas upp på väggen eller bli fina presenter till släkt och vänner  moderna digitala bilder 

som på ett enkelt och sätt kan lyftas till en professionell nivå  fotokonst , där vanliga bilder 

omvandlas till konstverk ibland inspirerade av gamla mästare  naturbilder från Salem och 

dessutom många exempel på naturens under  bildhanteringsprogram, ofta gratis och 

enkla som använts för utställningens trollerier. 

Tid: 23/11-11/12 

Plats:  Salems Bibliotek, Säbyhallsvägen 30, Rönninge 

 

Galleri Salem-Konsthantverksutställning 
Välkomna till höstens konsthantverksutställning i Villa Skönvik med följande utställare: 

Ivan Dahlstrand smide, Matilda Bengtsson trådarbeten, Bengt Waldemarsson trä, Ann 

Daftler keramik, Louis Malmros textil, Reinhard König smycken. 

Tid: 9-23 nov 

Plats: Villa Skönvik, Rönningevägen 7, Rönninge 

Arr: Salems konstförening 
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Seniorbio i Salem 
Seniorbio för daglediga på Murgrönan. Entré: 50 kr, ej förköp. Kassan öppnar           
12.45. 

Yesterday  
Jack Malik är en kämpande låtskrivare i en liten engelsk kuststad vars drömmar om 
berömmelse snabbt försvinner, trots den stora hängivenheten och stödet från sin 
barndomsbästis Ellie. Efter en bussolycka under en mystisk global blackout, vaknar Jack för 
att upptäcka att det bara är han som känner till bandet Beatles, för alla andra har de aldrig 
funnits. Han faller för frestelsen att presentera deras låtar som sina egna och blir tack var 
dem, samt med hjälp av sin amerikanska agent Debra. Men när hans stjärna stiger riskerar 
han förlora Ellie.Rollerna: Himesh Patel, Lily James, Meera Syal, regi: Danny Boyle. Tid: 
1,56 
Tid: Tisdag 19/11 
 

Poms  

Strax utanför Phoenix i Arizona ligger ett bostadsområde för pensionärer. En plats med 
palmer, klara skyar och grannar vars led tunnas ut hela tiden. Här bor Martha och Sheryl 
som startar USA:s första cheerleading- grupp för kvinnor över 60 år. I rollerna:  Diane 
Keaton, Jacki Weaver, Celia Weston. regi: Zara Hayes.tid: 1.30. 
Tid: tisdag 3 december 
Plats: Murgrönan, Säbyhallsvägen 30, Rönninge 
Arr: Eurostar, Salems Kommun, Kultur- och fritid och pensionärsföreningarna i Salem 

 

Fritidsgården visar bio 
*Gemini man 
Will Smith spelar Henry Brogan, en extremt skicklig lönnmördare, som plötsligt blir förföljd            
av en mystisk ung man som till synes kan förutsäga alla hans drag. 

Tid: Fredag 8 nov kl 19.00 

Entrè: 80 kr, Åldersgräns 15 år 

Plats: Murgrönan, Säbyhallsvägen 30, Rönninge 

 

Barnmusikal “Fjärilar i magen” 
En nyskriven musikal med svängig musik, humor och dans, där både stora och små känslor               
får ta plats. Historien utspelar sig på skolgården innan Paula, Wilma och Jessica ska gå in i                
den nya skolan på den allra första skoldagen i ettan. Publiken får vara med på deras första                 
möte som leder in i en fin vänskap. De är pirriga och nervösa på olika sätt med många                  
obesvarade frågor: Ska läraren vara en drake? Kommer alla att skratta åt en? Och hur               
många fjärilar får egentligen plats i magen? Wilma är en orange docka med mycket energi.              
Hon tycker om fart och fläkt och vill att saker ska hända på en gång. Paula är en lila docka                    
som är lite långsammare i sitt tempo. Hon vill ha tid att känna efter innan hon gör något.                 
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Jessica är en tjej som är orolig och nervös. Hon är rädd för att göra fel och att bli                   
utskrattad. Musikalen är nyskriven av Cecilia Wrangel, musiken är skapad av Christoffer           
Schoug och Sandra Caménisch står för sångtexterna. Publiken bjuds in till dans och sång              
och efter föreställningen får de som vill hälsa på dockorna och artisterna. Cecilia, Sandra              
och Jessica är musikalartister och har jobbat tillsammans genom åren såsom i Grease,             
Skönheten & Odjuret, Kristina från Duvemåla, Hairspray, och Mamma mia the party.            
Tid: Onsdag 13 november kl 10.45. 
Entrè: 50 kr, Åldersgräns 4-8 år. Förköp på Salems bibliotek från 6 nov 
Plats: Murgrönan, Säbyhallsvägen 30,  
Arr: Salems Kommun, Kultur- och fritids- och barn- och utbildningsnämnderna i           
samarbete med Stockholms Länsmusik 

Öppen ateljé - Karin Holmström 
Karin Holmström Art har öppen ateljé för alla konstvänner. Hon berättar om konsten och 
ger fina erbjudanden. Karin berättar om konsten varje dag kl 11.30 och 14.30. 
Tid: 16-17 nov kl 11-16 
Plats: Bergsgården, Salarpsbacken 5, Rönninge 
Arr: Karin Holmström Art 

 

Teater Tummeliten “Bockarna Bruse” 
Teater Tummeliten besöker Salem igen med den klassiska sagan om Bockarna Bruse. Det             
var en gång tre bockar och alla hette de Bruse. En dag skulle de gå till sätern för att äta sig                    
tjocka och feta av det saftiga gräset som växte där. På vägen dit fanns en å och en bro som                    
bockarna Bruse måste gå över. Under bron bodde ett fult och elakt troll. 

Tid: Lördag 16 november kl 11.00 

Entrè: 50 kr, Åldersgräns från 3 år. Förköp på Salems bibliotek från 9 nov 

Plats: Lilla Murgrönan, Säbyhallsvägen 30 

Arr: Salems Teater- och musikförening 

Salems Hembygdsförening 
Öppet hus i Villa Skönvik 
Adventsmarknad i Villa Skönvik. Öppet hus med cafè på övervåningen 
Tid: Söndag 24 nov kl 12-16.  
 

Salems Bibliotek 
Plats:  Salems Bibliotek, Säbyhallsvägen 30, Rönninge 
Deckarlördag 
En temadag för hela familjen om spänning och deckare: 

Kl 11.00 Besök av Håkan Östlundh i Murgrönan 

Författaren och journalisten Håkan Östlundh är just nu aktuell med deckaren "Den 
falska profeten". Han debuterade som 18-åring med en ungdomsroman och har 
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idag skrivit 15 böcker varav de flesta är deckare. 

Kl 13.00 Bibliotekariernas bästa deckartips 

Kl 11-14 Knepigt pyssel för barn 

Kl 11-14 Frågesport med kluriga deckarfrågor för barn och vuxna 

Tid: Lördag 9 nov kl 10-15 

 

Sagostund 
Sagoberättaren Maria Wiederström-Paul bjuder in er i sagornas och äventyrens värld, där 
allt kan hända. ålder 4 år. Föranmälan till biblioteket@salem.se. 

Tid. 13 nov och 20 nov kl 10.00 

Plats:  Salems Bibliotek, Säbyhallsvägen 30, Rönninge 
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