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Utställningar på Salems Bibliotek 

 

Bo Österlund, Fotoutställning “Rönninge 

med omnejd” 
Bo Österlund  från Rönninge visar sin fotoutställning  ”Fotoutställning - Rönninge med omnejd” 

på Salems Bibliotek. Han beskriver sig och sitt fotograferande så här: 

“Fånga ljuset och ögonblicket  

Jag har i hela mitt liv varit intresserad av bilder och bildkompositioner. Fotografering har blivit 

det lämpliga sättet för mig att uttrycka mig med. Efter det att jag blev pensionär 2016 har jag 

kunnat ägna mer och mer tid åt mitt stora fotointresse. Jag fotar i huvudsak natur- och 

landskapsmotiv, och försöker fånga ljuset och ögonblicket i mina motiv. Jag gör många 

utflykter i skog och mark både i min närmiljö och på andra platser som jag besöker. Jag har 

alltid en kamera med mig för att inte missa några ögonblicksmotiv som plötsligt kan dyka upp. 

Jag har blivit lite av en nörd som inte kan gå, cykla eller åka bil utan att ständigt spana efter 

intressanta motiv och spännande ljusförhållanden. 

 

Mina utflyktsmål i Rönninge med omnejd  

Vivaldi ville med sitt musikaliska mästerverk "De Fyra Årstiderna" skildra kalenderårets fyra 

årstider i Italien i början av 1700-talet. En svår utmaning då åhöraren måste skapa bilderna i 

sitt eget huvud. Med kameran i hand har jag försökt illustrera de fyra årstiderna i Rönninge. En 

mycket enklare utmaning än Vivaldis skapande av musikaliska bilder. Min utmaning är att 

fånga rätt ögonblick i rätt ljus. Jag återkommer gärna till ett antal favoritplatser och fotar 

samma motiv i olika årstider och ljusförhållanden. Jag försöker också fånga mina motiv i olika 

vinklar och perspektiv. Det är alltid spännande att försöka hitta linjespel, symmetrier och 

kontraster i naturen. Jag får ofta höra att det finns ett lugn i mina bilder och det gläder mig 

väldigt mycket eftersom det är något jag eftersträvar att skapa i mitt fotograferande.”  

Tid: 25/1- 13/2  

Plats:  Salems Bibliotek, Säbyhallsvägen 30, Salems C 
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Seniorbio i Salem 
Seniorbio för daglediga på Murgrönan. Entré: 50 kr, ej förköp. Kassan öppnar 12.45. 

Downtown Abbey 
1927. Familjen Crawley, ägare till lantgodset Downton Abbey i Yorkshire, England, blir 
aviserade att Storbritanniens kung George V och drottning Mary med kort varsel avser att bo 
en natt på Downton Abbey under en resa i grevskapet. Godset vänds upp och ner under 
förberedelserna och själva besöket. 
Tid: Tisdag 4/2 kl 13.00 
 

Till Frank skiljer oss åt 
Vera har tröttnat på singellivet och längtar efter den stora kärleken. Hon är visserligen dödligt 
kär i sin charmiga kollega Frank men hennes livscoach tycker det är dags att Vera sänker sina 
krav och mållåser på en hyfsad kille. En komedi om beslutsångest, längtan efter att hitta den 
rätte och om hur små vita lögner leder till oväntade situationer bortom all kontroll. 
Plats: Murgrönan, Säbyhallsvägen 30, Rönninge 
Arr: Eurostar, Salems Kommun, Kultur- och fritid och pensionärsföreningarna i Salem 

 

Salems Hembygdsförening 
Öppet hus i Villa Skönvik 
Öppet hus med med afternoon tea 
Tid: Söndag 26 januari kl 13-15.30 
 

Växter och småkryp i Salem 
Biologen, gamelanspelaren och föreläsaren Urban Wahlstedt besöker Villa Skönvik och 
berättar om växter och småkryp i Salem. Urban är själv Rönningebo sedan 1980-talet 
och har fördjupat sig i natur och insekter i Salem. han har bla skrivit en bok om 
getingar. Vid många tillfällen har barn runt om i landet och i salem fått höra hans 
populärvetenskapliga shower om bla insekter. Men det har även varit dinosaurier, 
javanesisk gamelan, alfabet, fåglar mm. 
Tid. Torsdag 13 februari kl 19.00 
Plats: Villa Skönvik, Rönningevägen 7, Rönninge 
 

Dockteater Tittut spelar “Vilda bebin och 
mamman”  

Dockteater Tittut besöker Salem igen med en uppföljare till sin klassiska succe “Den vilda 

bebin”. Uppföljaren heter “Vilda bebin och mamman”. Hejdlösa upptåg varvas med vilopunkter

av både poetisk och dramatisk skönhet i ett för alla åldrar uppiggande relationsdrama mellan 

barn och vuxen. Precis som i de uppskattade böckerna är bebin busig, orädd och nyfiken så att 
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det ibland går överstyr. Oftast vild – emellanåt lite mild. 

Denna tjugotalets uppsättning av Vilda bebin & Mamman är en uppdatering av 2010 års 
version. Pjäsens manus utgår från tre olika böcker om den vilda bebin av Barbro Lindgren och 
Eva Eriksson. De tidigare uppsättningarna som Tittut satte upp 1984 och 1997 blev stora 
succéer hos såväl barn som vuxna. 
– Barbro Lindgrens författarskap är oerhört inspirerande och det finns mycket att ösa ur för att 
skapa bra barnteater, säger pjäsens regissör Sophia Segrell.  
Tid: Lördag 15/2 kl 11.00  
Plats: Lilla Murgrönan, Säbyhallsvägen 30, Salems C 
Biljetter 50 kr finns på Salems bibliotek fr o m 8/2.  

Arr: Salems Teater- och musikförening  
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