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Pressmeddelande om kulturverksamhet  från Salems

Kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen
Kontakt: Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef rolf.johanson@salem.se, tel 08-53259915

Kerstin Zetterberg, Akvarell och akryl
Så här beskriver Kerstin Zetterberg sitt skapande: “Mitt namn är Kerstin Zetterberg och jag
bor på Rönningeborg i Salem. Jag är en ”glad amatör”, som det brukar heta, och jag har
varken gått någon utbildning eller ens någon kurs. jag målar helst blommor eller porträtt.
Känner bara att jag vill måla som jag gör! Men visst kan jag ta emot tips, om jag tycker att
det är motiverat. Jag har alltid sagt att jag skall börja måla då jag blir pensionär, och det har
jag hållit, nu 79 år.”
Tid: 7-25/5. Vernissage lördag 7 maj kl 11-15
Plats: Salems Bibliotek, Säbyhallsvägen 30, Salems C

Kulturvandring i gamla Rönninge
Vilhelmina af Tibell, Sten Bergman, Johannes Edfeldt, vilka var de och var bodde de? Detta
och mycket mer om Rönninge och dess befolkning får vi reda på genom en vandring där
stort möter smått. Kaffepaus med medhavd fika efter halva sträckan bland vackra ekar.
Längd cirka 7 km. Tidsåtgång cirka 3.5 timmar. Gratis för medlem, 40 kr för övriga. Info och
anmälan senast 9/5 till Bo Eriksson 0706258862 eller till stfbotvid@stfturist.se.
Tid och plats: Samling kl.10:45 på Rönninge torg

Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan

boende och alla som arbetar för dem. Vi tar tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi. Våra främsta

kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför.
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Allsångskarneval med alla sex-åringar
Kulturskolan anordnar allsångskarneval med alla sex-åringar och årskurs 1 i kommunen.
Under året har Kulturskolan besökt sex-årsgrupperna i skolan och tillsammans har de lärt
sig kända låtar. Dessa låtar ska de nu tillsammans sjunga och spela upp. Det kan vara “Idas
sommarvisa” mm. Kulturskolan förstärker med sin orkester med lärare.
Efter konserten kommer Orkestar Superstar och spelar sväng Balkanbrass. Superstar
Orkestar är en blåsorkester från Stockholm som spelar romsk partymusik från Balkan.
Orkestern har gjort ca 1000 spelningar i skolor och offentlighet. Inspirationen har man fått
från Serbien och Makedonien där det finns en särskild brassbanstradition med svängig,
energisk, virtuos och glödhet balkanmusik.
Tid: 18 maj Kulturskolans orkester kl 10.00 och Orkestar Superstar kl 10.30
Plats: Plaskdammsparken, Salems centrum. Fri entré
Arr: Kulturskolan och Kultur- och fritidsförvaltningen i Salems kommun

Vandring vid Fågelsta
Salems Hembygdsförening anordnar en vandring i trakten kring Fågelsta gård.
Tid: Torsdag 12  maj kl 18.00
Plats: Samling vid infarten till Fågelsta vid Bergaholmsvägen/Gamla Riksettan
Arr: Salems Hembygdsförening

Öppet hus i Villa Skönvik
Salems Hembygdsförening anordnar öppet hus i Villa Skönvik. Dessutom visas veteranbilar i
Skönviksparken. Kaffeservering.
Tid: Söndag 29 maj kl 13-15
Plats: Villa Skönvik Rönningevägen 7
Arr. Salems Hembygdsförening
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