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Kultur- och fritidsförvaltningen
Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

rolf.johanson@salem.se, tel 08-53259915

Pressmeddelande

Pressmeddelande från Salems Kommun, Kultur- och
fritidsförvaltningen 2022-09-26

Utställning med Kim Isabelle Westling
“Blomsterdrömmar”
Kim Isabelle Westling visar sin utställning “Blomsterdrömmar”. Som titeln säger är
mestadels blommor, målade i akryl och med färgpennor. Sedan några abstrakta
tavlor i akryl, collage och svartvita mönster ritade i tusch, samt enstaka smycken.

Tid: 17/9-5/10

Plats: Salems Bibliotek, Säbyhallsvägen 30, Salems C

Jessica Polvi visar tavlor, smycken,
skulpturer och kläder
Jessica Polvi visar en bred utställning med tavlor, smycken, skulpturer och kläder
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Tid: 8-26/10

Vernissage Lördag 8/10 kl 11-15

Plats: Salems Bibliotek, Säbyhallsvägen 30, Salems C

Dockteater Tittut “På villovägar”
Dockteater Tittut besöker Salem och spelar “På villovägar” för barn från 3 år.  Gamla saker
städas ut och Nalle hamnar i en av lådorna. Oj, undanställd i ett mörkt förråd! Vill hem
igen! Nalle klättrar ur lådan… hör konstiga ljud…är det någon som gråter?
Sakta börjar den nya världen ta form och Nalle inser att här finns mycket att upptäcka!
Förrådets alla undanställda saker får liv och en magisk värld öppnar sig. Nalle träffar en vän
och tillsammans påbörjar de den svindlande resan hem igen. Följ nallens resa genom rädsla
och längtan, glädje och hopp. Om att bli lämnad och känna sig övergiven. Om att hitta
modet och styrkan.
I produktionen På villovägar arbetar det kreativa teamet tätt samman med objekt, dockor,
ljud, ljus och scenografi för att skapa en stor föreställning i ett litet format.
Tid:  8/10 kl 11.00

Biljetter 50 kr finns på Salems Bibliotek från 1/10.

Plats: Lilla Murgrönan, Säbyhallsvägen 30, Salems C
Arr: Salems teater- och musikförening
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Teater Pero ”Mamma Mu bygger en koja”
Teater Pero besöker barnen 4-8 år  i Salem och spelar ”Mamma Mu bygger en koja”. Ett

mimiskt och musikaliskt fyrverkeri för alla från 4 år om bakåtsträvaren som tror att kor inte

kan bygga kojor och den nyfikna och kreativa livsnjutaren som visar på motsatsen. Mamma

Mu vill nämligen mycket mer än vad kor brukar vilja och hon låter sig inte begränsas av

någon, inte ens en kraxande kråka. Så, med humor och uppfinningsrikedom visar Mamma

Mu var skåpet ska stå!

Vi på Teater Pero känner oss besjälade med denna lantbruksrebell till ko som ständigt hittar
inspiration i barnen och deras lekar. Mamma Mu är en sann förebild! Denna klassiker
utmanar oss i våra favoritkompetenser; musik och rörelse. Vi presenterar stolt helt
nyskriven musik av Ulf Eriksson.
Tid:  14/10 kl 09.30 och 10.45
Gratis biljetter finns på Salems Bibliotek från 7/10.
Plats:  Murgrönan, Säbyhallsvägen 30, Salems C
Arr: Salems teater- och musikförening

Salems Hembygdsförening
Riksettan 100 år
Riksettan fyller 100 år i år. D v s den gamla E4 sträckning som går genom Salem. Den
startade som ett beredskapsarbete för ett mindre behov av trafik. Hembygds-
föreningen uppmärksammar den med en visning. OBS ställs in vid dåligt väder.

Tid: 8 oktober kl 10.00

Plats: Samling vid Nedre Söderby, Söderby gårds väg
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Seniorbio på Murgrönan
Seniorbio på Murgrönan, tisd kl 13.00, 60 kr. Inget förköp, Kassan öppnar kl 12.45.

4 okt  “Elvis”
Filmen utforskar Elvis Presleys liv och musik från perspektivet av hans komplicerade relation
med sin gåtfulle manager överste Tom Parker. Historien, som sträcker sig över 20 år,
fördjupar sig i den komplexa dynamiken mellan Presley och Parker från Presleys stigande
berömmelse till hans enastående stjärnstatus.regi: Baz Luhrmann

Tid: Tisdag 4/10 kl 13.00
Plats: Murgrönan, Säbyhallsvägen 30, Salems C

Ett Samarbete mellan Bio Eurostar, Pensionärsföreningarna och kultur- och fritid.

Krisberedskapsveckan i Salem vecka 39
Salems kommun uppmärksammar Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
(MSB) nationella krisberedskapsvecka. Kampanjen vill väcka tankar om det egna
ansvaret och beredskapen ifall viktiga samhällsfunktioner som el- och
vattenförsörjning, internet och telekommunikationer slås ut. En kris kännetecknas
av att den kommer plötsligt och våra normala resurser för att hantera händelsen
inte räcker till. Men bara för att händelsen kommer oväntad betyder det inte att du
inte kan förbereda dig! Du kan med relativt enkla medel öka din förmåga att
hantera en kris. Se din säkerhet för hur du kan öka din förmåga!
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Onsdag

Mat och hållbarhet - att bygga upp sitt matförråd.
Föreläsning av Andreas Jakobsson. Journalisten, författaren och dumpstraren
Andreas Jakobsson och hans familj har i över nio års tid levt på mat han hittat i
mataffärernas sopor. I dagens Sverige kastas ungefär en tredjedel av all mat som
produceras och större delen av det är sådant som det inte något fel på
överhuvudtaget. I reportageboken ”Svinnlandet” och sina föredrag dissekerar han
systemfelen som skapat detta vansinne och pekar på konkreta lösningar. Andreas
Jakobsson är känd från tv-program som Malou efter tio, Go’kväll,
Tid: kl 18-20.
Plats: Stora murgrönan

Söndag
Gilla Framtiden - Improvisationsteater med Herman Geijer

Improvisationsstudions nyskapande föreställning Gilla framtiden! har urpremiär
våren 2022. Överlevnadsexperten och föreläsaren Herman Geijer delar scenen med
teaterns skådespelare och presenterar tillsammans ett möjligt framtida Sverige år
2032. Här får vi möta ett futurum där förändringarnas konsekvenser blir verkliga
och tar sig in i vardagen. Med Herman Geijers expertis får vi verktygen för att
hantera utmaningarna och få en framtid att gilla. Temat bygger på Herman Geijers
böcker Överlev katastrofen - tolv sätt att förbereda dig (Ordfront 2019) och hans
kommande bok Monstersamhället (Ordfront våren - 22) som båda handlar om hur
vi fysiskt och mentalt kan träna upp oss för att bli mer motståndskraftiga i vårt
hanterande av en kris i det lilla eller stora. Föreställningen avslutas i en Kreativ
verkstad som utgår från publikens tankar om vad de just har sett. Med scenkonst,
kunskap och humor kan publiken ta sig an framtidens utmaningar på ett nytt och
spännande sätt.

Herman Geijer är zombieöverlevnadsexpert och har skrivit flera böcker om zombier,
prepping och krisberedskap för både barn och vuxna. 2015 framröstades han som
lyssnarnas sommarvärd i Sommar i P1. Han har också föreläst på TEDx. När han inte
skriver böcker eller föreläser arbetar han med folkbildning
Tid: kl 18-20
Plats: Stora murgrönan
Programmet uppdateras löpande.
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Detta sker hela veckan:
Biblioteket kommer att tipsa om bra böcker. På våra sociala medier kommer vi
under veckan att tipsa om viktiga appar att ladda ned samt vad du behöver ha
hemma vid elbortfall eller om vattenförsörjningen inte fungerar. På Instagram
kommer du även få möjlighet att ställa frågor till kommunens säkerhetssamordnare
och delta i ett quiz om kris- och hemberedskap. Håll utkik på våra sociala medier!
Instagram: @salems_kommun
Facebook: Salems kommun

Årets tema: Mat

Att ha mat hemma som funkar att använda vid kriser och krig är ett av tipsen för en
god hemberedskap. Krisberedskapsveckan vill i år sätta fokus på hoten mot vår
matförsörjning, men framförallt på hur vi tillsammans kan stärka den.

Läs mer om temat Mat hos MSB

Om krisen eller kriget kommer
Under krisberedskapsveckan 2018 skickades broschyren om krisen eller kriget
kommer ut till samtliga hushåll i Sverige. Broschyren innehåller information om
krisberedskap, totalförsvar samt varningssystem. Där får man kunskap om olika ord
och begrepp och vad som faktiskt gäller vid exempelvis höjd beredskap. Det finns
även praktiska checklistor om vad du bör ha hemma för att lättare klara en kris samt
information om viktiga telefonnummer och var du kan hitta fördjupad info.
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