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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 2023-03-14

“Färgstark“ - Sanna Friedner visar akryl
Sanna Friedninger visar sin utställning “Färgstark” på Salems Bibliotek. Där hon visar akryl. Titeln

“Färgstark” menar Sanna att att måleriet betyder något och att  färgerna ger henne styrka.
Tid: 13-29/3

Plats: Salems Bibliotek Säbyhallsvägen 30, Salems centrum
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Svempas nappar - Teater Tre
Teater Tre besöker Salem med föreställningen “Svempas nappar”Två människor möts,
förälskar sig och bygger bo. Ett plus ett blir tre och snart har de en gosig Svempa hos sig. Livet
som förut hade ordning  blir nu stökigt och styrs av en gullig, men  dominant liten bebis-
diktator. Svempa vill ha mycket av allt. Likt en ballong sväller han både i egot och i fysiken, för
att till sist segla bort över takåsarna. Men går det kanske att sticka hål på matvraket?
Tid: Onsdag-Torsdag 15-16 mars kl 09.30 och 10.45
Plats: Lilla Murgrönan, Säbyhallsvägen 30, Salems centrum
Ålder: För barn från 3-6 år
Gratisbiljetter finns på Salems Bibliotek fr o m 8 mars

“Petter och hans fyra getter” -
Teater Tummeliten
Teater Tummeliten besöker Salem och spelar “Petter och hans fyra getter” för barn från 3 år. I
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sin stuga bodde Petter med en katt och fyra getter. Hela dagen måste Petter valla sina fyra
getter. Röd och Blå och Gul och Vit sprang i skogen hit och dit. Mitt i skogen i en sten, bodde
trollet Ludenben. Petter och hans fyra getter från 1951 är skriven av Einar Norelius.
Tid. Lördag 1 april kl 11.00
Plats: Lilla Murgrönan, Säbyhallsvägen 30., Salems centrum
Entré. Biljetter 50 kr finns på Salems Bibliotek fr o m 25 mars
Arr: Salems Teater- och musikförening

Seniorbio på Murgrönan
Seniorbio på Murgrönan, tisd kl 13.00, 60 kr. Inget förköp, Kassan öppnar kl 12.45.

14/3 kl 13.00 Bränn alla mina brev
Bränn alla mina brev är en generationsbryggande kärlekshistoria baserad på Alex Schulmans
bok med samma namn. Vi får följa ett smärtsamt relationsdrama som sträcker sig från
30-talet, 80-talet och ändå in i nutid. regi: Björn Runge 2 tim 14/3

Tid: Tisdag 14/3 kl 13.00
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28/3 kl 13.00 A man called Otto
Otto Anderson är en grinig änkeman, vars enda glädje kommer från att kritisera och döma
sina upprörda grannar. När en ny familj flyttar in möter han sin match i kvicktänkta och
höggravida Marisol, vilket leder till en oväntad vänskap som kommer att vända upp och ner
på hans värld. Detta är den engelska filmatiseringen av Fredrik Backmans bok ” En man som
heter Ove”. Regi: Marc Forster 2.06 tim.

Tid: Tisdag 28/3 kl 13.00

Plats: Murgrönan, Säbyhallsvägen 30, Salems C

Ett samarbete mellan Bio Eurostar, Pensionärsföreningarna och kultur- och fritid
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4:e Teatern “Ågust och hans vänner”
Ågust och hans vänner – är en Strindbergsk turboteaterföreställning som gör upp
med samtidens hets, förslag om statlig kulturkanon och tron på det ensamma geniet.
Riksteatern Stockholms läns projekt Mer Teater! kommer till Salem! Projektet har
möjliggjorts tack vare återstartsbidrag från Statens Kulturråd och syftar till att ge
kulturlivet i länet en rejäl skjuts efter pandemin.
I ”Ågust och hans vänner” är geniet inte ensamt. 4:e Teatern gestaltar Strindberg
lekfullt och låter honom framträda i fyra olika gestalter: författaren,
vetenskapsmannen, botanikern och galningen. Vi djupdyker i det faktum att
verkligheten, ja, till och med den enskilda människan, är tämligen sammansatt och
att vi inte förstår tillvaron på egen hand, utan skapar och förändrar den tillsammans.
Med fyra Ågustar på scen, arbetar vi med liveregi, heta strålkastare, dammiga
latexhjärnor och rosa drömmar om samhällsförändring. Författarens bråk med
idéerna får plötsligt yttre konturer – Ågust har delat sig i fyra!
Föreställningen är ett elakt men ack så kärleksfullt kollage över Agust Strindbergs liv
och verk där vi vänder och vrider på Strindbergs dramatik, hans galenskap och
excentriska personlighet. Vi blandar texter, anteckningar, brev, dramatik, prosa och
artiklar, med improvisationer och filmade sekvenser.
På samma vis som Strindberg önskade modernisera dramat på sin tid, söker vi på
4:e teatern skapa konst för vår omedelbara on demand-samtid. Vi river sönder hans
livsverk och sätter samman det i ett tankeväckande och lustfyllt kollage. I sann
strindbergsk anda driver vi med det borgerliga kulturlivets högstämda kotterier och
kanonidéns ohjälpligt navelskådande bedräglighet. Ågustarna försöker under föreställningen
överträffa varandra i visioner om olika sceniska överdåd för att på så sätt utröna vem som är
bäst Ågust och därmed har rätt till att titulera sig som densamme. Mitt i allt det roliga och
satiriska  låter vi dock de där Strindbergska stroferna glimra till. På scen: Mikaela Hagelberg,
Titti Hilton, Daniel Scherp, Fredrik Lundqvist
Tid: Söndag 19 mars kl 16.00
Plats: Murgrönan, Säbyhallsvägen 30, Salems C
Entrè 150 kr. Anmälan till Salems Bibliotek. Betalning görs vid entrén
Arr: Salems Teater- och musikförening och Riksteatern, Stockholms län

Öppet hus i Villa Skönvik
Salems hembygdsförening har öppet hus i Villa Skönvik, café.

Tid: Söndag 26 mars kl 13-15
Plats: Villa Skönvik, Rönningevägen 7, Rönninge
Arr: Salems Hembygdsföreningen
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