Sigtuna museum
Ändrade öppettider 27 november 2017 till 31
januari 2018.
Öppet: måndag-fredag: 11.00-19.00, lördag –
söndag: 11.00-16.00, Julafton: 10.00-13.00,
Juldagen, Annandag jul, Nyårsafton och
Nyårsdagen stängt.
Fri Entré.
Aktuell utställning:
Sigtunahistorier – nu med nyöppnad utställning
i Fornhemmet. Under 2017-2018 öppnar
utställningen Sigtunahistorier på olika platser
i Sigtuna kommun. Sigtunahistorier omfattar
historien i Sigtuna kommun från stenåldern och
fram till idag. Möt olika människor med olika
berättelser från olika platser under olika tider.
Museibutik med varierat utbud.
7 december kl 14:00 - 16:00
Toppentorsdag
Vi skapar med olika material i Studion eller
i museets trädgård. Vi inspireras av museets
utställning och av era idéer. För barn i alla
åldrar, barn under 8 år i vuxens sällskap. Ingen
anmälan. Fri entré.
Rådhuset
Under julmarknaderna 3, 10 samt 17 december
håller Rådhuset öppet kl 11.00-16.00.
Titta in i den bevarade rådssalen. Utställning
i vaktrummet om rådhuset som plats, vilka
människor som varit här och vilka berättelser
som utspelat sig. I rådhuset finns en mindre
souvenirbutik.
Fri entré.
Visningar i museets föremålsmagasin
Museet har ett magasin som är helt nytt sedan
ett par år tillbaka. Där förvarar vi museets
samlingar enligt moderna krav på klimat och
säkerhet.
Vi tar gärna emot grupper eller enskilda för

visningar. Högst 12 personer åt gången. Är
Du, Din arbetsplats, Din förening eller Din
bekantskapskrets intresserad av att komma på
studiebesök? Ring oss,
så bestämmer vi en tid som passar!
Lisen Tamm, konservator 08 – 591 266 47
lisen.tamm@sigtuna.se
Anders Söderberg, arkeolog 08 – 591 266 59
anders.soderberg@sigtuna.se

Programtablå Radio Sigtuna
88,2 MHz

Måndag
09.30-10.30 Country & sån’t med Jeanette
Berglund
10.30-12.30 Repris av Hänt på bygden eller
Av egen kraft
14.00-15.00 En timme dragspel med Kjell Arnesson 18.00-19.30 Hänt på bygden med Radio
Sigtuna (första måndagen i månaden)
Tisdag
09.00-10.30 Frukostklubben med Kjell Arnesson 10.45-12.45 Blandade pärlor med Rolf
Larsson (jämna veckor)
Onsdag
17.00-18.45 Jazz etz. med Leif Hallin
Torsdag
18.00-20.00 Av egen kraft med Luis Palma
Aguirre (alla torsdagar förutom när kommunfullmäktige sänder)
18.00 Kommunfullmäktige (en gång i månaden)
Fredag
09.30-11.30 Förmiddag med Rune med Rune
Ljungberg
18.00-19.00 Har du hört den förut? med Lennart Berglund (udda veckor)
18.00-19.00 Privat med Hans med Hans Ahlberg (jämna veckor) 19.00-20.00 Danstimmen
med föreningen Danslyckan
Söndag
10.00-ca 21 Söndagsreprisen av veckans program
All övrig tid – informationsslingan
Mer info på www.radiosigtuna.se
e-post: kontakt@radiosigtuna.se
Telefon i studion 08-591 127 11

Kultur- och fritidsförvaltningen

Program och
evenemang

Bild The Gift, Shaun Tan

December
Oktober

2017
2017

Kultur- och fritidsförvaltningens evenemang
December 2017
Märsta bibliotek

Kulturlänken

Konsthall Märsta

4 december kl 17.00-18.30
Rysk litteraturcirkel
Välkommen till en rysk litteraturcirkel där vi på
ryska samtalar om litteratur.
Plats: Wodehouserummet. Ingen föranmälan.
För frågor kontakta Olga Komarova, olga.
komarova@sigtuna.se
4 december kl 17.00-20.00
Ungdomskväll
Välkommen på en ungdomskväll. Kom och spela
spel, gå på konstvernissage, delta i en workshop
och mycket mer. För dig som är 13-19 år. Håll
utkik efter mer information på webb, sociala
medier och affischer.

1 och 8 december kl 12.00-13.00
Sopplunch med föreställning
1/12 ”Kära mor” Ella Pöllänen framför sång,
musik, dikter och brev som framfördes till finska
mödrar av deras söner under krigsåren i Finland
1939-1945.
8/12 Hårda julklappstips. Bibliotekspersonalen
ger sina bästa boktips för hårda klappar.

Öppettider: måndag-torsdag 10.00-19.00,
fredag 10.00-18.00, lördag 10.00-15.00.
24, 25, 26, 30 december samt 1 januari har vi
stängt.

7 december kl 14.00-15.30
Läsecirkel för vuxna
Vi diskuterar ”En annan historia” av Erica
Thomsgård (red.) Plats: Wodehouserummet.
9 december kl 13.00
Maskresan med Hedmans teater
Fritt efter Pernilla Stalfelts bok, för barn 2-6
år. Följ med på en underbar resa för de allra
minsta full av roliga möten samt lekfulla ramsor
& sånger. Men framför allt ett gäng underbart
fantasifulla maskar. Gratis biljetter hämtas på
Märsta bibliotek.
21 december
Jullovsmys
Julstämning och nyårskänsla på bibblan! Vi
dukar upp för paketpimp, välkommen att pyssla
etiketter och skriva rim till dina klappar. Passa
på att julmysa hos oss hela lovet, kanske tomten
kommer på besök? Inför det nya året laddar vi
med extra många boktips!

Sigtuna bibliotek
1 december kl 15.00
Sagostund
Vad gömmer sig i vår magiska sagokista idag?
Välkommen att lyssna på sagor tillsammans. För
barn 3-5 år, syskon är välkomna.
Valsta centrum
16 december kl 11.00-15.00
Julmarknad i Valsta centrum
Välkommen till julmarknaden inne i Valsta
centrum. Det kommer att finnas marknadsstånd
med försäljning av julprydnader, hantverk och
originella egentillverkade alster. Uppträdanden,
ansiktsmålning för barn och besök av
självaste jultomten. Barnen kan lämna sin
julklappsönskning till tomten och en lycklig
vinnare får sin julklapp levererad på julafton av
tomten.
Vill du ställa ut? Anmäl via vår hemsida:
www.sigtuna.se/julmarknad .
Frågor: foreningsliv@sigtuna.se

Utställning SHAUN TAN
En utställning med originalillustrationer av den
australiensiska barnboksillustratören Shaun Tan.
Vi visar ett brett urval från flera av Shaun Tans
bokillustrationer från böcker som Ankomsten,
Borttappad, Eric, Sommarregler och kortfilmen
The Lost Thing som gav Shaun Tan en Oscar
2011 för bästa animerade kortfilm. Samma år
erhöll han även det prestigefyllda ALMA-priset,
till Astrid Lindgrens minne. Utställningen pågår
25 november – 17 februari 2018 på Konsthall
Märsta. För mer info och program se
www.konsthallmarsta.se
7 december kl 18.00-19.00
Föreläsning om berättarprojekt -Ankomsten
Bibliotekarie Paula Norrlid berättar om hur
biblioteken i Sigtuna under våren 2017
arrangerat ett projekt för nyanlända i
kommunens förberedelseklasser. Språk, identitet
och berättande var i fokus med utgångspunkt
från den ordlösa bilderboken Ankomsten av
Shaun Tan. Om berättarstunder med mycket
visuellt material och annorlunda former av
berättande, teater, fantasispråk och minnen.
Fri entré. Begränsat antal platser.

Måndagar kl 13.00-19.00
Öppen ateljé för vuxna
Välkommen att komma och arbeta
självständigt i vår ateljé tillsammans med andra
konstintresserade. Ta med eget material (ej
oljefärg eller andra material med stark lukt). Vi
har också ett litet utbud av konstnärsmaterial till
försäljning i vår lilla butik (akrylfärger, penslar,
paletter, skissblock och pennor).
Fri entré.
Lördagar
Drop-in-ateljé kl. 11-15
Ta med familjen och skapa och var kreativ i vår
ateljé. Vi inspireras av den aktuella utställningen.
En konstpedagog finns på plats som visar och
hjälper till. Se konsthallens Facebook-sida och
Instagram (@konsthall_marsta) för aktuell
information. För barn i alla åldrar, för barn
under 8 år i vuxens sällskap. Pris: 30 kr/person i
materialkostnad.

