Kultur- och fritidsförvaltningen
30 oktober – 3 november kl 12.00-16.00
Höstlov = konstlov!
Under höstlovet inspireras vi av konsthallens
utställning: Höstsalongen 2017 och skapar med olika
material i ateljén. För barn i alla åldrar, barn under 8
år i vuxens sällskap. Fri entré.
Måndag 30 oktober: Vi målar och tecknar porträtt
Tisdag 31 oktober: Vi animerar och sätter
höstsalongens konstverk i rörelse!
Onsdag 1 november: Vi provar på olika grafiska
tekniker
Torsdag 2 november: Vi målar med akrylfärg och
undersöker hur färger uttrycker känslor
Fredag 3 november: Vi skulpterar i lera
Sigtuna museum
Öppet tisdag-söndag kl 12.00-16.00 Fri Entré.
Under julmarknaderna 26/11, 3/12, 10/12 samt
17/12 håller muséet öppet kl 11.00-16.00
Aktuell utställning: Sigtunahistorier. Under 20172018 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.
11 november kl 13.00
Invigning
Invigning av de tre första rummen av utställningen
Sigtunahistorier i Fornhemmet. Möt olika människor
med olika berättelser från olika platser under olika
tider utifrån följande tre teman: Ankomst Sigtuna,
Flytt & Resa och Kunskap.
Rådhuset
Under julmarknaderna 26/11, 3/12, 10/12 samt
17/12 håller Rådhuset öppet kl 11.00-16.00
Fri entré.
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.
12 oktober – 7 december kl 14.00-16.00
Toppentorsdag (vanannan torsdag)
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.
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Höstlov
Under höstlovet har vi tema Resor och äventyr och
inspireras av utställningen Sigtunahistorier och skapar
i Studion. För barn i alla åldrar, barn under 8 år i
vuxens sällskap. Öppet kl. 12.00 - 16.00. Fri entré.
Måndag 30 oktober Vi bygger egna farkoster i olika
material.
Tisdag 31 oktober Vart vill du resa? Vi skapar egna
fantasi-öar.
Onsdag 1 november Gör din egen väska eller påse.
Vi har även två olika barnspår i utställningen som
passar barn från 3 år och uppåt!

Programtablå Radio Sigtuna 88,2 MHz

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

Tisdag
18.00-19.00 SD Sigtuna med Johnny Johansson
(udda veckor)
19.00-20.00 Rock or not med Johnny Johansson
(udda veckor)

Lyssna på de senaste programmen från Radio Sigtuna
88,2 MHz
när du vill på vår hemsida www.radiosigtuna.se
Måndag
09.30-10.30 Country & sån’t med Jeanette
Berglund
10.30-12.30 Repris av Hänt på bygden (tredje
måndagen i månaden)
18.00-20.00 Hänt på bygden med Radio Sigtuna
(första måndagen i månaden)

Program och
evenemang

Onsdag
17.00-18.45 Jazz etz. med Leif Hallin
Torsdag
09.30-11.30 Av egen kraft med Luis Palma Aguirre
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
All övrig tid – informationsslingan
Följ och gilla oss på Facebook: Radio Sigtuna FM 88,2
Mer info på www.radiosigtuna.se
e-post: kontakt@radiosigtuna.se
Telefon i studion 08-591 127 11
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Kultur- och fritidsförvaltningens evenemang
November 2017
Märsta bibliotek
30 oktober – 3 november (vecka 44)
Läslov
Måndag
Kom och pyssla ditt eget ord. Handledning kl 10.0011.00 och kl 13.00-14.00.
Tisdag
Poesifabriken hjälper dig att hitta och experimentera
med språket, kl 13.00-15.00.
I samarbete med tidskriften 10-tal. För mer
information se separat affischering.
Lyssna på spöksaga i mörker kl 15.00. Från 6 år.
Onsdag
Sagostund med rim och ramsor kl 09.30 och kl
15.30. Från 3 år.
Torsdag
Film kl 14.00. Barntillåten. Se separat affischering.
Fredag
Mingel och mys från kl 13.00-15.30. Vi plockar fram
brädspel och tänder mysbelysningen. Snacksbiljett till
alla barn.
Måndag- fredag
Tävling i hela huset. Hämta din tävlingslapp på
barnavdelningen.
Större grupper föranmäls till marstabibliotek@
sigtuna.se
1 november kl 15.00-16.00
Spökcirkel
Brukar du läsa böcker om spöken, andar och okända
krafter? Är du 9-13 år och vill bli ordentligt rädd? Gå
med i vår spökcirkel som fikar, läser och tipsar om
böcker. Vi ses varannan onsdag. Anmäl dig på Märsta
bibliotek. Välkommen, du som vågar…
1, 8, 15, 22, 29 november kl 09.30
Sagostunder
Vi har en magisk sagoskog på biblioteket.
Välkommen hit för att lyssna på sagor. Från 3 år.
6, 13, 20, 27 november kl 15.00
Bibliotekis tipsar
Bibliotekis är Märsta biblioteks egen supertipsare.
I våras startade vi och vi lägger främst ut filmer
på Youtube, men ibland tipsar vi om något på
Instagram, eller testar ett nytt spel. Fler deltagare är
välkomna. 8-13 år. Målsmans tillåtelse behövs. Anmäl
dig hos personalen på barnavdelningen.
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6 november kl 17.00-18.30
Rysk litteraturcirkel
Välkommen till Wodehouserummet till en rysk
litteraturcirkel där vi på ryska samtalar om litteratur.
Ingen föranmälan. För frågor kontakta Olga
Komarova: olga.komarova@sigtuna.se

6 november kl 15.00
Sigtuna Bokklubb
Vi ses och pratar om böcker och fikar tillsammans.
Kom och var med du också! För dig 9-12 år. Anmäl
dig till jenny.kindberg-lohrenz@sigtuna.se eller direkt
till biblioteket. Begränsat antal platser.

9 november kl 14.00-15.30
Läsecirkel för vuxna
Vi diskuterar ”En flykting korsar sitt spår” av Axel
Sandemose. Wodehouserummet.
.
Kulturlänken

Rosersbergs bibliotek

3, 10, 17, 24 november kl 12.00-13.00
Sopplunch med föreställning
3/11 ”Jag har en liten melodi”. Gamla svenska
schlagers framförs av Mikael Wernström.
10/11 Dansuppträdande av Märsta folkdansgille.
17/11 Palmér med vänner.
24/11 Sigtuna spelmän.
9, 16, 23 november kl 09.30.
Babytorsdag
Torsdagar är bebisdagar i Märsta. Lyssna på
spännande sagor för de allra minsta, gå en
barnvagnsvisning i konsthallen, eller gunga loss till
rytmikövningar. Vi varvar aktiviteter från vecka till
vecka. Samling i Kulturlänken.
9/11 Rytmik (Obs! 10.30)
16/11 Konst
23/11 Sagostund
Sigtuna bibliotek
2 november (läslov) kl 15.00
Spökläsning på Sigtuna bibliotek
För dig som är 9-12 år.
8 och 22 november kl 10.30
Knacka på! Var då?
Rim & ramsor med små barn 0-2 år. Anmäl dig och
ditt barn till paula.norrlid@sigtuna.se
eller 08-592 502 23.
3, 10, 17, 24 november 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.

8 och 15 november kl 15.00-15.45 (olika grupper)
Rosers Readers
Välkommen till bokklubben på där vi pratar om
böcker och fikar. För dig som är 9-12 år.
Anmälan: rosersbergsbibliotek@sigtuna.se eller
076-547 33 99.
Arr: Kultur och Fritid, Svenska kyrkan
Konsthall Märsta
Öppet måndag-torsdag kl 10.00–19.00,
fredag kl 10.00-18.00, lördag kl 10.00–15.00.
Höstsalong 2017
I samarbete med Sigtuna kulturförening arrangeras
en öppen salong, för fjärde året i rad på Konsthall
Märsta. En extern jury har valt ut de verk som
visas. Vi vill med höstsalongen visa den breda
samtidskonsten, med verk av konstnärer i olika åldrar,
olika tekniker och genrer. Vi hoppas att utställningen
ska bidra till eftertanke, dialog, inspiration och nya
intryck.
25 november kl 13.00
Vernissage 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

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.
Tisdagar kl 15.00-17.00
Toppentisdag
Öppen ateljé för barn och unga från 8 år och uppåt.
Varje tisdag fram till 28 november är barn och unga
välkomna till ateljén för att skapa med oss. Vi provar
olika material och inspireras av konsthallens aktuella
utställningar, och av era idéer. Drop in. Fritt inträde.
Ingen föranmälan behövs. Uppehåll på höstlovet.
Onsdagar kl 16.00-18.00
Ateljé 13/19
Vill du som är 13-19 år vara med i Konsthallens nya
ungdomsgrupp? Vi träffas och gör konstprojekt
tillsammans. Ni som är med i gruppen bestämmer
vad vi ska göra: vi skapar i olika material och tekniker
i vår ateljé, diskuterar och ser nya saker. Gruppen får
också komma med idéer och vara med och arrangera
aktiviteter på konsthallen och Sigtuna museum. Det
är gratis att vara med och vi bjuder på fika! Varje
onsdag fram till 29 november. Föranmäl dig till

elin.kusmin@sigtuna.se eller 073-6665395.
Lördagar kl 11.00-15.00
Drop-in-ateljé
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, barn under 8 år i vuxens sällskap.
Pris: 30 kr/person i materialkostnad.
7 oktober – 27 november
Unga höstsalongen
Konstutställning av barn och unga mellan 8 och 17 i
Kulturlänken, Kulturtorget, Märsta.
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