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Film, skivor och kärlek
Mitt i har undersökt raggfaktorn på stans kulturella mötesplatser.
Trött på partners som
varken läst Strindberg
eller kan stava till Motörhead?
Bara lugn. Lokaltidningen Mitt i hjälper dig
att hitta kärleken på sex
ställen i stan där kulturen ﬂödar.
● Minglare: Pär Karlsson
och Katarina Linde

Babs kök & bar/Zita
Birger Jarlsgatan 37
Klientel: Kulturellt medvetna och
snygga 30+ som vet mycket om
rumänsk ﬁlm. Samt en och annan
pigg pensionär.
Miljö: Efter ett besök på tyska
ﬁlmen ”Vid himlens utkant” tar
du ett glas i baren och ser lite lagom svår ut. Den långa bardisken
inbjuder till konversation. Lagom
stimmigt och alkoholhaltigt, som
servitriserna säger.
Betyg:

Moderna museet
Skeppsholmen

Passa på efter ﬁlmen på Zita, sitt ner på Babs kök & bar och spana in eventuella framtida partner.

Hedengrens

Liljevalchs/Blå porten

Sturegallerian

Djurgårdsvägen 64

Klientel: Stressade affärsmän,
äldre damer och gamla gubbar
som ser smarta ut.
Miljö: Plats att bara hänga på
saknas. Dock ﬁnns vrår där du kan
viska fraser ur ”Brott och straff” i
din nyvunna bekantskaps öra.
Betyg:

Klientel: Pensionärsgrupper på
guidetur, män i svarta polotröjor
och kvinnor i stora sjalar.
Miljö: Konsthallen är stel men
Blå Porten är ett Mekka för ﬂirtiga. Ljus, hjärtformade kakor
och långbord.
Betyg:

Klientel: Bokade grupper, nyförälskade par, barnfamiljer. Fler
män än på många andra ställen.
Miljö: Visst kan man ﬂirta vid ett
mafﬁgt konstverk eller hänga
i baren. Men stora lokaler gör
mest att man känner sig liten.
Betyg:

i korthet
Sista chansen att se Roslin

VB
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KONST Inled konståret med en svensk stilbildare
från det sena 1700-talet. Samtidigt kan du både se
och få en förklaring till ”Damen i slöjan”, även kalllad den ”svenska Mona Lisa”. Söndag är sista dagen
för Nationalmuseets utställning om konstnären
Alexander Roslin, ”Le Suédois” som han kallades i
Paris.
Utställningen har varit en stor publikframgång,
berättar marknadschefen Paula Röhss. Tidningen
Konstvärlden & disajn utnämnde den till 2007 års
bästa utställning. På torsdag och fredag ingår en
guidad visning i entrén. Guidningen börjar klockan
13 och pågår ungefär en timme.

Pet sounds
Skånegatan 53
Klientel: Visst ﬁnns här de smala
svarta byxorna och pophåret,
men även många alternativ.
Miljö: Blickar möts över skivhyllor
som inbjuder till ﬂirtigt småprat
om Sonic Youth de luxe-utgåva
eller Bob Dylans specialbox.
Betyg:

Patienterna dansar vidare
DANS Just nu går succéföreställningen ”Gökboet” för fullt
stora scenen i Dansens Hus, vid Norra Bantorget. Publiken får uppleva streetdance av högsta klass med Bounce
Street Company i föreställningen som bygger på ﬁlmen
och boken ”Gökboet”. Allt vänds upp och ned när en nyintagen patient på mentalkliniken släpper loss galningBounce sätter upp ”Gökboet”.
arna, både fysiskt och psykiskt. Vem bestämmer vad som
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är normalt? Vem är sjuk och vem är frisk? Föreställningen
spelas denna vecka och varierande dagar till och med 26 januari.

tipset!
Låt barnen göra sitt eget vykort eller
brev på Lilla Posten på Postmuseet,
Lilla Nygatan 6 i Gamla stan. Då får
man själv stämpla frimärket. På

lördag och söndag klockan 12–15 får
barnen även hjälp att tillverka sitt
eget pennställ. Material ﬁnns på plats
och barn går in gratis.

Boulevardteatern
Götgatan 73
Klientel: Välj föreställning efter
den typ du är sugen på att träffa.
Den svåra, den glada eller kanske
den ensamstående pappan.
Miljö: Plus för litet utrymme i
pausen, trångt och lätt att knuffas. Minus för ingen alkohol.
Betyg:

Gry och Adam håller
i årets musikgala
MUSIK På onsdag kväll kommer det att
glittra mer än vanligt i Globen. Då ska
årets Grammisgala kora allt det bästa
som hänt inom Sveriges popmusikvärld
under det nyss avslutade året. Har du
inte biljett till galan går det bra att titta
på direktsändningen i TV 4. Gry Forssell
och Adam Alsing leder galan.
– Grammis är musikgalornas musikgala, säger de båda programledarna.
Räkna med stor och förväntansfull
kändistäthet på de främsta bänkraderna.
Vinnare ska utes i en lång rad kategorier.
Uppträder gör Lars Winnerbäck, Salem
Al Fakir samt Maia Hirasawa och Lasse
Stefanz.

