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PÅ GÅNG

Alla evenemang finns på pagang.mitti.se
Tipsa oss om evenemang pagang.mitti.se
Evenemang i våra tidningar publiceras bara i mån
av plats. Evenemanget måste vara öppet för alla
att delta och inte vara arrangerat av företag med
rent kommersiella intressen.

Ungdom/LÖRDAG 16 JUNI

Musik/onsdag 6 juni

Sommarläger Lidingö Hundungdom

Folkmusikens Queen B.

Sommarläger för dig mellan 6 och 25 år tillsammans med din hund!
16–17 juni. En efterlängtad höjdpunkt både hos oss ledare och deltagare! Vi träffas på lördagen och innan söndagen är slut kommer du få
prova på och träna olika hundsporter och aktiviteter t.ex. agility, lydnad och freestyle. Vi grillar, badar och leker roliga lekar tillsammans!
Perfekt tillfälle att träffa hundkompisar. lidingohundungdom@
gmail.com. 073-916 07 17. lidingohundungdom.com. Lidingö.

Bibliotek

Fredag 15 Juni

Start: Sommarboken
med kalas
Alla barn 7–12 är välkomna att
delta i Sommarboken. De första
50 barnen får en sommarbokenpåse. Vi besöks av Marie Hammar
och Abbe Wahlquist som släpper
sin bok Note to self: Rutiga byxor
funkar inte här, om anti-hjälten
Ottilia som flyttar till Lidingö
året då hon ska börja sjuan.
Kl. 14. Gratis. Ingen föranmälan. I
samarbete med Rabén & Sjögren.
stadsbiblioteket@lidingo.se.
08-731 37 00.
www.lidingo.se/bibliotek.
Lidingö stadsbibliotek,
Stockholmsvägen, Lidingö.

Musik

Tisdag 12 Juni

Ryska virtuoser på besök
Kl. 19.00. Lyssna till Moskvakvartetten med Rysslands främsta
solister på balalajka och domra!
De framför klassiska pärlor och
arrangerade folkmelodier med
humor, glädje och precision.
Folksångsgruppen Blommiga
Sjalen sjunger medryckande
ukrainska och ryska folksånger.

Biljetter á 200 kr, unga 100 kr
säljs (kontant) från kl. 17.00 i
kyrkans entré. Boka gärna på
mejl: hakanegsundin@yahoo.se.
0703-38 99 07, 0707-48 13 80.
www.lidingosidan.se.
Ansgarskyrkan, Odenvägen 3,
Lidingö.

Möte

Tisdag 5 Juni

AA möte
Tisd kl. 19.00, fred kl. 18.30 och
lörd kl. 10.00. Har du en önskan
att sluta dricka, välkommen till
vår gemenskap! AA Floragruppen, Lidingö S:ta Annagården,
ingången nedre plan, närmast
Elverket/ gästparkeringen.
Buss 204 från Ropsten, hållplats
Kvarnen. service@aa.se.
08-642 26 09.
www.aa.se.
Kvarnvägen 1, Lidingö.

Övrigt

Torsdag 7 Juni

Au Pair Café
Kl. 13.00–15.00. Breviks kyrka
Meet others who share your Au
Pair experience. And build your
own social network with peers
from all over the world. lidingo.

Veterinärer nära dig!
Allmänna veterinärtjänster, gastromottagning,
tandmottagning, närakut och butik!
AniCura Gärdets Djurklinik
Info och bokning 08-505 102 00
www.anicura.se/gardets-djurklinik

Kl. 14.00 i Eric Ericsonhallen. Folkmusikens Queen B – En ogenerad
kärleksförklaring till divan Beyonce. En folkmusikalisk tolkning av
Beyoncé som fenomen. Brita Björs drabbas av hybris och likställer sig
med denna fulländade världsartist för att skapa sitt eget universum
och ta plats som Queen B. Läs mer och boka: kulturbiljetter.se.
sofia@shakeitlab.com. 070-975 75 09. www.shakeitlab.com.
Kyrkslingan 4, Skeppsholmen.

forsamling@svenskakyrkan.se.
08-410 847 00.
lidingoforsamling.se.
Kapellbacken 1, Lidingö.

se. sofia@shakeitlab.com.
070-975 75 09.
www.shakeitlab.com.
Kyrkslingan 4, Skeppsholmen.

Östermalm (T-station Karlaplan).
riddarholmenskammarkor.se.
Wittstocksgatan 26, Östermalm.

Onsdag 13 Juni

Drömkväde

Kaffe med Hopp

Kl. 21.00 i Eric Ericsonhallen.
Träd in i lustfyllda rum där nyskriven musik får ta plats i skenet
av levande ljus, en plats där dina
drömmar får ta gestalt i mötet
med musiken. Ett möte mellan en
kvartett från Gävleborgs Symfoniorkester och riksspelman
Görgen Antonsson från Folkteatern Gävleborg. Läs mer och
boka: kulturbiljetter.se. sofia@
shakeitlab.com. 070-975 75 09.
www.shakeitlab.com.
Kyrkslingan 4, Skeppsholmen.

Jazzkonsert

Kl. 13.00 -15.00. Breviks kyrka.
Här lyfter vi fram positiva händelser och delar livet med varandra.. Vi äter en enklare måltid
tillsammans.
lidingo.forsamling@svenskakyrkan.se.
08-410 847 00.
lidingoforsamling.se.
Kapellbacken 1, Lidingö.

östermalm
Musik

Onsdag 6 Juni

Söndag 10 Juni

Det är som det är

Försommarkonsert

Kl. 16 i Skeppsholmsstudion.
En sångcykel - En dansbesvärjelse. Det är som det är.
Vi sjunger oss igenom livets
skådespel och dansar mot graven.
Ingenting varar för evigt.
Ett koreografiskt och musikaliskt originalverk av och med
Maria Johansson Josephsson &
Tove Sahlin.
Läs mer och boka: kulturbiljetter.

Riddarholmens kammarkör bjuder in till en försommarkonsert
fylld med visor ur den svenska
visskatten. Somt är finstämt och
vackert, annat roligt eller finurligt. Alla har gemensamt att de
bottnar i den svenska vistraditionen, från Bellman till hans
efterföljare och att de andas
svensk sommar! Tid: kl. 19.00.
Plats: Gustaf Adolfskyrkan på

Måndag 11 Juni

vasastan
Musik

Måndag 11 Juni

V4 Vibe-kväll

Hot Jazz Group spelar klassisk
New Orleans-jazz, karibiskt
gung och lugna ballader
kl. 19.30–21.30.
Fridéns Krog, Styrmansgatan 52,
Östermalm.

Utställning

Välkommen på centraleuropeisk
jazzkoncert med den ungerska
gruppen Trio Midnight och den
slovakiske trumpetaren Lukas
Oravec. Kl. 20.00. Gratis inträde!
zoltan.thuroczy@mfa.gov.hu.
m.facebook.com.
Fasching, Kungsgatan 63.

Teater

Fredag 8 Juni

Fredag 8 Juni

Lost in cultural
translation

Rumänsk teater

Sultani’s Sky Gallery presenterar stolt sin första utställning –
ett konstprojekt av den iranska
sångerskan och kuratorn Arghavan Agida som gett möjlighet för
kvinnliga iranska och svenska
konstnärer att mötas för att gemensamt diskutera sina känslor
och erfarenheter kopplade till
begreppet ”friheten”. Vernissage
den 8 juni kl. 18.00-22.00. Öppet:
9 och 10 juni kl. 14.00–18.00. Välkomna! ludmilamila@gmail.
com. 073-509 69 86. www.creativechangemakers.org.
Norrmalmstorg 6, Östermalm.

Why the Child is Cooking in the
Polenta kl. 19.00. Fri entré! Föreställningen är på engelska. Biljettbokning på: www.teaterlederman.com/forestallningar/.
Maila: teater.lederman@tele2.se.
Ring: 08-30 30 94. Rumänska
kulturinstitutet presenterar föreställningen Why the Child is
Cooking in the Polenta, en onewoman show.
miryam.diko@rkis.se.
08-20 76 06.
www.icr.ro/stockholm/
Teaterstudio Lederman,
Gästrikegatan 13, Vasastan.

,byt luckorna!
Behåll stommarna

ÖPPNA DÖRREN TILL
EN ENKLARE VARDAG

Vi söker visningskök i vissa
områden och erbjuder 30% rabatt
på luckor och lådfronter.

Hemstädning
Flyttstädning
Fönsterputs

Ring för mer information!

08-24 70 80

www.ingwallkoket.se

Vi har 4,6
i snittbetyg
hos Reco.

Läs mer på maries.se eller
ring 08-86 18 17

BRUNCH

PÅ HÖGBERGA GÅRD
Välkommen att avnjuta en klassisk söndagsbrunch
tillsammans med familj och vänner.
Uteserveringen är öppen.

Bad & Brunch 650 kr

Brunch 325 kr
10 juni
17 juni
12 augusti
19 augusti

12.00–15.00
12.00–15.00
12.00–15.00
12.00–15.00

Boka bord på 08-546 46 100 eller info@hogberga.se
Läs mer om helgens utbud på www.hogberga.se/kalendarium

Konferens | Bröllop | Weekend | Vinfabrik
Grindstigen 5– 6 Lidingö – Tel 08 546 46 100 – www.hogberga.se

Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent.
Swisha till 90 02 817. PlusGiro: 90 02 81-7

Volontärutbildning i höst
Var med oss i arbetet för ett jämställt samhälle fritt
från våld. Vi söker dig som vill engagera dig både
praktiskt och strategiskt i vår viktiga verksamhet.
Gå in på vår webb eller kontakta oss via e-post
för mer information och ansökan.
www.kvinnojourenkerstinlidingo.se
kontakt@kvinnojourenkerstinlidingo.se
Kursstart i oktober
8 utbildningstillfällen fördelade
på helg och vardagkvällar

