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PÅ GÅNG
Föreläsning

Torsdag 9 Maj

Komponera en personlig
doft
Är du nyfiken på eteriska oljor
och vad de kan göra för dig och
ditt välmående? Under workshopen av Marlen Bakke får du
lära dig vad eteriska oljor är och
hur de kan användas. Utifrån
egna önskemål och behov får du
dessutom komponera din egen
personliga doft att ta med dig
hem. Kl. 17.30–19.30.
Boka: bit.ly/eteriskaoljor.
hello@skillbreak.com.
skillbreak.com.
Norrsken House,
Birger Jarlsgatan 57.

Guidning

Tisdag 7 Maj

Stuckatörens våning
Guidad visning där du får uppleva ett borgerligt hem vid slutet
av 1800-talet, med ett överflöd av
skulpturala taklister och dekorativa rosetter. Axel Notini var
en av de främsta stuckatörerna i
det sena 1800-talets Stockholm.
Till sitt hem tog han tilltänkta
kunder för att visa prov på sin
yrkesskicklighet. Start kl. 13.00,
samlingsplats står på biljetten.
Biljetter 150 kronor, endast förköp. stadsmuseet@stockholm.
se. 08-508 316 20. stadsmuseet.
stockholm.se/kalendarium/.
Norrmalm.

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.

mansro och Bellmansbysten av
Byström innan vi fortsätter till
Liss Erikssons "Paret" och vidare
till de många skulpturer som
finns i Waldemarsuddes park.
Mötesplats: Bellmansro vid Spårvagnshållplatsen, kl. 14.00.
Guider är Marie Andersson och
Carina Engelhardt Önne.
Arrangör: Konstvandringar
Stockholm. Ingen föranmälan
krävs. Vandringen är kostnadsfri. eva@walkandtalk.se.
070-682 70 38.
Bellmansro, Djurgården

på en bilkyrkogård blev så intressant att det blev en bok med bilder
och humoristiska texter? Om
det kommer jag att berätta mer
på: Hornstulls bibliotek. T-bana
Hornstull. Kl. 13.00. På biblioteket har du också chans att se en
del av bilarna i en utställning.
beric@comhem.se.
070-467 19 12. www.beric.se.
Hornsbruksgatan 25,
Södermalm.

Fler tips från innerstan
Guidning

Gårdsloppis – Södra
station

Tisdag 7 Maj

Från maskinista till
barista
Vi tar en tur kring Rörstrandsgatan i Vasastan och följer utvecklingen från arbetarkvarter till
stekhett toppläge. Genom gatubild, arkitektur och mänskliga
röster speglar vi gatans förvandling och den statushöjning som
präglat Rörstrandsgatan och
många andra stadsdelar i Sverige och världen. Start kl. 18.00,
samlingsplats står på biljetten.
Biljetter 120 kronor, endast förköp. Boka via webben. stadsmuseet@stockholm.se. 08-508 316
20. stadsmuseet.stockholm.se/
kalendarium/.
Vasastan.

Kultur

Torsdag 9 Maj

Lördag 4 Maj

Konstvandring på
Djurgården

Träff om boken Älskade

Vi startar vandringen vid Bell-

Alla evenemang finns på pagang.mitti.se

Berättarstund, ”Älskade bilvrak”
Hur kom det sig att gamla bilvrak

Marknad/mässa

Lördag 4 Maj

Lördag 4/5 och söndag 5/5
kl. 11–17, Bengt Ekehjelmsg/
Swedenborgsgatan vid Södra
station. Boende i kvarteret plockar fram gammalt och nytt. Fynda
och återanvänd! Fika med hembakat! Livemusik: Roger and more spelar upp lördag vid lunchtid!
marie.wiegurd@hotmail.com.
073-623 00 05.
Bengt Ekehjelmsgatan,
Södermalm.

Musik

Tisdag 30 April

Demons har releasefest
Stockholms garagerocklegender
Demons har Valborgsreleasefest
på Southside (Zinkensdamm).
Konserten kommer att bjuda på
många nya låtar från Kiss Off,
bandets första album på 9 år! Det
kommer att delas ut presenter
och man har möjlighet att förhandsboka den exklusiva dubbelvinylutgåvan av Kiss Off!
Inträde endast 80 kr i dörren.

per@thorellssyndrom.se.
070-759 08 68.
m.facebook.com/demonssthlm.
Hornsgatan 104, Södermalm
Onsdag 1 Maj

Hanna Turi – live WY13
Exklusiv releasefest för albumet:
’Ignorance of Belonging’ av
Hanna Turi. En säregen röst som
tagits emot väl av en internationell publik. Välkommen till en
unik spelning på WY13 - kl. 20.00.
barrestaurang@hellstensglashus.se. musicwy13@hellsten.se.
08-460 079 00. www.facebook.
com/GlashusetWY13/.
Hellstens Glashus,
Wollmar Yxkullsgatan,
Södermalm
Fredag 3 Maj

Improviserad
Schlagerfestival
Den Improviserade Schlagerfestivalen är tillbaka för 23:e
året i rad! Det här är musikfesten där publiken bestämmer vad
låtarna skall heta, musikerna
skapar slagdängor i stunden och
artisterna kastar sig ut på scenen
och sjunger sånger som smittar.
Häng med när de påhittade textraderna tar dig med på en resa
in i det okända! Välkommen till
Scalateatern 3 & 4 maj kl. 19.00!
Biljetter via eventim.se. info@
impro.a.se. 076-839 09 99.
www.scalateatern.se/.
Scalateatern, Wallingatan 32,
Norrmalm.

även helt nyskrivet material.
Dessutom ett pärlband av berättelser och anekdoter från såväl
musikens värld som den personliga under parollen ”Detta visste
du nog inte om Mats”. Slog igenom med radiohiten ”Perfekt”
2008, turnerar flitigt i Norden.
På scen kl. 20.00.
Biljett: Tickster 140 kr, eller i
dörren. per@thorellssyndrom.se.
0 70-759 08 68.
www.matswestling.se.
Katarina Bangata 25,
Södermalm.
Onsdag 8 Maj

Lättsam
försommarkonsert
Ny blåsmusikfest med Karlbergs
Musikkår i det vackra Riddarhuset. Denna gång bjuder den
anrika kåren på allt från operapärlor och smäktande valser till
storslagen engelsk festivalmusik, glädjefyllda operett- och musikalklassiker och flotta marschklenoder. Peter Göthe dirigent
och Eva Magnusson sångsolist.
Biljetter 180 kr på www.tickster.
com och i Riddarhuset från
kl 18.00 konsertdagen. Servering.
info@karlbergsmusikkar.se
070-543 76 14.
www.allegromusik.se.
Riddarhuset,
Riddarhustorget 10, Gamla stan.

Utställning

Fredag 3 Maj

Mats Westling Konsert

Tavlor i olja & möbler av
ask

En musikalisk resa genom Mats
Westlings 6 tidigare album men

Konstnär Robert Tholén, Nyköping, ställer ut naturalistiska

oljemålningar med inspiration
från Philip von Schantz underbara bildvärld. Möbelsnickare
Michael Björnskär, Nyköping,
ställer ut små nätta bord och
pallar handgjorda av ask och
läder. För mer information se
gregerart.se. 0706-212 605.
robert.tholen@allt2.se.
Galleri Greger, Hornsgatan 46,
Södermalm.

Ola Art &
Embla Niklasson
Ola Art Sedan 2008 har han
jobbat med konceptet att köpa
in gamla loppistavlor som ingen
vill ha och som han sedan målar
vidare på. Det blir ett samarbete
mellan originalkonstnären och
Ola (på hans villkor). Embla
Niklasson kommer här att ställa
ut sina fantasifulla keramikfigurer. Hon kombinerar gullighet med läskighet och skapar
skulpturer som är både dekorativa och konstiga.
Vernissage fredag kl 18–21.
Lördag och söndag kl. 12–16.
070-777 81 22.
www.justegallery.com.
Juste Gallery,
Heleneborgsgatan 14,
Södermalm.
Lördag 4 Maj

Benny Erlandsson
Benny Erlandsson och Lena
Derning visar målningar 4–9
maj. Vernissage kl. 13–17.
Öppet: tis-fre kl. 12–18, lör 12–16,
sön kl. 13–16. 0730-724 506.
www.galleridarling.se.
Galleri Darling,
Södermannagatan 28,
Södermalm.

