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på gång
Tipsa oss om evenemang
E-post:
pagang.haninge@mitti.se
Tipsa oss på webbplats
www.mitti.se. Klicka på tipsa
oss – pågång. Frågor besvaras
må-fr kl 8–9 på tel: 550 550 40.

Entré. Den 24 sept: Olle Wallberg. Arr: PRO Fruängen.
Vi behöver informationen två
veckor före evenemangets
start. Evenemangen ska vara
öppna för alla. Inga införanden av årsmöten. Materialet
tas in i mån av plats. För annonsering, kont. annonsavd.

dans i söderort
Onsdag 3 september
● Fröjdarna bjuder upp till
onsdagsdans. Gammaldans och
några gillesdanser till musik av
”Bas ﬁol och drag,” kl 19–21.15
i Fyren Kärrtorp, Lågskärrsvägen. Paus kl 20–20.20. Medtag
egen förtäring. Entré. T-bana
Kärrtorp.
Torsdag 4 september

● Dansen på ”Medis” börjar
– Maltes spelar upp till härlig
dans kl 13–16 i Ljunglöfska
salen, Medborgarhuset,
Medborgarplatsen 8, vpl 3. Arr:
Föreningen Nya Vänner.

● Torsdagdans kl 19–23 med
musik av Kindbergs i Hågelby
parken. Entré.
Lördag 6 september

● Dansfestivalen ”Underground GOES overground”, kl
13–01 på SITE, Midsommargården och Restaurang Landet. I år
är samma festival startskottet
för Moderna Dansteaterns
höstsäsong och äger rum på
och runt torget vid T-bana Telefonplan. På programmet står
nytt inom tangon, nyegyptisk
undersökande, ﬂamenco baklänges och online, housedancing, performance, arbeten
under process och självklart
milonga, tangokväll. Mer info
www.modernadansteatern.se
Måndag 8 september

● Sista måndagsdansen för säsongen till blandad musik, nytt

10 och 24 september
● Frigörande dans – startar
och pågår, onsdagar varannan
vecka. Yogahusets lokal vid
Huddinge Sjukhus/Södertörns
Högskola. Alfred Nobels Allé 8,
Hiss A, plan 8. Låt kroppen få
styra och locka till rytmiska toner och dansa utifrån dina egna
förutsättningar. Kom alla gångerna eller någon gång. Därefter:
8 och 22/10, 5 och 19/11, 3 och
17/12. Kontakt info: info@twiga.
nu eller lisa@wheelstream.se
el se www.twiga.nu

kontrollerna när som helst i
Torvalla-Rudan-området. Priser
utlottas. Paketen säljs i Apoteket, Västerhaninge centrum
– receptionen, Kommunhuset
– HB Bergs Kiosk, Sleipnervägen
113.

● Gratis träningsvecka & personligt träningsprogram + ta
med en träningskompis får du
på Fokus Friskvård i Västerhaninge, ringer tel 500 288 00
(knapp2 för VH) och boka in en
tid hos Sara för värdechecken,
rundvisning och få tid hos vår
Medlemstränare, som skräddarsyr ett program som passar.
För frågor på e-post: sara.
parleros@fokusfriskvard.se

föredrag m m

Vega hoppar däck.
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Agilitytävling & KM
Lördag 6 september

● Första start för Agilityklassen kl 10 därefter hoppklassen på Haninge Brukshundklubb. Haninge BK
ligger i Dåntorp/Riddartorp.
Vid ﬁnt väder tar det cirka
45 minuter att gå från Hanvedens IP, följ el-ljuspåret
fram till kolloniområdet, väl
där lär ni höra vart tävlingen är. Vägbeskrivning för
bilburna ﬁnns på hemsida.
www.haningebk.se Serveringen är öppen under hela
tävlingen. Ta med något att
sitta på. Info tel klubbstugan, 500 273 00.
och gammalt till musikanläggning kl 19–21 på dansbanan,
Norra Kronans gata 420. Entré.
Onsdag 10 september
● Start för Fruängsdansen med
musik av Wahlén & Segerblad.
Dans kl 13–16 på Fruängsgården, Gamla Södertäljevägen 5.

Onsdag 3 september
● ”Hjärnans möjligheter.”
Docent Reza Yazdani föreläser
kl 18.30 i Haninge Folkets Hus.
Det som är möjligt för hjärnan
att uppnå överstiger vida de
begränsningar som vi själva
satt. Det ﬁnns olika sätt att
lyfta fram hjärnans potential
och stimulera hela hjärnans
utveckling. Olika tips ges.
Möjlighet att anmäla sig till en
studiecirkel efter föreläsningen. Entré. Arr: ABF Södertörn.

motion/vandring
Söndag 7 september
● Sörmlandsledens dag ﬁras
av Paradiset Hanvedens vänner
tillsammans med föreningen
Sörmlandsleden. På programmet kl 10–15 står vandringar i
omgivningarna, information
om leden samt fauna och ﬂora
i Hanveden. Naturstig för barn
kommer också att ﬁnnas. Tipstolva för både barn och vuxna
med ﬁna priser till vinnarna.
Samling cirka 10 vid Paradiset.
Färd med buss 709 från Huddinge stn avgår 9.05. Avstigning
Bruket. Upplysning Tord Törnkvist på tel 741 27 09.

● Prova på Friluftsfrämjandets
aktiviteter för barn ute vid
Tyresta By. Familjemulle kl 13
–14: 2-7 år tillsammans med en
vuxen. Strövare: för barn 7-10
år utan föräldrar, kl 13–14. Frilufsare: för unga 10–14 år utan
föräldrar, kl 13–14.
Återkommande
● Naturpasset innehåller en
karta med 40 kontroller och
startkort. Man kan besöka

musik m m
Fredag 5 september
● Lunchkonsert – ”Splet,
makedonsk folkmusik” bjuder
på serbisk tvärﬂöjt, makedonsk
tambura och svensk mandola.
Resultatet blir traditionell
folkmusik från Balkan kryddad
med en nypa svensk folkton.
Gruppen består av Jovana Jelovac från Serbien på tvärﬂöjt,
Filip Stojanov från Makedonien
på tambura och Sten Hedlund
från Sverige på mandola. Sten
är lärare på musikprogrammet
på Fredrika Bremergymnasiet
i Haninge och har studerat
makedonsk folkmusik vid musikhögskolan i Skopje. Konsert
kl 12.30 i Haninge kulturhus.
Fri entré. I serveringen ﬁnns
möjlighet att köpa makedonskt
inspirerad buffétallrik från kl
11.30. Arr: Kultur & Fritid, Haninge Riksteaterförening och
ABF Södertörn.

Gregor Wroblewskis uppgift. Ett hundratal personer avbildade i olika situationer. De avporträtterade är byborna i hennes
hemby Hjoggböle i Västerbotten.

Aktiv eller passiv
Lördag 6 september

● Det viljelösa projektet – en undersökning av aktivitet och
passivitet genom måleri av Karolina Holmlund.
Vernissage kl 12–16 i Haninge konsthall. Utställningen öppnas kl 13 av Elisabeth Åström, konstansvarig. Därefter samtal
om utställningen mellan Karolina Holmlund och Elisabeth
Millqvist, intendent vid Magasin 3 Stockholms konsthall.
I måleriprojektet har hon undersökt fördelar och nackdelar
av viljelöshet och passivitet. Holmlund menar att vi beﬁnner oss i en tillvaro där normerna styrs av självförverkligande
och hyllande av egna val, och hennes arbete har kretsat kring
effekter och resultat av det.
För modernismens konstnärer var den privata erfarenheten, att utgå från sig själv och sitt inre det centrala. Holmlund
utgår i sitt verk från andra.
Hon bad fyra konstnärer, fyra konstadministratörer och
fyra personer som inte hade någon särskild relation till konstvärlden att ge henne en måleriuppgift. Sedan målade hon det
de bad henne om. Resultatet har blivit tolv separata konstverk som sinsemellan ser mycket olika ut.
Karolina Holmlund är född 1970 i Skellefteå och utbildad
vid Kungliga konsthögskolan 1996-2001.
Utställningen pågår till och med 5 oktober i Haninge kulturhus och konsthall, Poseidons torg 8. Haninge C. Öppet:
månd–torsd kl 10–20, fred kl 9–18, lörd kl 11–15, från 21 september sönd kl 12–16.

pensionärer
Onsdag 3 september
● PRO Handen har öppet hus
på Träffpunkten kl 11–13. Kaffeservering.
Torsdag 4 september

● Allsång till dragspelstoner
med Sköjdraget kl 13 i Träffpunkten på Djurgårdsplan i
Vendelsö.
Onsdag 10 september

● PRO Handen har öppet

● ”Stora akvareller”. Målningar av Åsa Hedberg. Öppet
lörd–sönd kl 11–16, onsd kl
18–20 i galleri Kyrkskolan vid
Österhaninge kyrka. Helgkafé.
Utställningen pågår till och
med 14 september. Färd med
buss 845 från Västerhaninge till
Österhaninge kyrka, buss 839
från Handen till Klockarlötsvägen, promenad 20 minuter.
Arr: Föreningen Haningekonstnärer.

hus på Träffpunkten kl 11–13.
Allsång. Kaffeservering.

övrigt
utställning
3, 6–7, 10 september

5–6 september
● Lions Club – loppalokalen

i Västerhaninge centrum har
öppet fredagar kl 14–18 och
lördagar kl 10–14. Välkomna
att fynda. www.lionsvasterhaninge.se
Återkommande
● Röda korsets mötesplats Kupan i Västerhaninge har öppet
onsd kl 14–18 och lörd kl 11–15
på Bokstigen 7. Välkommen för
en pratstund och ett besök i
caféet som erbjuder kaffe med
hembakat bröd. Du kan också
fynda i vår försäljning av prylar
och kläder.

● Föreningen Haninge konstnärer ska hålla vedicart-kurs
den 15–17 september. För mera
info: Helena Enström, på tel
694 73 09, mobil: 0730490213.

● Röda korsets – Öppet hus har

NO

åter öppet varje fred kl 11.30
–15.30, Runstensvägen 22 A i
Handen. Välkomna att fynda
bland nytt och begangnat eller
bara få en pratstund med en
kopp kaffe.

