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Egotrippad deckarhjälte på bion

Pyssel för alla hjärtan

Film Centrumbion i Vallentuna visar på lördag och söndag
den senaste filmen om den briljante och egotrippade
detektiven Sherlock Holmes.
Filmen med titeln ”A game of Shadows” ges lördag kl 16
och söndag klockan 19.

Pyssel Nu är det dags att förbereda årets mest kärleksfulla dag - Alla hjärtans dag.
På lördag blir det pysselstund i biblioteket tillsammans
med bibliotekarien Matilda Riddar Johnson.
Klockan 11 på barnavdelningen.

Kejsaren får nya kläder
Maria Sanner spelar Caesar i burlesk opera – iklädd fotbollsdräkt.
Maria Sanner debuterar
i morgon på Stockholms
operascen.
Iklädd fotbollsdräkt
gör hon kejsaren själv
i Folkoperans annorlunda uppsättning av Händels opera Julius Caesar.

■■    Historiskt möte
w Folkoperans uppsättning har
premiär den 8 februari och visas
till och med den 31 mars.
w Georg- Friedrich Händels barockopera Julius Caesar skrevs
1724.
w Operan bygger på ett historiskt möte mellan kejsaren
Julius Caesar och den egyptiska
drottningen Kleopatra.
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Maria Sanner i sin Barcelonadräkt och Tove Dahlberg i de mumieliknande lindorna.

■■    Maria Sanner
w Ålder: 34 år.
w Bor: i Vallentuna, uppvuxen i Täby.
w Familj: Maken Andreas Konvicka och
katten Asker.
w Har gjort: Utbildad på Kungliga
musikhögskolan i Stockholm och Musikkonservatoriet i Falun. Frilansande
konsertsångerska, har sjungit inter-

nationellt men också på Dalhalla och
Vadstena akademien.
w På gång: Med en ännu hemlig titelroll
i maj- juni på Drottningholms slottsteater.
w När hon inte sjunger: Gillar att
vara ute i naturen och att sticka. ”Skönt
att göra någonting kreativt som syns”.
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