
 

 

Kulturtips 
Danderyd 

Julgransplundring på Danderydsgården 

Sön 12 jan kl 13-15, Danderydsgården, Noragårdsvägen 27 

Danderyds Hembygdsförening bjuder in! 

Folkdanslagets egen Hans Jaensson leder 

lekar runt granen och klockan 14 kommer 

trollkarlen Robbani. Kaffe och saft med 

dopp. Godispåsar till alla barn. Inträde: 80 kr 

per person, betalas på plats. 

Julgransplundring i Enebyberg 

Sön 12 jan kl 14, klubbhuset Enebybergs IP, 

Arholmavägen 33 

Enebybergs gårds förening inbjuder till 

traditionell julgransplundring. Den populäre 

dragspelaren Per-Eric Eriksson leder dans-

lekarna. Påsar till barnen. Kaffe och saft till 

alla. Anmäl dig till jul@enebyberg.com. Pris 50 kr per person.  

Frukostföredrag om ätten Bernadotte 

Tis 14 jan kl 09:30, Stocksunds bibliotek 

Kristina Öström berättar ätten Bernadotte. Servering av kaffe 

eller te och smörgås. Föranmäl dig dagen innan före kl 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önskedikten 

Tors 16 jan kl 11, Stocksunds bibliotek 

Vi delar med oss av vår favoritlyrik! Ta med några av dina 

egna diktfavoriter. Vi samtalar och fikar kring poesi.   

Lördagskonsert 

Lör 25 jan kl 13, Djursholms bibliotek 

Pianisten Joakim Valdemarsson bjuder på jazz och klassiskt på 

bibliotekets flygel.  

januari – februari 2020 

Författarkväll 

Tors 20 feb kl 17:30, Djursholms bibliotek 

Djursholmskännaren och författaren Carl-Ove Hofman-Bang 

berättar om sin bok Svalnäsvillorna i Djursholm. Föranmäl dig 

till djursholms.bibliotek@danderyd.se eller 08-568 911 92.  

Tesalong  

Lör 22 feb kl 15, Stocksunds bibliotek 

Sällskapet Amorina - hembygdsföreningen i Stocksund - bju-

der in till tesalong. Program för tesalongen presenteras på 

Amorinas hemsida; www.hembygd.se/amorina. 

UTSTÄLLNINGAR 

Enebybergs bibliotek 

Underbara under - 15/1-7/2 

Underkläder och klänningar från mormorsmors tid.  

Mitt 50-tals Enebyberg - 8/2-5/3 

Tavlor av Monica Zetterström. Om tidsandan och miljön som 

den var då, glädje för nostalgiker och alla andra. Vernissage 

lördag 8/2 kl 13-15. 

Stocksunds bibliotek 

Skaparglädje - 16/12-30/1 

Idalamålarna från Idalagården ställer ut sina målningar. I sam-

arbete med ABF. 

Uttryck - 1-20/2 

Konstnärsalliansen i Stockholm ställer 

ut måleri, grafik, blandteckning och text-

poesi. Vernissage lördag 1/2 kl 11-15. 

Alla är välkomna till alla evenemang -  

och där inte annat anges är det fri entré! 
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Nominera och sök stipendium och plakett 

Nu är det dags att nominera till 2020 års hedersplakett för 

kulturgärning samt årets ungdomsledarstipendium.  

Är du under 19 år kan du även ansöka om att  

få ett kulturstipendium!  

Ansöknings- och nomineringsperiod: 13/1-14/2 

Läs mer på: danderyd.se/stipendier  



 

 

Fler tips och mer information finns på www.danderyd.se/kalender.  

Skicka dina evenemangstips till evenemang@danderyd.se. Foldern ges ut av Danderyds kommun. 

Kulturafton med Gunnar Bolin 

Mån 10 feb kl 19, Djursholms bibliotek 

Djursholmsbibliotekets vänner har bjudit in Gunnar Bolin, 

kulturjournalist, programledare, producent och författare. Han 

berättar om sin släktkrönika Hovjuvelerarens barn, som har 

hyllats av både kritiker och läsare. Medlemmar kan hämta sin 

biljett på biblioteket från 1/2, övriga från 5/2, pris: 50 kr. 

Afternoon tea 

Tis 11 feb kl 15, Djursholms bibliotek 

Alexander Chamberlain föreläser om kända personers liv och 

verk. Denna gång om den norsk-brittiske barnboksförfattaren 

Roald Dahl. Biblioteket bjuder på eftermiddagste.   

Pianokonsert 

Ons 12 feb kl 11, Stocksunds bibliotek 

Natalia Markova, pianopedagog och kon-

sertmästare, bjuder på pianopärlor vid 

flygeln. Idala seniorträff har bjudit in.  

De tre små grisarna 

Tors 13 feb kl 10, Djursholms bibliotek 

Teater Tummeliten besöker Djursholms 

bibliotek och berättar sagan om de tre små 

grisarna. Föranmäl dig på 08-568 911 92 eller 

djursholms.bibliotek@danderyd.se. Biljett-

pris: 50 kr.  

Skynda på 

Ons 19 feb kl 10, Stocksunds bibliotek 

Torgteatern framför en musikfylld föreställning om en förälder 

och ett barn, om fantasi och lek och om tid. Tid som måste 

passas och kläder som ska kläs på, en helt vanlig morgon. Pas-

sar barn 1-5 år. Biljetter bokas på biblioteket, pris: 50 kr. 

Skriva och leva 

Tors 20 feb kl 19, Träffpunkt Enebyberg, Enebybergs bibliotek 

Enebybergsbibliotekets vänner har bjudit in en av våra mest 

prisade författare, Agneta Pleijel, som berättar om sitt författar-

skap. Många av hennes romaner, diktsamlingar och dramatiska 

uppsättningar har inspirerats av den egna släkthistorien. Senast 

kom de självbiografiska böckerna Spådomen och Doften av en 

man. Entré 50 kr för medlemmar, övriga betalar 100 kr. 

 

Öppen scen med Stage Academy 

Sön 26 jan kl 15-18, Danderydsgården, Noragårdsvägen 27 

Kom och träffa Stage Academy, se grymma artister och var 

med i öppen scen! Vill du inte uppträda är du varmt välkom-

men att mingla, träffa musikbranschfolk och njuta av de olika 

framträdandena. Fri entré för dig som bor i Danderyds kom-

mun, övriga betalar 50 kr. 

Musik på Djursholms slott 

Ons 29 jan kl 19, Djursholms slott 

Kom och upplev Banérspelet, en 

gestaltning av det förflutna som 

känns! Om en vanlig dag på slottet 

år 1630. Träffa Ebba Grip och 

lyssna på musik från 1600-talet. Manus: Ann Banér. Medver-

kar gör elever och lärare från Danderyds kulturskola. Kaffe 

och kaka ingår och serveras från kl 18:30. Biljetter bokas på 

tickster.com. Pris: 100 kr för vuxna, under 18 år fri entré.  

Kulturfrukost 

Tors 30 jan kl 09:30, Djursholms bibliotek 

Kristina Öström berättar om svenskarna i Hollywood i filmens 

barndom. Om Greta Garbo förstås, men också om många fler. 

Vi andra äter en lättare frukost. Pirs: 20 kr, betalas på plats. 

Föranmäl dig till djursholms.bibliotek@danderyd.se eller på 

08-568 911 92.  

Hembygdskafé 

Lör 1 feb kl 13-16, Hembygdsgården, Hästhagsvägen 7 

Bildvisning och kafé med Danderyds hembygdsförening. Inge-

gerd Borg berättar om sin uppväxt i Danderyd på 40- och 50-

talet. Kaffe och hembakat till självkostnadspris.  

Fjärilar i magen - en musikal om vänskap 

Lör 8 feb kl 11, Danderydsgården, Noragårdsvägen 27 

Svängig musik, humor och dans, där både stora och små käns-

lor får ta plats. Historien utspelar sig på skolgården den allra 

första skoldagen i ettan. Publiken bjuds in till dans och sång och 

efter föreställningen får de som vill hälsa på dockorna och ar-

tisterna. I samarbete med Länsmusiken i Stockholm. Passar barn 

4-8 år. Speltid 35 min. Boka biljett på tickster.com för 50 kr.  
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