
 

 

Kulturtips 
Danderyd 

Medan vi ännu minns 

Ons 4 sept kl 13, Idalagården, Vasavägen 34  

Minnen från Stocksund. Martin Pettersson berättar om 1950-70-

talets Stocksund. Sällskapet Amorina arrangerar tillsammans 

med Idala Seniorträff. Kaffe med hembakat! 

Stocksunds torgs dag 

Lör 7 sept kl 11-14, Stocksunds torg 

Aktiviteter på Stocksunds torg. Biblioteket och arkivet håller 

öppet. Bibliotekets vänner har bokförsäljning. Sällskapet 

Amorina arrangerar politikerutfrågning kl 12, moderator: Jan 

Falk. Tipspromenad och musikunderhållning! 

Hembygdskafé 

Lör 7 sept kl 13-16, Hembygdsgården, Hästhagsvägen 7 

Visning av filmer från det gamla Danderyd – midsommar i 

Kvarnparken 1948 m.m. Filmerna börjar visas ca kl 13:30. 

Sedan dricker vi kaffe och umgås! 

Författarbesök: Jens Liljestrand 

Mån 9 sept kl 19, Djursholms bibliotek 

Djursholmsbibliotekets vänner har bjudit in Jens Liljestrand 

som berättar om Vilhelm Moberg utifrån sin Augustprisnomi-

nerade biografi Mannen i skogen. Medlemmar kan hämta sin 

biljett på biblioteket från 31/8, övriga från 4/9. Pris: 50 kr. 

Tesalong  

Lör 14 sept kl 14, scoutstugan, Stockbyvägen 12, Stocksund  

Sällskapet Amorina har bjudit in Svante Frid som berättar om 

biodling och binas betydelse för den biologiska mångfalden. 

Presentation i scoutstugan, därefter går vi över till Ceder-

grenska parken och studerar bisamhällena där.  

september – oktober 2019 

UTSTÄLLNINGAR 

Enebybergs bibliotek 

Måla med nål och tråd - 30/8-27/9 

Broderier av Maud Andersson, Inger Ekbom, Gerd Olsson, 

Susanne Sjöström, Annika Schopenhauer, Ami Sandström, 

Inger Tanisawa och Gunilla Tuvin. 

Det finns en själ i alla gamla hus - 1-31/10  

Akvarellutställning av Ewa Szarek med fokus på arkitektur  

och gamla byggnader. 

Från intresseförening till hembygdsförening - 16-30/10 

Enebybergs gårds förening 40 år.  

Stocksunds bibliotek 

Ruth Herrlin ställer ut sin konst - 7-13/9 

Naturskyddsföreningen ställer ut - 30/10-6/11 

Djursholms bibliotek 

I vått och torrt av Britt Kirkegaard - 23/8-11/9  

Anita Sundelöf - 13/9-3/10  

Landskap av Christina Ribbing - 4-24/10  

Alla är välkomna till alla evenemang -  

och där inte annat anges är det fri entré! 

Danderyds konstrunda 

7-8 september kl 12-17 

82 konstnärer bjuder in till öppen ateljé! 

Karta över alla ateljéer och konstnärshem 

finns att hämta på Elverket Djursholm, på 

de lokala biblioteken och på Information 

Danderyd i Mörby centrum. 

En samlingsutställning med ett verk från varje  

konstnär finns också att se på Elverket Djursholm,  

Danderydsvägen 4C.  

Den rödavita vimpeln syns utanför varje öppen ateljé! 
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Enebybergs gård Måla med nål och tråd 



 

 

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

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

Afternoon tea 

Tis 22 okt kl 16, OBS! på Djursholms bibliotek 

Alexander Chamberlain berättar om den amerikanska klanen 

Kennedy och deras öden. Vi bjuder på eftermiddagste. Arran-

geras i samarbete med ABF.  

Serieworkshop med Lisa Medin 

Mån 28 okt kl 13-16, Danderyds bibliotek, Mörby centrum 

Grundläggande serieteckningsworkshop med serieskaparen 

Lisa Medin. Fokus ligger på figurteckning, förenklad anatomi, 

ansiktsuttryck, frisyrer, händer och fötter m.m. För barn från 

10 år. Anmäl dig till maria.sewerin@danderyd.se. 

Bok och bebis 

Tis 29 okt kl 10, Danderyds bibliotek, Mörby centrum 

En mysig stund av högläsning, pekbokstips och sång för de 

yngsta. Passar barn 4-18 månader.   

Pianokonsert 

Ons 30 okt kl 11, Stocksunds bibliotek 

Biblioteket har tillsammans med Idalagården bjudit in Natalia 

Markova, rysk pianist, pianopedagog och konsertmästare som 

framför pianopärlor.  

Afternoon tea 

Tis 17 sept kl 16, OBS! på Djursholms bibliotek 

Alexander Chamberlain berättar om kända personers liv och 

verk. Denna gång om åtta betydelsefulla kvinnor genom histo-

rien, från Christine de Pizan och framåt. Vi bjuder på eftermid-

dagste. Arrangeras i samarbete med ABF.  

Konsten på slottet 

Sön 22 sept kl 14, Djursholms slott  

Danderyds fyra hembygdsföreningars gemensamma kulturdag. 

Björn Hamilton, ordförande i Samfundet Djursholms forntid 

och framtid visar konstsamlingen. Föranmäl dig den 16-19/9 

via mejl till carlerikeriksson@mac.com. 

Kulturfrukost - Öarna jag aldrig glömmer 

Tis 24 sept kl 09:30, Djursholms bibliotek 

Kristina Öström berättar om kända och okända öar i när och 

fjärran medan vi avnjuter en lättare frukost. Föranmäl dig till 

djursholms.bibliotek@danderyd.se. Pris: 20 kr. 

Kommissarie Gordon 

Lör 28 sept kl 11, Danderydsgården, Noragårdsvägen 27 

En spännande föreställning med Teater Pero efter en bok av 

Ulf Nilsson. Paddan Kommissarie Gordon är en livsnjutare 

med visioner om en bättre värld. För barn 4-9 år. Boka biljett 

på tickster.com. Pris: 50 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guldlock och de tre björnarna 

Ons 2 okt kl 10, Stocksunds bibliotek 

Barnteater med Teater Tummeliten om tre björnar som bodde i 

ett litet hus i skogen. En dag när de var på promenad kom en 

liten flicka fram till huset, dörren stod på glänt och hon gick 

in… För barn 3-5 år. Boka biljett via 

emma.andersson@danderyd.se. Pris: 50 kr. 

Medan vi ännu minns 

Ons 2 okt kl 13, Idalagården, Vasavägen 34  

Minnen från Stocksund. Sällskapet Amorina arrangerar till-

sammans med Idala Seniorträff. Kaffe med hembakat! 

Hembygdskafé 

Lör 5 okt kl 13-16, Hembygdsgården, Hästhagsvägen 7 

Pomolog Anders Källberg berättar om äpplen och äppelträd. 

Föredraget börjar ca kl 13:30. Även besök av ungdomar som 

visar och säljer något av det de odlat i Lärkängen.  

Kulturfrukost med Sten Niklasson 

Tis 8 okt kl 09:30, Stocksunds bibliotek 

Stocksunds bibliotek har bjudit in Sten Niklasson som tar oss 

med på en konstresa. Det bjuds på ett föredrag om konstnärs-

sällskapet Prerafaeliterna, samt kaffe/te och smörgås.  

Il
lu

st
ra

ti
o
n

: 
G

it
te

 S
p
ee

  

Höstmys i Båtsmanstorpet 

12-13 och 19-20 oktober kl 12-16 

I tidstypiska kläder välkomnas du till tradition och trev-

nad. I finkammaren i oljelampors sken servering av kaffe/

te eller saft med hembakad torparkringla och kaka. I dag-

ligstugan med värme från vedspisen finns en utställning 

med liten försäljning samt 

mycket historia. 

Båtsmanstorpet ligger på 

Enebybergsvägen 3.  

Kulturbiennalen i Danderyd  

12-20 oktober 

Kulturbiennalen erbjuder ett brett spektrum av evenemang 

för alla åldrar och smaker – med allt från litteratur och ar-

keologi, till konsthantverk och dockteater. Allt det som kan 

samlas under begreppet kultur! 

Hämta hela programmet på ditt bibliotek, hos Information 

Danderyd i Mörby centrum, eller på  

danderyd.se/kulturbiennalen. 

Bakom biennalen står det blomstrande föreningslivet i 

Danderyd samt Danderyds kommun.  


