Evenemang som pågår flera dagar...
Du nalkas ljuva sommar
Den 11-12/5 och 18-19/5 kl 12-16
Båtsmanstorpet, Enebybergsvägen 3
Historiska Båtsmanstorpet välkomnar till tradition och trevnad med
liten servering, försäljning samt
mycket historia.
Stockholm harpafestival
Den 7-9/6 på Danderydsgården, Noragårdsvägen 27
En annorlunda harpafestival med fokus på jazz, folk- och
världsmusik. Det blir konserter,
workshops, föreläsningar, spännande
artister, musikterapi och prova-påharpa för alla, även för barn med
särskilda behov. Mer information
finns på danderyd.se/kulturskolan.
SKRIVARKURSER

...med Elin Lindell för barn 9-12 år
Den 17-18/6 kl 13-16 på Stocksunds bibliotek
Ta chansen att utveckla ditt skrivande tillsammans med
andra. Skrivarkurs för barn mellan 9-12 år med barnboksförfattaren Elin Lindell som skrivit böckerna om Jördis och
Iris Karlssons värsta sommar. Anmäl dig till
emma.andersson@danderyd.se.
...med Eva Susso för unga 13-18 år
Den 7-8/8 kl 13-16 på Danderyds bibliotek, Mörby centrum
Välkommen till skrivarkurs med författaren Eva Susso. För
dig som är 13-18 år och vill utveckla ditt skrivande. Fundera igenom ett tema och uppfinn en huvudkaraktär inför
besöket! Anmäl dig till jennifer.coccomo@danderyd.se
UTSTÄLLNINGAR
Enebybergs bibliotek

27/5-20/6 Akvareller och oljor av
Gunilla Tuvin.
Stocksunds bibliotek

15/4-17/5 Prärieindianskt hantverk av Björn Cronlund
26/4-9/5 Vad tar du med dig när du går? Strandfynd.
10-31/5 Akvareller av Ingegerd Korning och Gudrun
Palmborg
Danderyds konsthall, Ösbystugan, Fafnervägen 0

2-8/5
10-15/5

Ljudverkstad med Kåge Klang - att skapa ljudkonst.
Mångfald - bilder i akryl av
Kerstin Rikardson.

Kulturtips
Danderyd
maj-augusti 2019
Hembygdskafé
Lör 4 maj kl 13-16, Hembygdsgården, Hästhagsvägen 7
Danderyds Hembygdsförening har bjudit in Berit och Einar
Nordahl som berättar om Båtsmanstorpet. Föredraget börjar ca
kl 13:30. Kaffe och hembakat finns till självkostnadspris.
Medan vi ännu minns
Ons 8 maj kl 13, Idalagården, Vasavägen 34
Minnen från Stocksund. Sällskapet Amtorina arrangerar tillsammans med Idala Seniorträff. Kaffe med hembakat!
Läshörna med Viveka Adelswärd
Tors 9 maj kl 16, Djursholms bibliotek
Viveka Adelswärd, författare och professor i kommunikation
berättar om sin senaste bok Husens röster. Djusholmsbibliotekets vänner bjuder in.
Natur- och kulturvandring i Svalnäs
Sön 12 maj kl 10, samling vid stora villan, Svalnäs allé 4B
Sten Hellqvist och Carl Ove Hofman-Bang leder en vandring
genom naturen och bland de gamla villorna i Svalnäs. Djursholms Forntid och framtid bjuder in. Ingen föranmälan behövs.
Bio på bibblan
Tis 14 maj kl 09:30, Djursholms bibliotek
Kom och fira in våren med filmen Vår i Mumindalen. Passar
för barn 4-6 år. Filmen är 55 minuter lång. Föranmäl dig till
djursholms.bibliotek@danderyd.se.
Stråkorkesterkonsert
Ons 15 maj kl 19, Danderydsgården, Noragårdsvägen 27
Danderyds kulturskolas tre stråkorkestrar Unga stråkar, Uppstråket och Kammarorkestern samt sångsolister framträder och
spelar bland annat Duvemåla hage och Folklig vals.
Bok och bebis
Tors 16 maj kl 10:30. Danderyds bibliotek, Mörby centrum
En stund av högläsning, pekbokstips och sång. Bokgåva till
alla barn. Passar barn som är 4-18 månader. Längd ca 40 min.
Vårvandring
Tors 16 maj kl 18, samling vid Hamnkrogen i Stocksunds hamn
Följ med Sällskapet Amorina på en vårvandring till platserna
för de gamla kallbadhusen och sommarvillorna längs
Stocksunds stränder. Förfriskningar vid sista anhalten.

Alla är välkomna till alla evenemang och där inte annat anges är det fri entré!

Opus Nordens vårkonserter
Lör 18 maj kl 10, 11:30 och 13:30, Danderydsgården
Tre olika konserter med dryg 60 av musikskolans elever som
sjunger och spelar gitarr, piano, flöjt och kontrabas. Biljetter
bokas på biljetter@opusnorden.com. Pris: 180 kr för vuxna
och 90 kr för barn.
Vattentornets dag
Lör 18 maj kl 13-16, vattentornet vid Djursholms slott
Danderyds arkivföreningen bjuder in
till visning av vattentornet. Lär dig om
tornets historia, tillkomst och funktion
och se vad som finns där idag! Ett
samarbete med Djursholms Forntid
och framtid och STF Stockholm nordost.
Johan Stengård Big Band
Sön 19 maj kl 19:30, Danderydsgården, Noragårdsvägen 27
Storbandsjazz när den är som bäst! Basie, Sinatra, Quincy
m.m. Den unga sångerskan Clara Folkebo är gästartist. Fikaservering. Biljetter bokas via konsertbiljetter@gmail.com eller
köps på plats från kl 18:30. Pris: 200 kr.
Bokfrukost med debutanter
Tis 21 maj 09:30, Stocksunds bibliotek
Bibliotekets personal tipsar om debutantförfattare. Frukostservering med kaffe eller te och smörgås. Föranmäl dig senast
dagen innan kl 16 till stocksunds.bibliotek@danderyd.se.
Guidad vandring
Tis 21 maj kl 15, Djursholms begravningsplats
Djursholms Forntid och framtid bjuder in till vandring kring
Djursholms begravningsplats. Gunilla Friis fd ordförande i
kyrkogårdsutskottet och Gunnar By-Skoglund från församlingen guidar. Ingen föranmälan. Samling vid gravkapellet.
Familjen Palme på Svalnäs
Tors 23 maj kl 18, Stora villan, Svalnäs allé 4B
Henrik Palmes barnbarnsbarn Kristian Lagercrantz berättar
familjeminnen. Därefter serveras en enkel supé för 150 kr, som
betalas på plats. Djursholms Forntid och framtid arrangerar.
Anmäl dig den 16-19/5 till carlerikeriksson@mac.com.
Vårkonsert med allsång och Purcell
Sön 26 maj kl 18, Djursholms kapell
Konsert med Opus Nordens fyra körensembler med sångare i
åldern 6-66 år. Kom och sjung med i kända vårsånger och hör
ett 325 år gammalt körverk av Henry Purcell framföras. Även
solosång av talangfulla elever. Biljetter kostar 180 kr för vuxna
och 90 kr för barn och bokas på biljetter@opusnorden.com.
Hembygdskafé
Lör 1 juni kl 13-16, Hembygdsgården, Hästhagsvägen 7
Danderyds Hembygdsförening visar bilder från det gamla Danderyd. Kaffe och hembakat till självkostnadspris.
Bussutflykt till Rosersbergs slott
Sön 2 juni kl 10, samling vid Vendevägen 5
Följ med Djursholms Forntid och framtid till Rosersbergs slott!
Guidad tur i slottet kl 11-12. Utflykten kostar 200 kr och betalas vid avfärd. Anmäl dig den 13-19/5 till bj.hton@gmail.com.

Barnmusikal: Hattstugan
Mån 3 juni kl 18:30, Danderydsgården, Noragårdsvägen 27
Teatergrupp från Danderyds kulturskola framför en musikal
baserad på Elsa Beskows bok. Föreställningen är ca 40 min.
Konsert med Doug Seegers
Ons 21 augusti kl 19, Danderydsgården, Noragårdsvägen 27
Doug Seegers med band kommer
tillbaka till Danderydsgården! De
flesta känner till historien om den
hemlöse gatumusikanten som upptäcktes i tv-programmet Jills veranda. Boka din biljett för 495 kr på
tickster.com. Biljetter på plats kostar
550 kr. Fikaservering. Åldersgräns 13 år.

SOMMARLOVSBOKEN
27 maj till 6 september på biblioteken i Danderyd
Låna och läs fyra böcker under sommarlovet! Du som är 612 år kan hämta läsdagboken på Danderyds bibliotek från
den 27 maj. Lämna sedan in den mellan den 1 augusti och
den 6 september, så får du en bok i present!
Evenemanget presenteras och inleds den 28 maj kl 15-16 på
Danderyds bibliotek i Mörby centrum. Det blir boktips, fika
och möjlighet att pyssla bokmärken. Avslutningen sker den
6 september kl 15-17 på
Enebybergs bibliotek.
Då kommer författaren
Martin Olczak på besök.

⁎ ⁂⁎ ⁂ ⁎
Nationaldagsfirande 6 juni
Djursholms slott kl 16:30-18
Musik med Danderyds kulturskola, tal, uppvisning av Enebybergsgymnasterna, utdelning av
diplom till årets kulturstipendiater, kafeteria m.m.
Cedergrenska parken kl 16
Sällskapet Amorina ordnar firande med bland annat konsert av
Danderyds blåsorkester. Medtag egen picknickkorg!
Midsommarfirande 21 juni
Kvarnparken kl 13-16:30
Danderyds Hembygdsförening bjuder in till
sedvanligt firande. Stången kläs redan på
onsdagen från kl 18. Glass till alla barn som
hjälper till då!
Djursholms slottspark kl 16:45-18:30
Folkdanser och lekar för stora och små tillsammans med Djursholms Forntid och framtid och Danderyds folkdanslag. Stången reses
kl 16:45.

Mer information samt adresser finns på www.danderyd.se/kalender.
Skicka dina evenemangstips till pagang@danderyd.se. Foldern ges ut av Danderyds kommun.

