
 

 

Kulturtips 
Danderyd 

Hembygdskafé 

Lör 7 mars kl 13-16, Hästhagsvägen 7, Danderyd 

Varmt välkommen på traditionellt hembygdskafé med visning 

av fotografier från kommundelen Danderyd. Peter Sundberg 

berättar om människor, skrönor, falsarier och andra sanningar 

från Danarö/Vintergrönan. Kaffe och hembakat till självkost-

nadspris. Bildvisningen börjar kl 13:30. 

Författarföredrag med Marianne Wilöf 

Lör 7 mars kl 14, Stocksunds bibliotek 

Stocksundsbibliotekets vänner har bjudit in Marianne Wilöf 

som berättar om sin bok Ett himla liv, om Christina Schollin.  

Utsikt från Långängsborg... 

Mån 9 mars kl 19, Riddarsalen, Cedergrenska tornet 

Först håller Sällskapet Amorina sitt årsmöte, därefter föredrag 

med fil. dr Carin Bergström; Utsikt från Långängsborg och 

böcker som jag skrivit. Amorina bjuder på ett glas vin.  

Författarbesök: Amanda Svensson 

Tis 10 mars kl 19, Djursholms bibliotek 

Författaren Amanda Svensson, mottagare av Svenska Dagbla-

dets litteraturpris berättar om sitt författarskap. Ett arrange-

mang av Djursholmsbibliotekets vänner. Medlemmar hämtar 

biljetter på biblioteket fr.o.m. 29/2, övriga fr.o.m. 4/3, pris 50 kr. 

Musik på Djursholms slott - Sagolikt 

Ons 11 mars kl 19, Djursholms slott 

Nordic Light Duo - Josefine Andersson, mezzosopran och Da-

niel Beskow, piano - framför Sagolikt, inspirerat av Daniels 

gammelfarmor Elsa Beskows sagor. Ung gäst: Axel von Buto-

vitsch, violin. Kaffe och kaka serveras från kl 18:30. Biljetter 

bokas på tickster.com för 100 kr. Fri entré för alla under 18 år. 

Alf Henriksson i ord och ton 

Lör 14 mars kl 13, Djursholms bibliotek 

Pianisten Sven Idar och sångerskan Susanne Ericsson under-

håller med Svens nykomponerade tonsättningar av Alf Hen-

rikssons verser. Föranmäl dig på telefon 08-568 911 92 eller 

till djursholms.bibliotek@danderyd.se. 

Audition för unga talanger 

Sön 15 mars kl 15:30, Danderydsgården, Noragårdsvägen 27 

Möt de unga talangerna som söker kommunens kulturstipen-

dium 2020 inom litteratur, konst, konsthantverk, musik, teater, 

dans och film! Uppspelning och utställning inför en jury samt 

alla andra som vill se kommunens blivande stjärnor. 

mars – april 2020 

Författarbesök: Patrik Svensson 

Mån 20 april kl. 19, Djursholms bibliotek 

Den Augustprisbelönade författaren berättar om sin fram-

gångsrika bok Ålevangeliet. Ett arrangemang av Djursholms-

bibliotekets vänner. Medlemmar hämtar biljett på biblioteket 

fr.o.m. 4/4. Övriga fr.o.m. 15/4, då för 50 kr. 

Barnteater: Rädslan 

Ons 22 april kl 10, Djursholms bibliotek 

Torgteatern en interaktiv teaterföreställning om rädsla och 

mod. Passar barn 4-7 år. Anmäl dig till 08 568 911 92 eller på 

djursholms.bibliotek@danderyd.se. Pris: 50 kr.  

Möt Dorothea Hygrell 

Tors 23 april kl 19, Träffpunkt Enebyberg 

Enebybergsbibliotekets vänner har bjudit in Dorothea Hygrell 

som driver Djursholms bokhandel. Hon berättar om sitt arbete 

och tipsar om aktuella böcker. Medlemmar 50 kr, övriga 100 kr.  

Konsert med Elin Wiigh & band 

Fre 24 april kl 20, Danderydsgården, Noragårdsvägen 27 

Danderyds unga singer/songwriter Elin Wiigh spelar egna låtar 

med sitt band. Fika serveras från kl 19:30. Biljetter bokas på 

tickster.com för 100 kr. Fri entré för alla under 18 år. 

Musikalkonsert 

Lör 25 april kl 17, Danderydsgården, Noragårdsvägen 27 

Sångelever i ett samarbete mellan Danderyds och Värmdös 

kulturskolor. Boka din gratisbiljett på danderyd.se/kulturskolan. 

Tornets dag  

Sön 26 april kl 16, Cedergrenska tornet 

Sällskapet Amorina bjuder in till festligheter med musik, stipen-

dieutdelning och buffé. 350 kr betalas till pg 25913-5 före 17/4.  

Mingel och öppen scen  

Sön 26 april kl 15-18:30, Danderydsgården, Noragårdsvägen 

Träna på att framträda och sjunga på en scen, eller kom för att 

bara mingla och träffa andra som också älskar musik, inklusive 

professionella musiker från Stage Academy. Gratis för Dande-

rydsbor, övriga 50 kr.  

Afternoon tea med Marlon Brando 

Tis 28 april kl 15, Djursholms bibliotek 

Alexander Chamberlain berättar om skådespelaren Marlon 

Brando och hans långa karriär. Ingen föranmälan. Biblioteket 

bjuder på eftermiddagste. Arrangeras i samarbete med ABF. 

Barnteater: Sagohjulet 

Ons 29 april kl 11:15, Stocksunds bibliotek 

Fabula Storytelling berättar sagor utifrån ett sagohjul som ett av 

barnen får snurra på. För barn 4-6 år. Pris: 50 kr. Föranmäl till 

stocksunds.bibliotek@danderyd.se eller telefon 08-568 911 97. 

Valborgsmässoafton 

Tors 30 april kl 19, Kvarnparken, Danderyd 

Danderyds Hembygdsförening arrangerar valborgsfirande i 

Kvarnparken. 

 

På grund av ovanligt många evenemang har vi tyvärr  

inte plats för några utställningar i Kulturtips Danderyd  

den här gången! 

Alla är välkomna till alla evenemang -  

och där inte annat anges är det fri entré! 



 

 

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

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

Fantasy skrivarworkshop  

Lör 28 mars kl 15-18, Fribergagården 

Ungdomsförfattaren Elin Säfström ger inspiration till dig som 

är ung och vill skriva fantasy. Anmäler dig för att vara säker på 

att få en plats till jennifer.coccomo@danderyd.se. 

Konsert med Johan Stengård big band 

Sön 29 mars kl 19, Danderydsgården, Noragårdsvägen 27 

Livejazz! Vocalist: Patrik Lundström. Ung gäst: Hampus 

Landsell. Musik av Sinatra, Baisie, Quincy med flera. Fikaser-

vering. Biljetter för 250 kr säljs på plats från kl 18. 

Det gyllene snittet 

Tis 31 mars kl 18:30, Danderydsgården, Noragårdsvägen 27 

På sin studentfest är kompisgänget fyllt av förväntan inför 

framtiden, två år senare känns det som att livet är över innan 

det ens börjat. En thrillerkomedi av Gustav Tegby med elever 

från Danderyds kulturskola. På danderyd.se/kulturskolan bokar 

du din gratisbiljett. 

Hyllningskonsert: Queen 

1 april kl 19, Danderyds gymnasiums aula 

Kända och okända låtar av popgruppen Queen med Marcus 

Sturewalls orkester och Danderyds gymnasiekör. 

Kulturfrukost: Paschans potta 

Tors 2 april kl 09:30, Djursholms bibliotek 

Sten Niklasson visar bilder och berättar om kulturhistoria, poli-

tik och levnadsöden kring Suezkanalens tillkomst i 1800-talets 

Egypten. Under föreläsningen äter vi andra en lättare frukost. 

Anmäl dig till djursholms.bibliotek@danderyd.se eller på 08- 

568 911 92 senast den 1/4 kl 13. Pris: 20 kr. 

Hembygdskafé 

Lör 4 april kl 13-16, Hästhagsvägen 7, Danderyd 

Traditionellt hembygdskafé. Anders Linder berättar om sin tid 

i Danderyd och om början av sin bana som musiker. Kaffe och 

hembakat till självkostnadspris. Föredraget börjar kl 13:30. 

Påsklovsspecial: Låtskrivarworkshop 

Mån 6 april kl 10-13, Danderydsgården, Noragårdsvägen 27 

Lär dig att skriva och framföra låtar tillsammans med profess-

ionella musiker från Stage Academy. Gör en djupdykning i de 

verktyg som behövs för att skriva en färdig låt. Fika ingår. Ing-

en föranmälan! Gratis för Danderydsbor, övriga 50 kr.  

Frukostföredrag  

Tis 7 april kl 09:30, Stocksunds bibliotek 

Kristina Öström visar berättar om utländska legender, medan 

vi andra frukosterar. Anmäl dig till biblioteket senast 6/4 kl 16. 

Att tolka en klassiker i serieformat  

Lör 18 april kl 14, Stocksunds bibliotek 

Illustratören Malin Biller i samtal med bibliotekarien Hanna 

Edsbagge om hur hon skapat serier av svenska författares verk. 

Stocksundsbibliotekets vänner arrangerar. 

Konsert: Thank you for the music 

Sön 19 april kl 19, Danderydsgården, Noragårdsvägen 27 

Johan Stengård saxofon och Joakim Niehoff piano. Ung gäst: 

Adam Berg sång och gitarr. Over the rainbow, Georgia on my 

mind, I have a dream m.fl. Biljetter bokas på tickster.com för 

100 kr. Under 18 år fri entré. Fika ingår! 

Afternoon tea med Audrey Hepburn 

Tis 17 mars kl 15, Djursholms bibliotek 

Alexander Chamberlain berättar om kända den klassiska holly-

woodstjärnan Audrey Hepburn. Ingen föranmälan. Biblioteket 

bjuder på eftermiddagste. Arrangeras i samarbete med ABF.  

Barnteater: Bockarna Bruse 

Ons 18 mars kl 10, Stocksunds bibliotek 

Teater Tummeliten spelar klassikern Bockarna Bruse - som 

dockteater. För barn 3-6 år. Biljetter bokas på 08-568 911 97 

eller stocksunds.bibliotek@danderyd.se. Pris: 50 kr. 

Kulturfrukost: Paschans potta 

Tors 19 mars kl 09:30, Stocksunds bibliotek 

Sten Niklasson visar bilder och berättar om kulturhistoria, poli-

tik och levnadsöden kring Suezkanalens tillkomst i 1800-talets 

Egypten. Under föreläsningen äter vi andra en lättare frukost. 

Anmäl till biblioteket senast den 18/3 kl 16. 

Föredrag: Nils Bildt om släkten Bildt 

Mån 23 mars kl 17, Djursholms bibliotek 

Nils Bildt berättar om släkten Bildts omväxlande historia i 

Sverige, Norge och Danmark, och om arbetet med Göran Norr-

bys bok Bildt: Historien om en släkt. Föranmäl dig på telefon 

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

Liv och död 

Mån 23 mars kl 19, Träffpunkt Enebyberg 

Kvällen inleds med Enebybergsbibliotekets vänners årsmöte 

som följs av ett kåseri av Enebybergaren Ingemar Ernberg, om 

hans populärvetenskapliga författarskap och sina läsefavoriter 

om liv och död. Medlemmar 50 kr, övriga 100 kr. 

Barnteater: Kurt och Kio 

Ons 25 mars kl 10, Djursholms bibliotek 

Teater 3 i en föreställning om vänskap och lek. Passar barn 3-6 

år. Biljettpris 50 kr. Föranmäl dig på telefon 08-568 911 92 

eller till djursholms.bibliotek@danderyd.se.  

Cartoons 

Ons 25 mars kl 18:30, Danderyds gymnasiums aula 

Vårens stora föreställning med elever från Danderyds kulturs-

kola. Med dans, musik, teater och bild framförs stycken inspi-

rerade av den tecknade filmens värld. Biljetter för 50 kr bokas 

på danderyd.se/kulturskolan. 

Barnteater: Sagan om den lilla farbrorn 

Lör 28 mars kl 11, Danderydsgården, Noragårdsvägen 27 

Boulevardteatern berättar en saga om ensamhet, vänskap och 

svartsjuka, efter Barbro Lindgrens bok. Passar barn 3-8 år. 

Biljetter bokas på tickster.com för 80 kr. Fika ingår! 

Författarsamtal med Fredrik Sjöberg 

Lör 28 mars kl 14, Stocksunds bibliotek 

Stocksundsbibliotekets vänner har bjudit in Fredrik Sjöberg 

från Svenska Dagbladet som samtalar om sitt författarskap och 

sina böcker med Helge Jonsson. 

Tomas Tranströmers lyrik 

Lör 28 mars kl 15-16:30, Djursholms bibliotek 

Tove Dyrssen, fd ordförande i Djursholmsbibliotekets vänner, 

leder ett litteraturseminarium med titeln Möte med metaforer-

nas mästare - ett samtal om Tomas Tranströmers lyrik. Anmäl 

dig till ulla.lowenhielm@gmail.com. Pris 150 kr. 


