
 

 

Kulturtips 
Danderyd 

Hembygdskafé 

Lör 9 nov kl 13-16, Hembygdsgården, Hästhagsvägen 7 

Vad har kommunen för planer för trädgårdsstaden? Claes 

Breitholtz, byggnadsnämndens ordförande håller föredrag och 

svarar på frågor. Föredraget börjar kl 13:30. Kaffe och hemba-

kat till självkostnadspris.  

Arkivens dag 

Lör 9 nov kl 11-15, Stocksund 

Temat är gömt och glömt. I arkivet under Stocksunds bibliotek 

kan du kl 11-13 få Sällskapet Amorinas hjälp med att hitta 

ritningarna till ditt hus. Och på Idalagården visar Danderyds 

Arkivförening glömda arkivfynd och bjuder på fika kl 13-15.   

Musik på Djursholms slott 

Ons 13 nov kl 19, Djursholms slott 

Opera- och romanskonsert med elever 

från Operahögskolan i Stockholm. Pianist 

Christine Morgan, sopran Jessica Elevant och baryton Helgi 

Reynisson. Kaffe serveras från kl 18:30. Biljetter bokas på 

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

Bokförsäljning 

Lör 16 nov kl 11, Djursholms bibliotek 

Djursholmsbibliotekets vänner bjuder in till den årliga bokför-

säljningen där överskottet oavkortat går till föreningens verk-

samhet. Hitta julklappar till nära och kära eller dig själv! Böck-

er i gott skick tas tacksamt emot på biblioteket från och med 

den 21/10.  

Tesalong med Amorinas almanackor 

Lör 16 nov kl 15, Stocksunds bibliotek 

En tolvårig exposé genom Sällskapet Amorinas almanackor. 

Hör historien bakom några av de Stocksundsbilder som funnits 

med i dessa almanackor.  

Bok och bebis 

Tis 19 nov kl 10, Danderyds bibliotek, Mörby centrum 

En mysig stund av högläsning, 

pekboktips och sång för att 

väcka läsglädjen hos de minsta 

- passar barn 4-18 månader. 

Evenemanget är ca 45 min 

inklusive en kortare paus. 

november – december 2019 

UTSTÄLLNINGAR 

Enebybergs bibliotek 

Lysande änglar - 30/11-14/12 

Eugenia Fröberg ställer ut sina änglar. 

Kulturskolan ställer ut - 2-14/12 

Kulturskolans elever ställer ut höstens alster, bland annat egna 

tolkningar av ikonmålningar. 

Stocksunds bibliotek 

Amorinas almanackor - 16-28/11 

En tolvårig exposé av Amorinas almanackor och historien 

bakom några av Stocksundsbilderna.  

Nina Treitlers målarskola - 29/11-13/12 

Elever från målarskolan ställer ut sina verk. 

 

 

Alla är välkomna till alla evenemang -  

och där inte annat anges är det fri entré! 

Hemslöjden då och nu 

Stockholms läns hembygdsförening kommer till Danderyd 

med en utställning och två möjligheter att prova på hem-

slöjd. 

Utställningen handlar om hemslöjden, dess historia, verk-

samhet och vision. Vid prova på-slöjden finns det möjlighet 

för besökare i alla åldrar att skapa vindfångare av mattrasor 

och trasdockor av tygstuvar. 

Utställning 

Stocksunds bibliotek den 28/10-12/11 

Enebybergs bibliotek den 1-12/11 

Prova på slöjd 

Stocksunds bibliotek 

den 4/11 kl 13-15  

Enebybergs bibliotek 

den 12/11 kl 13-15 



 

 

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

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

Bok och bebis 

Tis 10 dec kl 10, Danderyds bibliotek, Mörby centrum 

En mysig stund av högläsning, pekboktips och sång för att 

väcka läsglädjen hos de minsta - passar barn 4-18 månader. 

Evenemanget är ca 45 min inklusive en kortare paus. 

Julkonsert 

Ons 11 dec kl 19, Danderydsgården, Noragårdsvägen 27 

Lions och Danderyds kulturskola bjuder in till julkonsert med 

luciatåg. Medverkar gör barnkörer, Danderyd Big Band, sång-

solister och Young voices. Biljetter köps på plats. Pris: vuxna 

100 kr och barn 50 kr.  

Luciafirande 

Fre 13 dec kl 16:30, Mörby centrum, plan 4 

Stämningsfullt luciatåg och firande med sång- och stråkelever 

från Danderyds kulturskola.  

Kulturfrukost - Afrika runt i en folkabuss 

Tis 19 nov kl 09:30, Stocksunds bibliotek 

Följ med på Kristina Öströms osannolika resa genom 25 av 

Afrikas länder. Vi andra lyssnar, tittar på bilder och äter en 

lättare frukost. Föranmäl dig till biblioteket senast den 18/11 kl 

17 på telefon 08-568 911 97.  

Afternoon tea med Luciano Pavarotti  

Tis 19 nov kl 16, Djursholms bibliotek 

Alexander Chamberlain berättar om kända personers liv och 

verk. Denna gång om den världskände tenoren Luciano Pava-

rotti. Vi bjuder på eftermiddagste. Evenemanget arrangeras i 

samarbete med ABF.  

Författarbesök: Åsa Nilsonne  

Tis 19 nov kl 19, Träffpunkt Enebyberg 

Enebybergsbibliotekets vänner har bjudit in Åsa Nilsonne, 

författare och professor i medicinsk psykologi. Hon berättar 

om sina senaste böcker och om sitt författarskap. Pris för med-

lemmar 50 kr, övriga 100 kr.  

Kulturafton med Karin Bojs 

Mån 25 nov kl 19, Djursholms bibliotek  

Djursholmsbibliotekets vänner har bjudit in författaren och 

vetenskapsjournalisten Karin Bojs som presenterar sin bok 

Min europeiska familj - de senaste 54 000 åren. En bok om hur 

den moderna DNA-tekniken kan lära oss om vårt ursprung och 

få oss att bättre förstå vår samtid. Icke medlemmar kan hämta 

sin biljett på biblioteket från 20/11. Pris: 50 kr.  

Klösiga katters klubb 

Lör 30 nov kl 11, Danderydsgården, Noragårdsvägen 27 

Mittiprickteatern framför Klösiga katters klubb - en jazzigt 

svängig kattpjäs om att vara med eller att vara utanför och om 

alla kattproblem som bara katter kan lösa. För barn 3-6 år. 

Boka biljett på tickster.com. Pris: 50 kr. 

Boktipsarkväll 

Tis 3 dec kl 17, Danderyds bibliotek, Mörby centrum  

Personalen berättar om sina läsupplevelser och ger litterära 

julklappstips. Det bjuds på glögg och pepparkakor. 

Hembygdskafé 

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

Danderyds hembygdsförening har bjudit in Karl-Evert Mosten 

som berättar om Berga gård under perioden 1875–1935 då 

gården var i familjens ägo. Föredraget börjar cirka kl 13:30. 

Kaffe och hembakat till självkostnadspris. 

Julmarknad i Båtsmanstorpet 

30 nov, 1 dec, 7 dec och 8 dec kl 12-16 

I dagligstugan, med girlanger i taket och skön värme från 

vedspisen, finns försäljning av julens pynt och annat som 

kanske kan bli julklappar. I finkammaren, i oljelampors 

sken och med julgranen pyntad, finns servering av kaffe, 

te och saft med 

hembakad tor-

parkringla och 

pepparkaka.  

Besökare väl-

komnas av 

värdparet som 

möter i tidsty-

piska kläder.   

Båtsmanstorpet ligger på Enebybergsvägen 3.  

Julmarknad i Träffpunkt Enebyberg 

30 nov kl 9-15 

Traditionell julmarknad med försäljning av hemstöpta ljus 

och ljuskronor samt julpynt, julgodis och hembakat bröd. 

Tomten besöker biblioteket och samlar in önskelistor. 

Högläsning av julberättelser för unga och barn samt bok-

bord för både unga och gamla. Kunskapstävlingar och 

lotterier.  

Grötfrukost kl 9 och klockan 12 är det adventskonsert 

med elever från Danderyds kulturskola.  
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