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Kulturhuset Storbrunn ägs av Östhammars kommun och Kultur- och fritidsförvaltningen 
samordnar verksamheterna i huset. Målet är att skapa ett centrum för kreativa aktiviteter 
och en mötesplats för alla i kommunen. Tanken är att huset ska fyllas med alla möjliga  
aktiviteter och evenemang där utrymmen som biograf, konferensrum, konstrum, foajé,  
bibliotek och de kreativa rummen finns att tillgå. 

Sök Lyftet Storbrunn
Lyftet Storbrunn är ett bidrag som kan 
sökas av föreningar, näringsliv, studieför-
bund eller enskilda aktörer för evene-
mang och aktiviteter på Kulturhuset 
Storbrunn. Huvudsyftet med bidraget är 
att skapa en levande mötesplats öppen 
för alla. Prioriterade målgrupper är barn 
och unga samt personer med funktions-
variationer.

Genomförandet av aktiviteten/evene-
manget kan ske vid ett eller flera tillfällen 
alternativt fortgå under en längre period. 
Beslut om bidrag tas av Lyftet Storbrunns 
beslutsgrupp bestående av representan-
ter som utses av SKB och Östhammars 
kommun. Administration av ansökningar-
na sker på Kultur- och fritidsförvaltningen.

 
 
Kontakt: storbrunn@osthammar.se 
Hemsida: www.storbrunn.se 
Instagram: @storbrunn

Kom och prata evenemang 30 januari!
En kväll för information och inspiration 
kring kommande evenemang, event och 
mässor. Träffa tjänstemän och samord-
nare för ortsutveckling. Hör dig för om 
finansiering, marknadsföring, samarbeten 
och paketering. 
Vi bjuder in: Kultur- och idrottsförening-
ar, gårdsbutiker, livsmedelsproducenter, 
handlare, besöksnäring och alla som är 
intresserade av arrangera eller medverka 
vid kultur- och idrottsevenemang, mässor, 
marknader och event. 

Tid: 17:30 förmingel, program 18:30-20:30
Plats: Storbrunn, Östhammar
Boka: Sista dag för anmälan 24 januari  
Anmälan: via www.storbrunn.se 
Arrangörer: Östhammars kommun, Visit 
Roslagen, Företag i Samverkan/Attraktiva 
orter

Januari
18: e Utställning – Hästö Landhöjning  
19:e Filosoficafé – Förnuftet  
19:e Barnteater – Hugo - elak, blodtörstig 
och JÄTTEFARLIG
23:e Författarbesök – Christer Bergström
25:e Konsert – Good Harvest
26:e Barnteater – Äta själv
28:e Författarbesök – Jonas Helgesson

Februari
13:e Författarbesök – Richard Tellström
16:e Familjeföreställning – Kopparkistans 
hemlighet
16:e Konsert – Sofia Karlsson & The Lovely 
Guitar Orchestra 
22:a Utställning – Barbro Paulsson
25:e Föreläsning – Christina Florin
27:e Konsert – Uppsala Kammarsolister och 
Kristian Möller  

Mars
 
2:a Filosoficafé – Värderingar 
2:a Familjeföreställning – Kopparkistans 
hemlighet
6:e Författarbesök – Magnus Ullman
11:e Författarbesök – Sara Löwestam 
11:e Bildvisning – Östhammars fotoklubb 
16:e Familjeföreställning – Beowulf  

20:e Författarbesök – Inger Frimansson
23:e Barnteater – Den lilla gumman i skogen
30:e Filosoficafé – Godhet 
30:e Barnteater – Stor [stol] 

April
 
1:a Författarbesök – Kristina Ekero Eriksson
3:e & 4:e Föreställning – Kärlek & tjafs  
6:e Sagoläsning med utklädning 
6:e Föreställning – Damen med hunden 
6:e Konsert – Trio X & Magnus Lindgren 
10:e Författarbesök – Kent Andersson 
13:e Filosoficafé – Egendom
16:e Författarbesök – Jens Liljestrand
24:e Författarbesök – Lars Sund 

Maj
 
8:e Författarbesök – Moa Brännström Ott  
10:e Utställning – Fanny Låstbom
11:e Barnteater – Mina och Kåge

Följ oss!
Webb: osthammar.se, storbrunn.se, biblinord.se
Facebook: @upplevaochgora
Instagram: @kofosthammar, @storbrunn 



BARN & FAMILJ

Fotograf: Alexander Tenghamn

16 februari & 2 mars 14:00-14:30
Kopparkistans hemlighet – Östfronten
Se en specialskriven pjäs som tar upp en 
mycket samhällsaktuell fråga i Östhammars 
kommun.
Sven och Gloria är bästa vänner fast de är 
så olika som två trettonåringar kan bli. En 
sommardag hittar de en mystisk kopparkista 
i en grotta djupt under marken. Kistan är låst 
och full med märkliga tecken. Sven blir rädd 
och tycker att de helst ska glömma alltihop. 
Men Gloria blir besatt av att öppna kistan 
och ta reda på vad som gömmer sig därinne. 
Det blir upptakten till ett spännande och lite 
kusligt fantasy-äventyr om mod, försiktighet 
och urbergets hemligheter. 
Plats: Storbrunn, Östhammar 
Rek. ålder: från 6 år
Boka: storbrunnbiljetter@osthammar.se 
Arrangör: Östfronten med stöd från Lyftet 
Storbrunn och Östhammars kommun

16 mars 14:00
Beowulf – Teater Oland 
Beowulf är en berättelse från mitten av 
500-talet om en fantastisk hjälte som bekäm-
par troll och drakar. Han är stark som en 
björn, snabb som en varg och snäll som få.
Denna spännande historia har berättats 
sedan folkvandringstid och spelas nu av Teater 
Oland med gyckleri, akrobatik och skuggspel.
Plats: Storbrunn, Östhammar
Rek. ålder: från 6 år
Boka: storbrunnbiljetter@osthammar.se
Arrangör: Teater Oland med stöd av Lyftet 
Storbrunn

23 mars 14:00
Den lilla gumman i skogen – Teater Macaro 
En gumma bor i en stuga i skogen. Hennes 
man är död och hon känner sig ensam och vill 
ha sällskap. Hennes man hade en fin röst och 
hon vill gärna att den som kommer till stugan 
ska ha det med. Välkommen att se vilka som 
kommer och hälsar på gumman?
Plats: Storbrunn, Östhammar
Rek. ålder: 4-7 år
Boka: storbrunnbiljetter@osthammar.se 
Arrangör: Östhammars bibliotek

19 januari 14:00-14:45
Hugo - elak, blodtörstig och  
JÄTTEFARLIG – Boulevardteatern
Den nyanlända krokodilen Hugo möter miss-
tänksamhet och rädsla bland djuren i skogen, 
ska han lyckas få några vänner? Hugo har 
ofrivilligt lämnat livet som cirkusartist bakom 
sig och råkat hamna långt ute i skogen. Fantasi, 
drama, spänning & humor i musik, sång, mim 
och berättande. 
Plats: Gimo bibliotek
Rek. ålder: 3-8 år
Boka: 0173-867 75, biblioteket.gimo@ost-
hammar.se 
Arrangör: Gimo bibliotek

26 januari 14:00-14:30
Äta själv – Molieréensemblen
En föreställning för liten och stor om stolthet 
och om att lyckas med någonting som kan 
vara väldigt svårt. I alla fall i början. Att äta 
själv kan vara svårt, tycker Lisa. Speciellt när 
köttbullarna rullar iväg och spagettin bokstav-
ligen slingrar sig.  
Plats: Öregrunds bibliotek
Rek. ålder: 2-6 år
Boka: 0173-865 50, biblioteket.oregrund@
osthammar.se 
Arrangör: Öregrunds bibliotek 

Familjeföreställning
Kopparkistans

hemliget

30 mars 14:00-14:30
Stor [stol] – Teater Oland
Ramsigt, tramsigt, snubbligt och bubbligt. Om 
glädjen i att lära sig nya saker och att kunna 
själv. Om att upptäcka. Om att röra sig. Och 
om att vara busig.  Förvänta er ett livligt möte 
mellan clownen Ramsan och barnen! På enkel 
svenska. 
Plats: Alunda bibliotek
Rek. ålder: 1-5 år
Boka: 0173-858 70, biblioteket.alunda@
osthammar.se 
Arrangör:  Alunda bibliotek

 
11 maj 14:00
Mina & Kåge – Teater Da Capo
Mina och Kåge bor tillsammans i ett hus. 
Dom leker, dricker kaffe och tänder ett ljus. 
Mina och Kåge blir osams ibland. Men Mina 
och Kåge tycker om varann. En dag säger Kåge: 
”Jag ska ut och resa, jag.” Han packar sin väska 
och vinkar adjö. Snopen blir Mina kvar hemma.
Plats: Österbybruks bibliotek
Rek. ålder: 4-8 år
Boka: 0173-856 30, biblioteket.osterby@
osthammar.se 
Arrangör: Österbyruks bibliotek

6 april kl. 14.00 
Bland drakar och dragqueens kom-
mer till sagohörnan och läser 
normkritiska sagor.

Plats: Storbrunn, Östhammar
Rek. ålder: 3-7 år  
Boka: storbrunnbiljetter@osthammar.se 
Arrangör: Östhammars bibliotek

Sagoläsning med utklädning

Biljetter/platsbokning 
Barn- och familjeföreställningar som presenteras 
här i foldern är gratis. De blir snabbt fullbokade! 
Var ute i god tid och kom ihåg att avboka om du 
får förhinder för att ge plats till andra som vill se 
föreställningarna. Varmt välkomna!

 Fotograf: Miguel Angel Regalado



UNG I KOMMUNEN

Vad vill du göra på sportlovet?
Bygga snögubbe, bada, se teater, prova på längdskidor, gå på bio, åka pulka, 
hänga på ungdomsgården, läsa en bra bok, åka skidor...

Läs mer om sportlovsaktiviteterna på  
www.osthammar.se/lovaktiviteter

High five – Trygg idrott för alla  
Rädda Barnen, Östhammars kommun, Upp-
lands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbil-
darna Uppland bjuder in din idrottsförening 
till att på ett enkelt och inspirerande sätt 
arbeta mot diskriminering, kränkning och 
mobbning i den egna föreningen. Resultatet 
blir en handlingsplan med både förebyggande 
arbete och konkreta åtgärder för hur ni kan 
agera om något händer. 

Gör så här:  
1. Utse en arbetsgrupp på ca 6-8 personer. Perso-
nerna ska representera styrelsen, ledare, föräldrar 
och aktiva ungdomar.  
2. Arbetsgruppen deltar på tre träffar under janua-
ri-mars 2019. 
3. Efter genomförda träffar och inlämnad handlings-
plan får föreningarna ett webbmärke till hemsi-
dan och ett föreningsbrev med information till 
medlemmarna.  

Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar  
Tillfällen: 28/1, 26/2, 27/3 
Tid: 18.00 – 21.00 (alla träffar) inkl. fika 
Anmäl din förenings intresse till:  
peter.jansson@osthammar.se  
I anmälan ska ni uppge förening, antal personer, 
kontaktperson, e-post, telefon och eventuella 
allergier.  

UNGDOMSGÅRDARNA 
Ungdomsgårdarna är en mötesplats för dig 
som går i årskurs 7 upp till 17 år som vill 
umgås med andra ungdomar tillsammans med 
våra härliga ungdomsledare. Vi har tre ung-
domsgårdar i kommunen; Östhammar, Gimo 
och Österbybruk. Har du idéer och förslag 
kring vad du vill göra på ungdomsgården? Hör 
gärna av dig till oss!

Öppettider och information hittar ni 
på: www.osthammar.se/ungikommunen 
och våra instagramsidor:  
@kofosthammar och @storbrunn.
 
Unkan Österbybruk
Här på Unkan kan du spela biljard, pingis, 
tv, I-Wall och sällskapsspel och vi har även 
tillgång till datorer. Vid tillfälle anordnar vi 
temakvällar. 
 
Du hittar oss på:
Eknäsvägen 2, Österbybruk
Telefon: 0173-856 29

Storbrunn Ungdomsgård
Här på Storbrunn kan du slå dig ner i en av 
våra mysiga sittpuffar, umgås, spela PS4 med 
VR-glasögon, pyssla, spela pingis, biljard och 
sällskapsspel. Vi anordnar även temakvällar.
 
Du hittar oss på: 
Klockstapelsgatan 2, Östhammar
Telefon: 0173-85474
 
Gimo ungdomsgård
Här i Gimo kan du umgås, pyssla, spela säll-
skapsspel, PS4, pingis och biljard. Vi anordnar 
även temakvällar och aktiviteter. 
 
Du hittar oss på:
Ladan, Gymnasievägen 2, Gimo
Telefon: 0173-85474

BRUNNEN 
Fritidsgården Brunnen är en verksamhet som 
vänder sig till dig med funktionsvariation.
Personal/fritidsledare står för aktiviteterna, 
men har inget omsorgsansvar, vilket innebär 
att ledsagare, personal eller förälder ska 
följa med vid behov. Verksamheten är gratis 
men i vissa aktiviteter tillkommer en mindre 
kostnad för till exempel material. Du som 
besökare kan komma med förslag på vad du 
skulle vilja göra på Brunnen, som bingo, tips-
promenad, biovisning, pingis, pyssla/rita/måla, 
lyssna på musik, spela spel. Fika finns att köpa 
vid varje tillfälle.
Öppet: tisdagar 17:30-20:00
Adress: Klockstapelsgatan 2, Östhammar

KULTURSKOLAN 
Undervisningen i Kulturskolan i Östhammar 
vänder sig till alla i kommunen och är avgifts-
fri för barn och ungdomar. Du kan lära dig 
spela ett instrument, sjunga, dansa samt spela 
drama/teater. Kulturskolans lärare har ett 
stort kunnande och ett starkt engagemang. 
Vårt mål är att eleverna ska utvecklas, trivas 
och ha roligt tillsammans.  
Se www.osthammar.se för mer info. 

Teaterkurs för alla åldrar 
Välkomna till en teaterkurs där människor 
i alla åldrar möts och lär sig spela teater 
tillsammans. Start 17/1, kursen avslutas med 
en liten föreställning på Storbrunn. 
Tid: torsdagar 18:00-19:30.  
Plats: Storbrunn 
Pris: 50 kr i medlemsavgift till Alla åldrars scen 
Anmälan: allaaldrarsscen@gmail.com 
Arrangör: Föreningen Alla åldrars scen med 
stöd av Lyftet Strobrunn



FRILUFTSLIV  
& MOTION
SKIDÅKNING
Så snart vädret tillåter ser olika föreningar till 
att möjliggöra längdskidåkning vid elljusspå-
ren i Östhammar, Öregrund, Österbybruk 
och Ekeby. I Alunda spåras vid Olandsbyg-
dens golfbana och i Gimo finns en förnämlig 
konstsnöanläggning för längdskidåkning, Gimo 
Ski Center. 
 
Aktuell spårinformation kan man hitta på 
skidspår.se. 

FISKE
Länets sjöar bjuder på ett varierat fiske efter 
abborre, gädda och karpfisk. För den som vill 
flugfiska efter regnbåge och öring finns goda 
möjligheter till put-and-take-fiske i flera av lä-
nets vackra skogssjöar. Kusten lockar allt fler 
fiskare där framförallt havsöring, gädda och 
abborre står på menyn. Fiske med handred-
skap är fritt året runt längs kusten. Detta inne-
bär inte bara rättigheter utan också skyldighe-
ter att ta hänsyn till känsliga områden och till 
de boende. Lagen om fritt handredskapsfiske 
innebär att du har rätt att fiska med spinn-
spö, flugspö, pimpel eller mete utan fiskekort 
i skärgården. För att fiska i insjöar behövs fis-
kekort.

För mer information: osthammar.se/fiske.

SKRIDSKOÅKNING
Östhammars kommun har utmärkta förut-
sättningar för skridskoåkning både på sjöar/
dammar och på havsis när vädret tillåter. 
Östhammars Skrinnare är en förening som 
arrangerar utbildningar och gemensamma 
utflykter. Simbadsföreningen plogar skridsko-
slingor på Stordammen i Österbybruk med 
startpunkt vid Simbadets camping. Kommu-
nen spolar isbana vid Olandsskolan i Alunda 
och Öregrunds Föräldraförening ser till att 
möjliggöra skridskoåkning och ishockey på is-
rinken vid Öregrunds skola. Sunnanö camping 
plogar också skridskoslinga när vädret tillåter.

Ishallar
Kommunen har två ishallar, en i Gimo som 
drivs av Gimo IF Hockey Club och en i Öst-
hammar som drivs av Östhammars SK. För 
tider för allmänhetens åkning med eller utan 
klubba se: osthammar.se/ishallar

GYM
 
Frösåkershallens Gym  
I Frösåkershallen hittar du ett allsidigt gym 
på 270 m² utrustad med konditionsmaskiner, 
styrkemaskiner samt fria vikter.

Gimo Gym
I Gimo sim- och sporthall hittar du ett allsidigt 
gym på 125 m2 med konditions-och styrkema-
skiner samt fria vikter.

Österbybruk Gym
I Österbybruk sim- och sporthall hittar du ett 
allsidigt gym på 50 m2 med konditions- och 
styrkemaskiner.

Öregrund Gym
I Öregrunds sporthall hittar du ett 80 m² stort 
allsidigt gym med konditions- och styrkema-
skiner samt fria vikter. 

ÖPPNA IDROTTSANLÄGGNINGAR
Många ”spontananläggningar” finns runt om i 
kommunen, de flesta drivs av föreningar men 
är öppna för alla.
- Utegym finns i Östhammar, Österbybruk 
och Alunda
- Multianläggning finns i Östhammar, Gimo 
och Österbybruk
- Hinderbana finns i Östhammar  

VANDRINGSLEDER 
Upplandsleden är 40 mil lång och uppdelad på 
tre avsnitt. Leden är lätt att nå med både bil, 
buss och på vissa ställen med tåg. Du vandrar 
över hjortronens och orrarnas myrar, genom 
hackspettarnas och ugglornas skogar och 
utmed fjärilsrika åkerkanter och lövdungar. 
Följ bara de orange markeringarna på träd 
och vägvisare så når du ditt mål. 
 
Mer information om alla leder finns hos Upp-
landsstiftelsen, där du också kan hitta tips om 
utflyktsmål med höga natur- och friluftsvär-
den så kallade Smultronställen.  
I appen Sveriges naturkarta och på hemsidan 
www.naturkartan.se kan du hitta ditt närmaste 
naturreservat, friluftsområdet eller smultron-
ställe. Välj Uppsala läns naturkarta och sök ef-
ter badplatser, vandringsleder eller grillplatser.

SIMHALLAR 
 
Alundabadet, Idrottsvägen, Alunda
Här finns tre bassänger med tillhörande 
gräsytor, omklädningsrum med dusch och 
toalett samt utomhusduschar intill bassäng-
erna. På området finns även RWC och dusch 
med omklädningsmöjligheter. Badleksaker, 
simdynor och simplattor går att låna. Det 
finns också kiosk och minigolf.
Öppet: Badet är öppet från början av juni till 
slutet av augusti

Frösåkershallen simhall, Skolvägen 3, 
Östhammar
Det finns en bassäng och storleken på denna 
gör att tiderna delas upp i allmänt bad och 
motionssim. Vattentemperaturen är 29 grader 
i veckorna och 34 grader under helgerna.  
Öppet: Simhallen och bastun är öppen från 
början av september till början av maj

Gimo simhall, Idrottsvägen 2, Gimo
Här finns två bassänger i nära anslutning till 
gym och sporthall. OBS! Undervisningsbas-
sängen har på onsdagar och söndagar en 
temperatur på cirka 32-34 grader.
Öppet: Simhallen är öppen från början av 
september till slutet av maj 

Österbybruks simhall, Herrgårdsvägen 4, 
Österbybruk
Här finns två bassänger. Under allmänt bad 
måndagar och fredagar finns det 1 bana 
öppen för motionssim, på lördagar finns det 
2 banor.
Öppet: Simhallen är öppen från början av 
september till slutet av maj

För dagar och tider på simhallarna 
se osthammar.se/simhallar.



ÖPPETTIDER BIBLIOTEK
 
Alunda  
0173-858 70, biblioteket.alunda@osthammar.se  
 
Måndag: 10:00-13:00, 14:00-16:00
Tisdag: 10:00-13:00, 14:00-16:00
Onsdag: 15:00-19:00
Torsdag: 14:00-17:00
Fredag: 10:00-13:00, 14:00-16:00
Lördag & söndag: Stängt 

Gimo
0173-867 75, biblioteket.gimo@osthammar.se
 
Måndag: 10:00-12:00, 14:00-17:00
Tisdag: 16:00-19:00
Onsdag: 10:00-12:00, 14:00-17:00
Torsdag: 14:00-17:00
Fredag: 10:00-12:00, 14:00-17:00
Lördag & söndag: Stängt 

Österbybruk – stängt till 4/3. 
0173-856 30, biblioteket.osterby@osthammar.se  
OBS! Öppnar i ny lokal på Herrgårdsvägen 16 
 
Måndag: 16:00-19:00
Tisdag: 09:00-16:00
Onsdag: 16:00-19:00
Torsdag: 14:00-16:00
Fredag: 09:00-16:00
Lördag & söndag: Stängt 

Öregrund
0173-865 50, biblioteket.oregrund@osthammar.se  
 
Måndag: 10:00-12:00, 14:00-17:00
Tisdag: 16:00-19:00
Onsdag: 10:00-12:00, 14:00-17:00
Torsdag: 14:00-17:00
Fredag: 10:00-12:00, 14:00-17:00
Lördag & söndag: Stängt 

Östhammar
0173-865 50, bibliotek.osthammar@osthammar.se  
 
Måndag: 10:00-19:00
Tisdag: 10:00-19:00
Onsdag: 10:00-19:00
Torsdag: 10:00-19:00
Fredag: 10:00-17:00
Lördag: 10:00-13:00
Söndag: Stängt 

Se biblinord.se för mer info om biblioteken.

FÖRFATTARBESÖK PÅ BIBLIOTEKEN
23 januari 19:00, Östhammar
Christer Bergström 
Christer Bergström är författare, förläggare 
och militärhistorisk skribent med speciellt 
intresse för andra världskriget – och det är 
detta kvällen kommer att handla om. Han har 
28 böcker i ämnet bakom sig, flertalet har 
utgivits på engelska och flera andra språk. 

Nytt datum!  
28 januari 19:00, Östhammar
Jonas Helgesson
Jonas Helgesson är komiker, föreläsare och 
författare. När han föddes trodde läkarna att 
han skulle dö. Det gjorde han inte. Däremot 
fick han en cp-skada och förutspåddes ett liv 
i rullstol utan att varken kunna gå eller tala. 
Så blev det inte. I sin fjärde bok tar Jonas 
Helgesson avstamp i sin egen fortsatt skakiga 
resa genom livet, men landar i insikter som 
alla kan känna igen sig i. 

13 februari 19:00, Östhammar
Richard Tellström
Richard Tellström är docent i måltidskun-
skap och etnolog vid Stockholms universitet 
och forskar om svensk matkulturhistoria 
med frågor som hur matens och måltidens 
kulturarv kommersialiseras i vår tid. Han är 
också verksam som frilansförfattare och har 
skrivit de historiska manusen till TV-serier 
som Historieätarna och julkalendern Tusen 
år till julafton. Richard är aktuell med boken 
Från krog till krog – svenskt uteätande i 700 år 
tillsammans med Håkan Jönsson.

6 mars 18:30, Öregrund
Magnus Ullman 
Magnus Ullman är advokat, författare och 
entreprenör och har gett ut ett antal böcker 
som mestadels har ett historiskt tema, bland 
annat om Rysshärjningarna, något han kom-
mer att prata om under kvällen. Sommaren 
1719 ödelades delar av den svenska Ost-
kusten av den ryske tsaren Peter den Stores 
galärflotta. 

11 mars 19:00, Östhammar
Sara Lövestam
Sara Lövestam lärde sig skriva redan som 
treåring och fick vid åtta års ålder en dikt om 
miljöförstöring publicerad i Östersunds-Pos-
ten. Hon har skrivit böcker för barn, unga och 
vuxna och det var tidigt hennes mål att bli 
romanförfattare. 2009 vann hon Piratförlagets 
manustävling Bok-SM med manuset till vad 
som blev debutromanen Udda. Sara kom-
mer att berätta om sitt författarskap under 
kvällen.

20 mars 19:00, Gimo
Inger Frimansson 
Inger Frimansson är utbildad journalist som 
debuterade skönlitterärt 1984 och har jobbat 
som författare på heltid i mer än 20 år. 
Romanerna har ofta rört sig i gränslandet till 
den psykologiska thrillern och det gäller även 
den senaste romanen De sista rummen som 
kom ut 2018 och som vi får höra mer om 
under kvällen. 

1 april 19:00, Österbybruk
Kristina Ekero Eriksson
Kristina Ekero Eriksson är en svensk veten-
skapsjournalist, författare och programledare 
som har varit verksam som intendent på 
Statens historiska museer och Skoklosters 
slott samt driver företaget Tidsresan som för-
medlar historia i olika former. Hennes senaste 
bok Gamla Uppsala - människor och makter i 
högarnas skugga ger en helt ny bild av Sveriges 
kändaste fornlämningsområde under fornti-
den. Vad var det egentligen som utspelade sig 
där under vendeltid, vikingatid och medeltid? 
Hennes bok ger svaret. 

10 april 19:00, Alunda
Kent Andersson
Kent Andersson är docent i arkeologi, spe-
cialist på de första århundradena efter vår 
tideräknings början och verksam vid Histo-
riska museet i Stockholm. Hans bok Krigarna 
från Valsgärde berättar om den dramatiska 
Vendeltiden utifrån fyra praktgravar som en 

gång fanns i uppländska Valsgärde. Följ med 
fjortonhundra år tillbaka i tiden, till en guld- 
och granatskimrande forntid då Upplands 
mest inflytelserika familjer började begrava 
sina döda på ett helt nytt sätt. 

16 april 19.00, Östhammar
Jens Liljestrand
Jens Liljestrand är litteraturvetare, förfat-
tare och skribent, sedan 2013 biträdande 
kulturchef på Expressen. Han är uppväxt i 
Moçambique, Uppsala och Karlskrona och 
kommer till Östhammar för att berätta om 
den nya boken Mannen i skogen – en biografi 
över Villhelm Moberg.

24 april 18.00, Öregrund 
Lars Sund 
Lars Sund är född och uppvuxen i Jakobstad 
men bosatt i Uppsala och sedan 1999 för-
fattare på heltid. Där musiken började är hans 
tionde bok och den andra delen av en trilogi 
som inleddes med Tre systrar och en berättare 
och som skildrar människor i en småstad un-
der en längre utvecklingsbåge från strax efter 
andra världskriget till nutid. Den bakomliggan-
de berättelsen i trilogin är hur välfärdssamhäl-
let i Finland byggdes upp efter kriget. 
Besöket är en del av Litteraturkarusellen - ett 
samarbete mellan Regionbibliotek Uppsala och 
kommunbiblioteken.

8 maj 18.00, Alunda 
Moa Brännström Ott
Moa Brännström Ott är bosatt i Stockholm 
och frilansar som finsnickare, mest med spe-
cialritade möbler och objekt till bland annat 
restauranger och konstnärer. Ofta arbetar 
hon tillsammans med formgivare, framförallt 
designgruppen Uglycute. Moa har skrivit bok-
en Trä, som lär ut grundläggande snickerikun-
skaper till dem som vill inreda sin bostad med 
personliga och vackra bruksföremål. Under 
kvällen kommer hon att berätta utifrån boken 
samt ha praktiska inslag. 
Besöket är en del av Litteraturkarusellen - ett 
samarbete mellan Regionbibliotek Uppsala och 
kommunbiblioteken.



KONSERTER
KONSERTKARUSELLEN

25 januari 19.00 
Good Harvest 
Duon Good Harvest, som består av Hanna 
Enlöf och Ylva Eriksson, insåg snabbt att 
de inte behövde något annat än varandra, 
akustiska gitarrer och utsökt sammanflätad 
stämsång för att kunna skapa den känslofyllda 
musik de ville. Genombrottet kom med en 
hyllningscover till Joni Mitchells Woodstock, 
vars livevideo snabbt nådde nästan tre miljo-
ner visningar. I mars 2017 kom debutskivan 
In a life & place like this följd av nästan hundra 
konserter på festivaler och konserthus i ett 
flertal europeiska länder och i USA. 
Plats: Österbybruks herrgård, Herrgårdssa-
longen
Biljetter: 150 kr förköp hos  
bokauppland.com/biljetter, Qeptas Antika 
eller Thomas Lindroth 070-202 31 60, 170 kr 
i dörren.
Kontakt: thomas.lindroth@telia.com,  
070-202 31 60
Arrangörer:  Vänföreningen Österbybruks 
herrgård i samarbete med Östhammars kom-
mun och Musik i Uppland
Wärdshuset Gammel-Tammen erbjuder 
3-rättersmeny från kl 16:00 eller à la carte till 
kl 22. Boka: info@gammeltammen.se.

16 februari 19.00 
Sofia Karlsson & The Lovely Guitar 
Orchestra
Multibegåvade sångerskan, musikern, låtskriva-
ren och producenten Sofia Karlsson har med 
sin finstämda musik lockat många att lyssna 
på folkmusik. Hon spelar mest på den akustis-
ka konsertscenen, men rör sig fritt över olika 
genrer i sin musik. På denna konsert kommer 
hon tillsammans med toppgitarristerna Mat-
tias Pérez och Daniel Ek att spela låtar från 
gitarrvärlden samt från Sofias gedigna låtskatt.
Mattias Pérez arbetar som lärare vid mu-
sikhögskolan i Ingesund och som musiker i 
en mängd olika grupper. Han har också varit 
verksam som teatermusiker vid många upp-
sättningar på Västanå Teater.
Daniel Ek är gitarrpedagog och har studerat 
på musikhögskolan i Piteå. Han har, förutom 
det klassiska gitarrspelet, även ägnat sig åt 
både renässansluta och elgitarr samt svensk 
säckpipa.
Plats: Ekeby bygdegård, Alunda
Biljetter: roslagen.se, 150 kr förköp, 170 kr i 
dörren, medlemmar i arrangerande förening 
120 kr.
Kontakt: sven-ove.wano@hotmail.com  
076-163 38 59
Arrangörer: Stensunda musik- och kulturför-
ening i samarbete med Östhammars kommun 
och Musik i Uppland

27 februari 19.00 
Uppsala Kammarsolister och Kristian 
Möller 
Uppsala Kammarsolister är en av Sveriges 
främsta stråkensembler, de turnerar ofta i 
såväl Sverige som utomlands och hörs regel-
bundet i Sveriges Radio P2. Slående är ensem-
blens stiltrogenhet, oavsett om den framför 
barock, klassisk, romantisk eller senare musik. 
Tillsammans med sin gäst, klarinettisten Kris-
tian Möller, bjuder de på ett blandat program 
med klassiska pärlor som avslutas med Mo-
zarts kända och älskade klarinettkvintett.
Kristian Möller är utbildad vid Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm och har även 
varit elev vid Guildhall School of Music and 
Drama i London och Bloomington School of 
Music i Indiana, USA. Sedan 2006 innehar han 
tjänsten som konsertmästare i Arméns Musik-
kår och är därutöver verksam som solist och 
kammarmusiker samt är medlem av Kammar-
ensemblen, sedan 2008.
Uppsala Kammarsolister består av Klara 
Hellgren, violin, Bernt Lysell, violin, Nils-Erik 
Sparf, violin, Susanne Magnusson, viola och 
Per Nyström, cello.
Plats: Societetshuset, Öregrund
Biljetter: roslagen.se, 150 kr förköp, 170 kr i 
dörren, medlemmar i arrangerande förening 120 kr.
Kontakt: maud.westerberg@oregrund.nu, 
070-298 70 18
Arrangör: Öregrunds bygdegårdsförening i 
samarbete med Östhammars kommun och 
Musik i Uppland

6 april 18.00
Trio X och Magnus Lindgren
Trio X, som består av Lennart Simonsson, 
piano, Per V Johansson, bas och Joakim Ekberg, 
trummor, har i många år turnerat runt med 
olika gästartister på de flesta ställen i länet.
Improvisationstrions gäst denna gång, Magnus 
Lindgren, är kompositör, arrangör och solist 
på tenorsax, flöjt, och klarinett och har prisats 
flerfaldigt, däribland med en Grammis, Sveri-
ges Radios pris som årets svenska jazzalbum 
samt Orkesterjournalens Gyllene Skiva. Och 
med uppdrag både som kompositör, arrangör 
och solist, är Magnus Lindgren utan diskussion 
en av svensk jazz klarast lysande stjärnor.
På denna konsert bjuds publiken på flera av 
Trio X egna kompositioner och låtar från 
Magnus senaste cd.
Plats: Norrboda bygdegård, Gräsö
Biljetter: roslagen.se, 150 kr förköp, 170 kr i 
dörren, medlemmar i arrangerande förening 
120 kr.
Kontakt: grasobygdegard@hotmail.se,  
070-673 50 39
Arrangör: Gräsö bygdegårdsförening i samar-
bete med Östhammars kommun och Musik i 
Uppland 
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Filosoficafé
Samtalsledaren Sofia Franzén verkar inom 
Svenska sällskapet för filosofisk praxis och 
undervisar även i filosofi på Komvux.  Varje 
tillfälle fokuserar på ett särskilt tema. Läs mer 
om filosoficaféts olika teman på  
storbrunn.se. Inga förkunskaper krävs. Kom 
med nyfiket och öppet sinne. Välkommen att 
fika och filosofera! 
Tid: 11:00–12:30
Arrangör:  ABF i samarbete med Svenska 
sällskapet för filosofisk praxis och med stöd 
från Lyftet Storbrunn

19 januari FÖRNUFTET  
2 mars VÄRDERINGAR  
30 mars GODHET 
13 april EGENDOM 

FÖRESTÄLLNINGAR

UTSTÄLLNINGAR

18 januari – 16 februari
Johanna Hästö – Hästö landhöjning
Johanna Hästö arbetar med olika media - 
allt från textil och teckning till poesi och 
performance. Ofta kretsar hennes konst kring 
teman som den mänskliga kroppen samt his-
torisk och mental hälsa. I videoverket Hästö 
landhöjning kontrasteras storskaliga perspek-
tiv mot, i sammanhanget, små mänskliga steg. 
Släkten på Johanna Hästös morfars sida bod-
de en gång i tiden på ön Hästö i Österbotten, 
Finland – en ö som upphört att vara ö sedan 
den med landhöjningens hjälp vuxit samman 
med fastlandet. Samtidigt har människorna 
rört sig, i strävan efter bättre försörjning, på 

Plats: Konstrummet
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FÖRELÄSNINGAR
25 februari 19.00 
Christina Florin: Kvinnors kamp för 
rösträtt – aktioner, motstånd och spridning
2019 firar vi 100 års jubileum av demokratins 
genomförande med bland annat en föreläs-
ningen om den kvinnliga rösträtten och om 
all den kamp kvinnorna fick föra för att få 
rätten att delta i allmänna val.  
   Christina Florin är historiker och professor 
emeritus i kvinnohistoria vid Stockholms 
universitet och räknas som en av pionjärerna 
inom svensk forskning gällande kvinnlig röst-
rätt och kvinnor och utbildning.
Arrangör: Östhammars bibliotek i samarbete 
med Folkuniversitetet

3 & 4 april 19:30-21:30 (inkl. paus)
Kärlek & Tjafs med Staffan Eson
- Garanterat egocentrisk musikrevy
Musikteater med humor & allvar & sannolika 
& osannolika historier om det vi alla vill men 
inte alltid kan leverera... KÄRLEK. Två timmar 
med Staffan Eson, Norrskedika Norra & 
gästartister.
Biljetter: roslagen.se förköp 120 kr, i dörren 
150 kr
Arrangör: Staffan Eriksson med stöd av Lyftet 
Storbrunn

6 april 16.00 
Damen med hunden – Teater Rediviva 
Damen med hunden anses av många vara 
Anton Tjechovs bästa novell och har filmats 
flera gånger, förmodligen för att den handlar 
om något evigt hos människan, om mäns och 
kvinnors olika handlingsutrymmen, konventio-
ner och etik. 
   Den eleganta Anna Sergejevna, en ensam 
kvinna i 20-25-årsåldern är på flykt från sitt 
olyckliga äktenskap och möter Gurov vars 
spelade passion förför henne och de blir 
älskare men hon plågas ständigt av dåligt 
samvete. 
Biljetter: förköp roslagen.se 150 kr, i dörren 
med swish 
Arrangör: Studieförbundet Sensus med stöd 
från Lyftet Storbrunn

grund av krig eller av ren nyfikenhet. Varken 
människorna eller landskapet har någonsin 
stått riktigt still. 
I samband med öppningen av utställningen den 
18 januari hålls ett samtal kl 17:00 om konst 
och litteratur med Johanna Hästö och Victor 
Christola, poet och filosof.  

22 februari – 22 mars
Barbro Paulsson – Litterära bilder 
Sagor och berättelser i falla former utgör till 
stor del inspirationen i Barbro Paulssons ska-
pande. Bekantskaper och händelser från det 
fiktiva, likväl som från det verkliga livet, har 
format hennes föreställningsvärld. Bilderna i 
utställningen bygger på litteratur och dramer 
som Paulsson tagit del av, inget specifikt 
litterärt verk, men känslor som texterna har 
förmedlat.
   Barbro Paulsson har varit verksam som fo-
tograf sedan 70-talet. Hennes fotografier finns 
i privata och offentliga samlingar i Sverige och 
internationellt.

10 maj – 10 augusti
Fanny Låstbom
Fanny Låstbom växte upp i Östhammar och 
flyttade 1890 till Paris där hon sedan bodde 
i sin konstnärsateljé i 25 år. Fanny Låstbom 
blev granne med Paul Gauguin i Paris och 
ägde några av hans träsnitt.  Hon lånade ett 
självporträtt av van Gogh som Gauguin ägde.
Vid samma tid bodde Strindberg i Paris och 
de brukade äta middag tillsammans. Hon um-
gicks också med finlandssvenska konstnärer 
liksom med franska kompositöre,  författare 
och konstnärer.

Bildvisning 
- med Östhammars fotoklubb
Fotoklubbens medlemmar visar ett urval av 
sina bilder och bildspel från när och fjärran. 
Vi använder Storbrunns biosalong med dess 
utmärkta multimediaanläggning.  Aktiviteten är 
öppen för alla intresserade.  Vi avslutar mötet 
med en kort presentation av fotoklubbens 
verksamhet och en liten bilddiskussion. 
Datum & tid: 11 mars 19:00 
Biljetter: Fri entré
Arrangör: Östhammars fotoklubb



Denna broschyr utges av Kultur- och fritidsförvalningen. Vi reserverar oss för eventuella 
förändringar i programmet. Se aktuella tider och datum på: osthammar. se, biblionord.se,  
storbrunn.se och roslagen.se


