
VÅREN 2023

13 MARS KL. 19 
Bildföredrag – Inte bara fotograf  
Från barndomens fantasivärldar till verklighetens bilder. 
Den gotländske fotografen Karl Melander, som även 
kan titulera sig författare efter att 2018 ha släppt boken 
Almedalen - talarstolen är din. 
Plats: Kulturhuset Storbrunn 
Biljetter: Fri entré. Drop-in. 
Arrangör: Östhammars Fotoklubb med stöd av Lyftet 
Storbrunn 
Kontakt: Erika Timewell, tel: 072-579 51 49,  
epost: erika@timewell.se

15 MARS KL. 13–14 

Kultur på lunchen  
– Östhammars tidning 
Tommy Sjölander kommer för att prata om  
digitaliseringen av Östhammars Tidning. 
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar 
Biljetter: Fri entré  
Boka: telefon: 0173-863 00  
e-post: storbrunnbiljetter@osthammar.se

13 JANUARI – 4 MARS  

Utställning – Emilia Ilke 
Emilia Ilke kännetecknas av sina signaturformer och lek-
fulla kompositioner. Hennes konstnärliga praktik spänner 
över flera områden, såsom måleri, collage, textil och 
skulptur. Den intuitiva och analoga processen är central i 
hennes arbete. 
Plats: Kulturhuset Storbrunn 
Biljett: Fri entré 
Öppet under bibliotekets öppettider, se biblinord.se 
Arrangör: Östhammars Kommun

4 FEBRUARI KL. 11–12.30  
Filosoficafé (tillfälle 1 av 4)  
– Tema: De sovandes vara 
Att inte veta är här en merit, liksom öppenhet och lust att 
utforska och samtala tillsammans med andra. Samtalsledare 
Sofia Franzén, filosofisk praktiker och verksam i Svenska 
sällskapet för filosofisk praxis. Välkommen att fika och 
filosofera! 
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar 
Biljetter: Fri entré  
Boka: Telefon: 0173-863 00  
e-post: storbrunnbiljetter@osthammar.se 
Arrangör: Östhammars kommun i samarbete med ABF

Musik Brixmark 
Leif Brixmarks program heter musik ur själ och hjärta 
och innehåller visor av våra stora svenska visdiktare: 
Evert Taube, C.M Bellman Dan Andersson men också 
Mikis Theodorakis och egna sånger finns representerade. 
Tre tillfällen, se datum och tid nedan. Fri entré. 
Arrangör: Östhammars Kommun

7 FEBRUARI KL. 13 
Plats: Öregrunds bibliotek 
Boka: Telefon: 0173-865 50  
e-post: biblioteket.oregrund@osthammar.se

8 FEBRUARI KL. 13 
Plats: Gimo bibliotek 
Boka: Telefon: 0173-867 75  
e-post: biblioteket.gimo@osthammar.se

8 FEBRUARI KL. 18 
Plats: Österbybruks bibliotek 
Boka: Telefon: 0173-856 30  
e-post: biblioteket.osterby@osthammar.se 

 

9 FEBRUARI KL. 19–21.20  
Teater – Stolarna vid havet 
Nyskriven komedi om politik och vänskap av Adde 
Malmberg. Allan, en pensionerad politiker sitter vid sitt 
fritidshus, i sin favoritträdgårdsstol på sin favoritplats, 
en kulle med utsikt över havet. Snart visar det sig att 
hans nya granne är hans tidigare politiske motståndare 
Rutger! Även han är pensionerad och vill njuta av den 
fina utsikten. 
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar 
Biljett: 170kr, medlem: 120kr 
Boka/köp: tickster.com 
Arrangör: Östhammars Riksteaterförening 

17 FEBRUARI KL. 18.30  
Konsertkarusellen Lise & Gertrud 
Karismatiska duon Lise & Gertrud dyker ner i Eva Dahl-
grens och Marie Fredrikssons låtskatter. Två röster och 
en cello! 
Plats: Hargshamns Folkets Hus 
Biljetter: 150 kr 
Boka/köp: hargshamn.nu 
Arrangör: Musik i Uppland i samarbete med Östhammars 
kommun och Hargshamn folketshus

1 MARS KL. 18 

Författarbesök Negar Naseh 
Negar Naseh är aktuell med den mycket uppmärksam-
made En handfull vind, som är en roman om kamp och 
flykt, om sårbarhet och samhörighet.  
Plats: Gimo bibliotek 
Biljett: Fri entré. 
Boka: Telefon: 0173-867 75  
e-post: biblioteket.gimo@osthammar.se 
Arrangör: Litteraturkarusellen Region Uppsala i samarbete 
med Östhammars kommun



11 MARS – 29 APRIL 

Utställning Gustaf Broms – Om tid 
Gustaf Broms ställer ut utdrag ifrån tre arbeten, Stone 
project (2020-21), HOWL (2021-pågående) samt 
Merge (2022). De tre projekten förenas i att de alla har 
en relation till tankar om TID. Gustaf Broms arbetar i 
gränslandet mellan performance, rörlig bild och instal-
lation. Arbeten kretsar ofta kring frågeställningar om 
medvetandets natur och perforerade verkligheter. 
Gustaf närvarar vid öppningen av utställningen lördagen 
den 11 mars kl. 11–12. 
Plats: Kulturhuset Storbrunn 
Biljett: Fri entré 
Öppet under bibliotekets öppettider, se biblinord.se 
Arrangör: Östhammars Kommun

18 MARS KL. 11–12.30 

Filosoficafé (tillfälle 2 av 4)  
– Tema: Bortom det synliga 
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar 
Biljetter: Fri entré  
Boka: Telefon: 0173-863 00  
e-post: storbrunnbiljetter@osthammar.se 
Arrangör: Östhammars kommun i samarbete med ABF 

22 MARS KL. 19 

Föreläsning Vanlife  
De som ligger bakom Vanlife Sverige heter Carl & Isabel 
Waite. Deras gemensamma vanliferesa började för 
drygt tio år sedan, men grunden till intresset föddes 
långt tidigare. Det som började som en förhoppning om 
att träffa likasinnade har nu växt till en populär podcast 
och ett community med över 20 000 medlemmar. Ni 
kommer även att få titta in i Doris, som Carl och Isabels 
van heter. 
Plats: Alunda bibliotek 
Biljett: Fri entré. 
Boka: Telefon: 0173-85870  
e-post: biblioteket.alunda@osthammar.se 
Arrangör: Östhammars Kommun

Alunda bibliotek 
Marmavägen 12, 747 30 Alunda 
Gimo bibliotek 
Köpmangatan 2, 747 43 Gimo 
Öregrunds bibliotek 
Rådhusgatan 8, 742 42 Öregrund 
Österbybruks bibliotek 
Herrgårdsvägen 16, 748 32 Österbybruk 
Östhammars bibliotek / Kulturhuset Storbrunn 
Klockstapelsgatan 2, 742 32 Östhammar

Se fler evenemang i 
Östhammars kommun  

på roslagen.se

Följ oss

Hitta hit

Webb
osthammar.se/upplevaochgora
biblinord.se
storbrunn.se

Sociala medier
Facebook.com/upplevaochgora
Instagram.com/upplevosthammar

22 APRIL KL. 11–12.30  
Filosoficafé (tillfälle 3 av 4)  
– Tema: Vädrets väl och ve 
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar 
Biljetter: Fri entré  
Boka: Telefon: 0173-863 00  
e-post: storbrunnbiljetter@osthammar.se 
Arrangör: Östhammars kommun i samarbete med ABF 

26 APRIL KL. 19 

Författarbesök med Hans-Gunnar  
Axberger – Statsministermordet 
Hans-Gunnar Axberger har skrivit boken Statsminister-
mordet, där han ger en bred och detaljerad beskrivning 
av världens största polisutredning - mordet på Olof 
Palme. 
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar  
Biljetter: Fri entré  
Boka: Telefon: 0173-863 00  
e-post: storbrunnbiljetter@osthammar.se 
Arrangör: Litteraturkarusellen Region Uppsala i samarbete 
med Östhammars kommun

20 MAJ KL. 11–12.30 

Filosoficafé (tillfälle 4 av 4)  
– Tema: Den blomstrande människan 
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar 
Biljetter: Fri entré  
Boka: Telefon: 0173-863 00  
e-post: storbrunnbiljetter@osthammar.se 
Arrangör: Östhammars kommun i samarbete med ABF

24 MAJ KL. 13–14  
Kultur på lunchen med Duo Sang 
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar  
Biljetter: Fri entré  
Boka: Telefon: 0173-863 00  
e-post: storbrunnbiljetter@osthammar.se

25 MARS KL. 19 

Konsertkarusellen  
– Trio X och Ulf Wakenius 
Jazztrion samarbetar med världsgitarrist!  
Plats: Norrögården, Sund Öregrund 
Biljetter: 150 kr förköp, 175 kr vid entrén 
Boka: 076-100 53 39  
Köpa biljett swish: 1230924076 
Arrangör: Musik i Uppland i samarbete med Östham-
mars kommun och Norrögården.

30 MARS KL. 18–20 

Döm inte boken efter omslaget:   
Att leva med bipolär sjukdom  
Maria Elena, Hjärnkollambassadör, presenterar sin resa 
till välbefinnande som gungar lite ibland. Denna resa är 
även hennes del av sin utvecklingsresa utifrån Maslows 
behovstrappa.  
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar 
Biljetter: Fri entré  
Boka: Telefon: 0173-863 00  
e-post: storbrunnbiljetter@osthammar.se 
Arrangör: Samarrangemang mellan Infoteket, Hjärnkoll 
och Östhammars bibliotek 

15 APRIL KL. 10–16  
Östhammars bokmässa 
För andra året i rad ordnar vi 
Östhammars lokala bokmässa.  
Kom och träffa lokala författare 
och lyssna på inspirerande 
föredrag. Utförligare program 
meddelas senare – håll utkik! 
Plats: Kulturhuset Storbrunn, 
Östhammar 
Biljett: Fri entré. 
Boka: Drop-in till mässdelen. Säkra din plats till  
föreläsningsdelen på tel: 0173-863 00  
e-post: storbrunnbiljetter@osthammar.se 
Arrangör: Östhammars Kommun

16 APRIL 19  
Konsertkarusellen – Som havets ängar 
Kristin Amparo och Lilla trion bjuder på en varm kon-
sert och en resa runtom i världen. 
Plats: Societetshuset Källör, Östhammar 
Biljetter: 150 kr medlem, 200 kr ej medlem  
Boka/köp: swingandsweet.se 
Arrangör: Roslagen Swing & Sweet i samarbete med 
Musik i Upplands, Östhammars kommun

 



Start 23 JANUARI KL. 13 

Finskspråkig mötesplats på Lärkbacken  
| Suomenkielinen juttupiiri Lärkbackenilla 
En gång per månad. Vi fikar, läser, sjunger och um-
gås. Kerran kuukaudessa. Juttelemme, luemme ja 

laulamme mielen mukaan. Ensimmäinen tapaaminen 
23. tammikuuta, klo 13. 

Under våren 2023 visas nya finska filmer på Kulturhuset Storbrunns 
biograf. Filmerna har svensk text. 

Keväällä 2023 näytämme uusia suomalaisia elokuvia Kulttuuritalo 
Storbrunnin elokuvateatterissa. Kaikissa elokuvissa on ruotsinkielinen 
tekstitys. 

5 FEBRUARI KL. 16 

Skogshuggarens saga – 
Metsurin tarina 
Skogshuggarens saga som prisbelö-
nades under kritikerveckan i Cannes 
är en absurd historia om Pepe som 
tror på en bättre morgondag trots 
att ingenting egentligen ger honom 
en orsak till det. Den stillsamme 
skogshuggaren Pepe blir av med såväl 
jobb som flickvän under några inten-
siva dagar. Trots dessa omvälvande 
händelser behåller han dock sitt inre 
lugn på ett närmast magiskt vis. 

Cannesin elokuvajuhlien Kriitikoiden 
viikolla palkittu Metsurin tarina on 
absurdi pohjoinen tarina Pepestä, 
joka uskoo parempaan huomiseen, 
vaikka mikään ei varsinaisesti anna 
siihen syytä. Hyväntahtoinen metsuri 
menettää lyhyessä ajassa vaimonsa, 
talonsa, työnsä ja parhaan ystävänsä, 
mutta ottaa traagiset tapahtumat 
vastaan tyynellä optimismilla.

Nya finska filmer  
Uusia suomalaisia elokuvia  

Den 24e februari är sverigefinnarnas dag. Vi firar dagen med ett boksläpp för anto-
login skriven av Östhammars kommuns sverigefinska invånare, Enkelresa till Sverige 
– 20 berättelser,  och musik från jazzsångerskan Sanna Ruohoniemi och hennes emi-
nenta band som tolkar bland annat finsk tango och jazz . Språk: finska och svenska

24. helmikuuta juhlimme ruotsinsuomalaisten päivää, kunnan ruotsinsuomalaisen 
vähemmistön kirjoittaman antologian, Menolippu Ruotsiin – 20 kertomusta, lanse-
erauksella sekä musiikilla. Solistina on jazzlaulaja Sanna Ruohoniemi orkestereineen, 
joka tulkitsee mm. suomalaista tangoa ja jazzia. Kieli: suomi ja ruotsi. 
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar 
Ålder: unga, vuxna 
Boka din gratisbiljett på: storbrunnbiljetter@osthammar.se / tel. 0173-863 00 
Arrangör: Östhammars kommun

Start 27 FEBRUARI KL 18–19.30 

Fika på finska 
Välkommen till en trivsam stund med fika och 
samtal på finska. Du kan vara nybörjare i finska 
eller kan redan en del av språket. Vi samtalar om 
aktuella ämnen och hjälper varandra att utvecklas 
i språket. Så fikar vi förstås! Tervetuloa! Fiikkaam-
me ja puhumme suomea yhdessä! 
Plats: Gimo bibliotek 
Biljett/boka: Ingen föranmälan krävs och träffarna 
är kostnadsfria. 8 träffar under vårterminen. 
Arrangör: Östhammars kommun

12 APRIL KL. 18–20 

Läsecirkel på finska | Suomenkielinen lukupiiri 
Gillar du läsa finskspråkig litteratur och prata om böcker med andra? Kom till nystartat 
läsecirkel där vi läser ny finsk litteratur på finska. Begränsat antal platser. Anmäl dig 
senast den 27e februari.

Pidätkö suomenkielisestä kirjallisuudesta ja keskustelusta kirjoista muiden kanssa? Tule 
mukaan lukupiiriin, jossa luemme uutta suomalaista kirjallisuutta suomeksi. Paikkoja on 
rajoitetusti. Ilmoittaudu viimeistään 27. helmikuuta.

Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar. 
Anmälan: suvi.kokko@osthammar.se / tel. 0173 862 69 
Arrangör: Östhammars kommun

Vi firar sverigefinnarnas dag  
Juhlimme ruotsinsuomalaisten päivää

24 FEBRUARI KL. 18

Start 26 JANUARI kl. 11–13 

Finskspråkig mötesplats på Storbrunn  
| Suomenkielinen juttupiiri Storbrunnissa 
Välkommen till finskspråkig mötesplats på Storbrunn varannan torsdag. Vi pratar om 
aktuella ämnen, fikar, läser tidningar och umgås. Tervetuloa suomenkieliseen juttupiiriin 
joka toinen torstai Storbrunnissa. Juttupiiri on mukavaa yhdessäoloa kahvittelun mer-
keissä. Ensimmäinen tapaaminen: 26. tammikuuta, klo 11-13.

26 MARS KL. 16 
Grymma tider – vårdarbetets sånger  
- Armotonta menoa – hoivatyön lauluja  
En dokumentärisk sångfilm färgad av mörk humor. Filmen handlar om den 
finska äldreomsorgens tillstånd, om vårdarbetarna och vårdtagarna samt deras 
anhöriga. Filmen berättar om den krisande äldreomsorgens vardag genom 
dokumentäriska episoder och genom sång. Det som man inte kan prata om, 
måste man sjunga.

Tumman huumorin sävyttämä dokumentaarinen lauluelokuva suomalaisen 
vanhusten hoivan tilasta, hoivatyön tekijöistä ja kokijoista hoivan markkinoilla. 
Dokumentaaristen episodien ja laulujen kautta elokuva kertoo kriisiytyneen 
vanhushoivan arjesta. Siitä mistä ei voi puhua, täytyy laulaa.

23 APRIL KL. 16 

Minnet av vatten - Veden vartija  
Rent vatten håller på att ta slut i världen och militärregimen som har makten 
kontrollerar de knappa vattenresurserna med järnhand. Efter sin fars död får 
byns nya temästare Noria, reda på en välbevarad släkthemlighet. Den dystopiska 
storfilmen utspelar sig långt i in framtiden och grundar sig på Emmi Itärantas 
roman ”Minnet av vatten”. 

Puhdas vesi on loppumassa maailmasta, ja valtaa pitävä sotilashallinto kontrolloi 
niukkoja vesivaroja tiukalla otteella. Vesipulan keskellä sinnittelevän kylän uusi 
teemestari Noria saa isänsä kuoltua selville sukunsa tarkoin varjellun salaisuu-
den. Pitkälle tulevaisuuteen sijoittuva Saara Saarelan ohjaama dystooppinen 
suurelokuva perustuu Emmi Itärannan moderniin klassikkoon Teemestarin kirja 
(2012).

Läs mer om filmerna | Lue lisää elokuvista:  
www.osthammar.se

Biljetter: bio.se/biografer/storbrunn-bio eller på plats. 
Liput: bio.se/biografer/storbrunn-bio tai ovelta.



21 FEBRUARI KL. 10–15 

Hela huset med Alfons  
Denna dag fyller vi hela huset med Alfons figurer och 
berättelser. Utöver utställningen kan du kika in i Alfons 
källare, leta efter Molgan, gå tipspromenad, pyssla och 
mycket mer.  
Plats: Kulturhuset Storbrunn 
Boka: Drop-in 
Arrangör: Östhammars kommun 
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar

22 FEBRUARI KL. 15–20 

Skriv, få kraft och ha kul  
Passa på att vara med i denna skrivarverkstad där du 
kommer kunna skriva på de berättelser som måste ut ur 
ditt inre. Skriv för hälsan! Att skriva är en bra väg att må 
bättre och att få andra att må bättre som kan läsa det 
skrivna senare. Med en massa smarta verktyg och en 
och annan visualisering kommer Anette guida dig framåt 
i skrivandet så du både känner dig starkare och skickliga-
re i att skapa berättelser, och känner dig mer harmonisk 
med dig själv. 
Rek. ålder: 13-17 år 
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar  
Boka: storbrunnbiljetter@osthammar.se  
tel: 0173-863 00 
Arrangör: Östhammars kommun

11 MARS KL. 14 

Teater – Min bara min 
Förskolan Fisken har leksaksdag. Alla barnen får ta med 
sig en egen leksak och visa varandra. Saga är så stolt när 
hon äntligen får visa sin. Men plötsligt börjar de andra 
leka med hennes leksak! Vad händer då? En nära före-
ställning för de allra minsta om det som är mitt och ditt 
och vad man kan göra när allt går fel. Längd ca 20 min 
Rek. ålder: 1-4 år 
Plats: Öregrunds bibliotek 
Boka: biblioteket.oregrund@osthammar.se   
tel: 0173-865 50 
Arrangör: Östhammars kommun

1 APRIL KL. 14 

Vårvisor med tecken 
Sjung vårvisor med tecken som stöd. Tillsammans med 
logoped och sångerska Emma D Haglund sjunger och 
spelar barn och vuxna.  
Rek. ålder: 1-4 år 
Plats: Österbybruks bibliotek 
Boka: Telefon: 0173-856 30  
e-post: biblioteket.osterby@osthammar.se 
Arrangör: Östhammars kommun

12 JANUARI – 9 MARS  
Utställning – Lilla Alfons  
Alfons har fyllt 50! Det firar vi på biblioteket med en 
lekmiljö för alla Alfonsvänner. Laga mat i Alfons kök, sitt i 
pappas fåtölj och läs dagstidningen eller varför inte ta en 
helikoptertur över djungeln.  
Utställningen har producerats av Barnutställningar.nu i 
samarbete med Rabén & Sjögren och Bok-Makaren.  
Plats: Kulturhuset Storbrunn 
Öppet under bibliotekets öppettider, se biblinord.se  
Arrangör: Östhammars Kommun

Alla  
aktiviteter  
är gratis!

3 APRIL KL. 14–16 

Kreativ workshop för barn  
kring Stig Dagerman 
I år är det 100 år sedan Stig Dagerman föddes. Det firar 
vi med en kreativ workshop för barn i mellanstadieål-
dern, alternativt lågstadiebarn i vuxet sällskap.  
Kursledare är Kerstin Önnebo.Skrivandet är en process 
som för många barn kan vara enklare och mer relevant 
än att välja och börja läsa en ny bok. I en workshop kan 
barnet dela upp skrivandet i många små steg, istället för 
att arbeta med en hel text på egen hand.  
Plats: Alunda bibliotek 
Boka: 0173-85870 
E-post: biblioteket.alunda@osthammar.se 
Arrangör: Region Uppsala

4 APRIL KL. 10–15

Hela huset med häxor och trollkarlar 
Välkommen till en magisk dag med häxor och trollkarlar. 
Kom gärna utklädda till häxor, trollkarlar eller påskkärringar. 
Tillsammans skapar vi och hittar på bus. 
Plats: Kulturhuset Storbrunn 
Boka: Drop-in 
Arrangör: Östhammars kommun

29 APRIL KL. 10–15 

Familjedag och teater 
– Kom och sjung med Mamma Mu 
Kom och sjung med Mamma Mu och lyssna när hon be-
rättar om livet i lagården och om allt hon hittar på. Flera 
av de välkända favoritsångerna finns med, som Ketchup 
ska prutta, Hej vädret och Små cyklar. Föreställningen är 
cirka 35 minuter, startar kl 14.00 och passar alla från 2 
år och uppåt.  
Plats: Gimo bibliotek 
Boka plats på teatern: Telefon: 0173-867 75  
E-post: biblioteket.gimo@osthammar.se 
Arrangör: Östhammars kommun

20 MAJ KL. 10–15 

Familjedag och teater – Sus och bus 
En föreställning för bebisar om ett fönster som öppnas. 
Vad händer utanför? Ett regn, en vind, fåglar och löv 
som virvlar runt. Den handlar också om en dörr som 
öppnas och stängs och en lampa som släcks och tänds. 
Och lite bus. En ordlös pjäs med ljud och musik som 
spelas kl.14.00. Rek. ålder: 0-1 år 
Plats: Alunda bibliotek 
Boka plats på teatern: Telefon: 0173-858 70  
e-post: biblioteket.alunda@osthammar.se 
Arrangör: Östhammars kommun

Familjedag
i Gimo

Familjedag
i Alunda

SE HELA
SPORTLOVS-

PROGRAMMET
PÅ ROSLAGEN.SE

SE HELA
PÅSKLOVS-

PROGRAMMET
PÅ ROSLAGEN.SE

VÅREN 2023


