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Kulturhuset Storbrunn ägs av Östhammars kommun och Kultur- och fritidsförvaltningen 
ansvarar för 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 evene-
mang där utrymmen som biograf, konferensrum, konstrum, foajé, bibliotek och de kreativa 
rummen finns att tillgå. 

Östhammars ungdomsgård
Efter invigningen kommer Östhammars 
ungdomsgård att flytta till Storbrunn och 
alla mellan 13 och 17 år välkomna.

Fritidsgården Brunnen
Fritidsgården Brunnen är en verksamhet 
som vänder sig till dig med funktionsva-
riation. Brunnen är öppen tisdagar 17:30-
20:00 och finns från den 9 oktober i Stor-
brunn.
 
Östhammars bibliotek
Biblioteket får nya fräscha lokaler i Stor-
brunn, med sagohörna, ungdomsdel och 
bokbad. Öppnar i samband med invig-
ningen den 1 september. 

Konstrummet
I Storbrunn finns ett helt nybyggt kon-
strum för utställningar. Är du intresserad 
av att ställa ut, kontakta peter.kallman@
osthammar.se.

Biograf
En av verksamheterna i Storbrunn är bio-
graf och vi har fått en ny bioaktör som 
kommer att visa filmer flera dagar i veck-
an. För att se vilka filmer som är aktuella, 
gå in på bjornbio.se/osthammar.

Kontakt: storbrunn@osthammar.se
Webb: storbrunn.se
Instagram: @storbrunn

Invigning 1 september 13:00 
 
Välkommen till en dag full av upplevelser!
Vi bjuder på ett fullspäckat program med 
musik, litteratur, konst och mycket mer.
Boka in dig på en författarträff med 
Jan Guillou eller på Johan Ståhls show 
med stand-up magi. Skapa tillsammans 
med Astrid Sylwan i en konstworkshop 
och träffa lokala författare som Anna 
Wahlgren och Ulrika Eriksson Amador. 
Lyssna på Norrskedika Norra, Tind-
ra Line samt Brunnens egna funkiskör.  
I biblioteket kan du upptäcka Berättar-
skåpet och delta i en citat-tävling. Mam-
ma Mu läser saga samt sjunger några av 
sina mest kända sånger i sagohörnan.  
I konstrummet visas en utställning med 
nyinköpt offentlig konst som ska place-
ras på förskolor i Östhammars kommun. 

13:00 Invigning
13:30 Brunnens kör
13:30 samt 14:30 Mamma Mu
14:00 Jan Guillou (Förbokas)
14:00-16:00 Workshop med Astrid Sylwan
14:50 Tindra Line
15:15 Johan Ståhl (Förbokas)
16:00 Norrskedika Norra

Boka din plats på storbrunn.se

September
1:a   Invigning av Storbrunn  
1:a   Utställning – Ur kommunens egna konst 
       samling 
8:e   Filosoficafé – Valet 
16:e Konsert – Maxida Märak 
17:e Film och föreläsning – Into Eternity/ 
       Carl Reinhold Bråkenhielm 
18:e Föreläsning – Har finskan en framtid? 
       – Hans Raab 
18:e Föreläsning – Land och stad, nya  
       relationer i en osäker framtid – Erik 
       Westerholm 
19:e Författarbesök – Stina Oscarsson 
20:e Föreläsning – Framtidens VA-utveckling  
       – Tobias Kudermann 
20:e Föreläsning – Hållbar utveckling 
21:a Film och diskussion – Bladerunner/Linus  
       Westin 
22:a Junk workshop – Maria Westerberg 
       Föreläsning - Linus Westin m fl 
       Framtidsmässa i biblioteket 
22:a Barnteater – Varför är mamman arg? 
29:e Barnteater – Äntligen Tjarli

Oktober
2:a   Föreställning – Under (är jag) bar 
13:e Filosoficafé – Människan  
13:e Barnteater – Mamma Mu & Kråkan – är 
       du min vän? 
14:e Barnteater – Conzerto  
15:e Författarbesök – Karin Wahlberg 
17:e Konsert – Cinema 
19:e Utställning – Johanna Hästö 
20:e Föreläsning – Maya Runhagen 
22:a Författarbesök – Maria Gustavsdotter 
27:e Barnteater – Barbro badar 
29:e Barnteater – Burger Princess 
29:e Författarbesök – Lina Sjöberg

November
1:a     Unga i kommunen – Skrivarworkshop 
2-4:e  Unga i kommunen – Gameplay 
10:e   Filosoficafé – Lycka 
10:e   Barnteater – Sagan som rymde 
10:e   Föreställning – Dansfiket 
11:e   Föreställning – Man skulle veta vad lycka är 
13:e   Konsert – Program med opera- och  
         musikalmusik 
14:e   Författarbesök – Jonas Helgesson 
22:a   Föreställning – Skirtpower 
23:e   Utställning – Vernissage – Ali Ardalan 
24:e   Barnteater – Varför gråter pappan? 
24:e   Föreställning – Amatörteaterfestival 
28:e   Föreläsning – Claes Grundsten

December
8:e     Filosoficafé – Gåvor 
8:e     Barnteater – Men mormor! 
10:e   Författarbesök – Fatima Bremmer

För tillgänglighet i biblioteken 
se biblinord.se för övriga lokaler, 
kontakta respektive arrangör.



November

22 september  
Varför är mamman arg? – Bananteatern
Varför är mamman arg? är en rolig och lekfull 
föreställning om förmågan att med fantasi och 
empati förstå oss själva och andra. Vad finns 
det för anledning till ilska? Och vad är okej 
att göra när en är arg? På scenen ser vi Klara 
Bendz & Melody Sheikh.
Tid: 14:00–14:30
Plats: Österbybruks bibliotek
Ålder: från 3 år
Biljetter: maila biblioteket.osterby@ostham-
mar.se eller ring 0173-856 30

29 september 
Äntligen Tjarli – Panikteatern 
Möt världens snällaste clown som ibland också 
är lite dum, världens busigaste hund som gillar 
falukorv och vill att alla skall vara vänner och 
världens argaste tant, som nog mest är ledsen 
och rädd. Musik och sång, glädje och sorg, bus 
och trolleri – allt ryms i denna lustfyllda berät-
telse om längtan att höra till, att vara ihop. På 
scenen ser vi Erik Lidholm och Maud Nyberg.
Tid: 14:00–14:40
Plats: Gimo bibliotek
Ålder: 3–8 år
Biljetter: maila biblioteket.gimo@osthammar.
se eller ring 0173-867 75

13 oktober  
Mamma Mu och Kråkan – är du min 
vän? – Twiga
Nu ska ni få se hur Mamma Mu och Kråkan 
träffades och blev vänner – för det är väl vän-
ner de är? Kan man vara vän med någon som 
är så olik en själv? Och vad är det att ha en vän 
och att vara en? En föreställning om vänskap 
med fina sånger att sjunga med i. På scenen 
ser vi Jenny Normark Momquist och Carina 
Sandqvist.
Tid: 14:00–14:45
Plats: Storbrunn, Östhammar
Ålder: från 3 år
Biljetter: maila storbrunnbiljetter@osthammar.se
Arrangör: Twiga med stöd från Lyftet Storbrunn

14 oktober
Conzerto – Clownen Raimondo 
På ytan handlar det om en konsert på mini-
atyrviolin, men det kommer hela tiden något 
emellan, tingen får eget liv. På ett djupare plan 
handlar det istället om att fastna. Man kan fast-
na fysiskt eller mentalt. Man kan fastna för en 
annan människa eller en idé. Naturligtvis kom-
mer clownen alltid loss på ett oväntat sätt som 
gör oss överrumplade.
Tid: 15:00
Plats: Gimo bibliotek
Ålder: från 3 år
Biljetter: maila biblioteket.gimo@osthammar.
se eller ring 0173-867 75

27 oktober
Barbro badar – Sagofén Isadora
Barbro vill inte bada, men en dag sitter hon på 
stranden och hör ett litet rop på hjälp. Barbro 
hoppar i och hittar Simon, en sårad säl. Barbro 
har plåster i sin badväska. Efter Simon blivit 
omplåstrad visar han Barbro havets äventyr. 
Det blir spännande och lite farligt.
Tid: 14:00–14:30
Plats: Storbrunn, Östhammar
Ålder: 2–4 år
Biljetter: maila bibliotek.osthammar@ostham-
mar.se eller ring 0173-863 00

24 november
Varför gråter pappan? – Bananteatern 
Varför gråter pappan? är en rolig och lekfull fö-
reställning som tar med barnen på en detektiv-
resa genom de stora känslornas landskap. Vad 
finns det för anledning till gråt? Med Alvdis och 
Hamsa får det roliga vara roligt och det svåra 
vara svårt. På scenen ser vi Klara Bendz/Emma 
Löfström och Melody Sheikh.
Tid: 14:00–14:30
Plats: Alunda bibliotek
Ålder: från 3 år
Biljetter: maila biblioteket.alunda@ostham-
mar.se eller ring 0173-858 70

8 december 
Men mormor! – Tio fötter
När mormor flyttar in hos Anja och Kalle 
blir ingenting sig likt. Hon leder familjen i en 
berg-och-dalbana av kaotiska äventyr som vän-
der upp och ned på hela deras vardag. Ingen 
lämnas oförändrad. Men Mormor! är en kom-
edi för barn som handlar om öppenhet, nor-
mer och tolerans. På scenen ser vi Carin Anlér  
Fiske, Catrin Anlér Blomberg och Joakim  
Thelin.
Tid: 14:00–14:45
Plats: Storbrunn, Östhammar
Ålder: 6–13 år
Biljetter: maila storbrunnbiljetter@ostham-
mar.se 
Arrangör: Tio fötter med stöd från Lyftet 
Storbrunn

BARNTEATER

29 oktober
Burger Princess – Banditsagor
Tiden är kommen för prinsen i kungariket att 
gifta sig och drottningen söker efter en passan-
de prinsessa. Dock har hon mycket speciella 
krav på sin sons framtida maka och inte ens re-
klam på TV resulterar i en passande kandidat. 
Samtidigt står en flicka och steker hamburgare 
på en kommersiell kedja i en annan del av sta-
den och skulle inte ha något alls emot att byta 
sitt kungahus mot ett annat… Burger Princess 
är en modern tolkning av folksagan Prinsessan 
på ärten. 
Tid: 13:00–13:30
Plats: Unkan, Österbybruk
Ålder: från 4 år
Biljetter: barn 20 kronor, vuxna 50 kronor, 
säljs i entrén
Arrangörer: Östhammars riksteaterförening i 
samarbete med Region Uppsala – Scenkonst-
karusellen och Östhammars kommun.
Kontakt: Göran Pilström, pilstrom.mapi@
telia.com, 070-258 15 74

10 november
Sagan som rymde – Pygméteatern 
Alla känner väl till sagan om de tre bockarna 
Bruse och trollet under bron. Men tänk om vi 
låter någon annan berätta den… I denna före-
ställning får trollet berätta och hans version är 
verkligen inte den vi är vana vid! Så förvandlas 
den gamla sagan till en berättelse om fördo-
mar, utanförskap och – brobyggande! På sce-
nen ser vi Åse Nelson och Michael Koitzsch.
Tid: 14:00–14:45
Plats: Öregrunds bibliotek
Ålder: 3–8 år
Biljetter: maila biblioteket.oregrund@ostham-
mar.se eller ring 0173-865 50

Fotograf: Alexander Tenghamn



UNGDOMSGÅRDARNA
Ungdomsgårdarna är till för dig som är 13–17 
år och vill umgås med andra ungdomar tillsam-
mans med våra härliga ungdomsledare. 

Öppettider och information om ungdomsgår-
darna hittar ni på vår hemsida www.ostham-
mar.se och våra Instagramsidor @kofostham-
mar och @storbrunn. Håll utkik på våra sidor 
för att se aktiviteter och större evenemang 
som händer i höst/vinter, det kommer bland 
annat att bli en självförsvarskurs för tjejer.

Nytt för i höst är att vi öppnar upp ungdoms-
gård i Gimo, startdatum kommer finnas på 
våra sidor inom kort. Dessutom kommer Ung-
domsgården i Östhammar att flytta in i Kultur-
huset Storbrunn. 

5 september 17:00–19:00 Öppet hus för 
ungdomar och föräldrar på Storbrunn. 

Unkan Österbybruk 
En mötesplats för ungdomar med tillgång till 
biljard, pingis, datorer, tv och sällskapsspel. Här 
ordnas också temakvällar. Nytt för hösten är 
att vi har fått en Iwall. Kom och testa detta nya 
roliga spel. 

Öppettider jämna veckor: 
måndag 16–21, fredag 18–23.
Öppettider ojämna veckor: 
måndag och torsdag 16–21.
Adress: Eknäsvägen, Österbybruk
Telefon: 0173-856 29

Östhammars Ungdomsgård
Efter invigningen kommer Östhammars ung-
domsgård att flytta till Storbrunn.
Adress: Storbrunn, Klockstapelsgatan 2, 
Östhammar
Telefon: 072-2276035

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

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, tipspromenad, biovis-
ning, pingis, pyssla/rita/måla, lyssna på musik, 
spela spel. Fika finns att köpa vid varje tillfälle.

Öppettider:
tisdagar 17:30–20:00.
Tisdag 21 augusti startar Brunnen för termi-
nen, i Equmeniakyrkan.
Tisdag 2 oktober är Brunnen stängd på grund 
av flytt, vi öppnar igen 9 oktober i Storbrunn.

Vecka 46 - 47 
Kulturveckor för alla
Bland annat kommer det att erbjudas;
• Invigning på Storbrunn
• Föreläsning av Jonas Helgesson, bibliote-

ket i Östhammar
• Prova på bandy, Frösåkershallen
• Disco, Storbrunn
• Bad, Frösåkershallen
• Biovisning, Storbrunn
• Bingo, Brunnen
• Göra gipsfigurer, Lärvux i Gimo
• Dansföreställning med Danskompaniet 

Spinn, Storbrunn
• Avslutningsdans, Östhammars Försam-

lingshem

UNG I KOMMUNEN
Då är ni som förening, företag, studieförbund eller annan 
aktör välkoma att söka arrangörsstöd från Kultur- och 

fritidsförvaltningen via medel från Socialstyrelsen. 

För mer information:  
Malin.Arrendell@osthammar.se

Vill du arrangera en aktivitet för barn 
och unga mellan 6–15 år på höstlovet?

HÖSTLOV

1 november
Skrivarworkshop – skriv en skräck- eller 
fantasybok med Anette Skåhlberg. 
Anette har skrivit femtio böcker och håller 
på med lika många till. Hon brukar berätta att 
hela hennes huvud är fullt med olika karaktä-
rer som slåss om vems historia hon ska skriva 
först och att skrivandet är samma sak som att 
andas för henne. Som skrivpedagog har hon 
träffat över femtontusen barn som hon inspi-
rerat till att göra egna böcker och berätta sina 
historier.
Tid: 10:00–15:00
Plats: Storbrunn, Östhammar
Ålder: 9–13 år
Arrangör: Östhammars bibliotek

2-4 november 
Gameplay 2018 i Östhammar
I höst blir det spelkultur i Östhammar! Under 
höstlovet fylls Storbrunn med all sorts spel-
relaterade event och aktiviteter. Det blir ett 
LAN under dagarna där ni kan vara med och 
tävla, ni får se hur och vad ni kan göra med ert 
Cosplay-intresse och får möjligheten att testa 
på roliga och utmanande bordspel. Gameplay 
är till för alla som är nyfikna på vad spelkultur 
är och för dig som redan har ett intresse och 
vill göra något mer av din hobby.
Plats: Storbrunn, Östhammar
Ålder: alla åldrar
Arrangör: Studiefrämjandet Uppsalaregionen 
med stöd från Lyftet Storbrunn
För frågor om GAMEPLAY, kontakta: Martin 
Andersson 070-2796200

Varje år sammanställer vi massor av tips på 
lovaktiviteter. Dessa kommer du att kunna 
hitta senare i höst på www.osthammar.se/
hostlov2018. Redan nu kan vi passa på att 
berätta om två spännande aktiviteter. Skriv in 
i almanackan redan nu! 

22 september
Junkworkshop med Maria Westerberg 
Maria är designer och programledare. Tillsam-
mans med henne får du hjälp att förvandla 
dina färdiglekta leksaker till skulpturer eller 
andra skapelser. Endast fantasin sätter gränser! 
Ta med små färdiglekta leksaker, diadem och 
dylikt. 
Tid: 12:00–16:00
Plats: Storbrunn, Östhammar
Ålder: alla åldrar
Arrangör: Östhammars kommun



Fotograf: Sofia Franzén

Filosoficafé
Inga förkunskaper krävs. Kom med nyfiket och öppet sinne. Välkommen 
att fika och filosofera! Samtalsledare Sofia Franzén är lärare i filoso-
fi och undervisar i ämnet på Komvux i Stockholm. Varje tillfälle foku-
serar på ett särskilt tema. Läs mer om filosoficaféts olika teman på  
storbrunn.se

Tid: 11:00–12:30
Plats: Storbrunn, Östhammar
Arrangör: Svenska sällskapet för filosofisk praxis och ABF  
med stöd från Lyftet Storbrunn.

8 september
VALET – att välja eller inte välja? 
13 oktober
MÄNNISKAN – vad är en människa? 
10 november
LYCKA – måste man vara lycklig? 
8 december
GÅVOR – vad innebär det att ge och ta emot?

17 september 
Carl Reinhold Bråkenhielm* 
Visning av dokumentärfilmen Into Eternity, 
med efterföljande föredrag där Carl Reinhold 
Bråkenhielm berättar om hur vi kan koppla 
frågan om informationsbevarande kring slut-
förvaret till annan information som människan 
hållit levande genom historien.  
Tid: 18:00–21:00
Plats: Storbrunn, Östhammar

18 september 
Hans Raab: Har finskan en framtid?* 
Sedan 2010 är Östhammars kommun ett finskt 
förvaltningsområde. Vad innebär det?
Kommunens koordinator för den finskspråkiga 
minoriten docerar – ibland med en glimt i ögat!
Tid: 18:00–18:45
Plats: Storbrunn, Östhammar
Arrangör: Östhammars kommun

18 september
Erik Westerholm: Land och stad, nya 
relationer i en osäker framtid* 
Vad kan det bli av småorterna? Hur får vi varor 
och tjänster och hur ser klimatförändringen ut 
i ett landsbygdsperspektiv? Erik Westholm är 

FÖRELÄSNINGAR
professor emeritus vid institutionen för Stad 
och Land vid Sveriges Lantbruksuniversitet.
Tid: 19:00
Plats: Storbrunn, Östhammar
Arrangör: Folkuniversitet

20 september
Tobias Kudermann: Framtidens VA-ut-
veckling* 
Hur missbrukar vi dagens vatten? Hur ser vi på 
framtidens VA-tjänster? Vad har vi för alternati-
va lösningar – hur skapar vi smarta kretslopp?
Tid: 18:00–19:00
Plats: Storbrunn Östhammar 

20 september
Lars Rydén: Hållbar utveckling*
Runt om i världen spelar lokalsamhällena en 
allt större roll för att bygga en hållbar framtid.  
Den heta och torra sommaren har övertydligt 
illustrerat vad klimatförändringarna för med 
sig. Vad fordras för att hejda den utvecklingen? 
Kan teknikutvecklingen lösa detta? Lars Rydén 
är professor emeritus.
Tid: 19:30
Plats: Storbrunn, Östhammar
Arrangör: Folkuniversitiet

20 oktober
Maya Runhagen 
Möt Sveriges yngsta föreläsare, 11-åriga Maya 
Runhagen från Uppsala, som föreläser om 
grupptryck och kränkningar och som är nomi-
nerad till priset Årets nätängel. Presentation av 
uppsatser på temat ”Mobbning” av elever från 
årskurs 5 i kommunens skolor. Diplom till alla 
som deltar. Lilla Ordpriset delas ut till den elev 
som skrivit bästa uppsatsen.
Tid: 10:30–11:30
Plats: Storbrunn, Östhammar
Ålder: mellanstadiebarn och deras föräldrar
Arrangör: Östhammars Litteraturförening 
(del av Ordfestivalen 2018) med stöd från 
Lyftet Storbrunn. 

*Föreläsningarna är en del av FRAMTIDSVECKAN

FRAMTIDSVECKAN  17 - 22 september 
Under en vecka lyfter vi blicken mot framtiden. Vilka utmaningar står vi inför och vart vill vi? Under 
veckan erbjuder vi kvällsföredrag på temat ”Framtid” inom olika ämnen. På fredagskvällen bjuder vi 
på biovisning med efterföljande diskussion inom temat artificiell intelligens. 

Hela lördagen bjuds det på föredrag, intressanta montrar samt olika upplevelser på Storbrunn. Delta 
i en återvinningsworkshop eller prata solceller, förnybar energi samt hur vi kan värna om vår miljö. 
Lyssna på bland andra konsumentrådgivarna, Forsmarks kraftgrupp samt Linus Westins föredrag om 
”Östhammar i världen och världen i Östhammar”.

Ett mer detaljerat schema för veckan kommer att läggas upp på Storbrunn.se under augusti. 
Arrangör: Östhammars kommun i samarbete med föreningar och studieförbund.

28 november
Claes Grundsten, naturfotograf 
Claes Grundsten har givit ut flera uppmärk-
sammade guideböcker om Lapplandsfjällen åt 
Svenska Turistföreningen. Böckerna är fantas-
tiska, med magiska fotografier och ett måste 
för alla fjällvandrare. Nu har vi den stora äran 
att få lyssna till hans föreläsning ”Fjällvandring 
– om svenska fjällens natur och geografi” med 
efterföljande mingel, fika och tillfälle för frågor.
Tid: 18:30–20:30
Plats: Storbrunn, Östhammar
Pris och biljetter: 150 kronor för STF-med-
lemmar, 200 för icke medlemmar, bokas via 
Karin Karlsson, 0730-32 84 07, senast 20/11
Arrangör: STF Norra Roslagen med stöd från 
Lyftet Storbrunn

Fotograf: Claes GrundstenFotograf: Marcus Berglund



variationer och nya sätt att skapa och presen-
tera danskonst. I deras värld är alla välkomna. 
Det handlar inte om hur många piruetter du 
kan göra, utan vad du vill säga med den piruett 
du gör.
Föreställningen handlar om kjolen som tvety-
dig symbol för samhällets syn på våra kroppar. 
Om regler för manligt, kvinnligt och uttryck 
för sexualitet. Om att kjolen genom historien 
varit ett plagg som kommunicerat maskulinitet 
och makt, men där den idag är så tydligt kvinn-
ligt kodad. Skirtpower är en studie kring för-
bjudna kroppar och förbjudna rörelser i kjol, 
om sexualitet och om makt. Och om ömhet. 
På scenen ser vi Emilia Wärff, Izabell Makiela 
och Aristide Rontini.
Tid:  Anges senare, se storbrunn.se
Plats: Storbrunn, Östhammar
Biljetter: maila storbrunnbiljetter@ostham-
mar.se
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan med 
stöd från Lyftet Storbrunn

24 november
Amatörteaterfestival 
En festival där de tre teatergrupperna inom 
föreningen Alla Åldrars Scen visar upp varsin 
föreställning. För mer info om exakta tider och 
innehåll, se sidan Alla åldrars scen på Facebook. 
Tid: 14:00–17:00
Plats: Storbrunn, Östhammar
Ålder: alla åldrar
Biljetter: maila storbrunnbiljetter@ostham-
mar.se
Arrangör: Alla Åldrars Scen med stöd från 
Lyftet Storbrunn

Fotograf: Maud Karlsson

2 oktober
Under (är jag) bar – en upptäcktsfärd 
söderöver
En hyperrolig och gripande show som går rakt 
in i hjärtat på ung som gammal. Tillsammans 
med experter och entusiaster bjuds publiken 
in till fältstudier i de nedre regionerna. Bland 
snippor, buskar och Bartholins körtlar för-
söker våtmarksforskarna reda ut frågor som: 
Hur mår vaginan i dagens samhälle? Vad ska 
den användas till? Vilka smeknamn godkänner 
den? När är den oskyldig? Och stämmer det 
verkligen att den är så känslig och lättirriterad? 
Av och med Charlotte Lindmark & Mia Westin.
Tid: 19:00–20:30
Plats: Idrottsgården, Gimo
Biljetter: förköp roslagen.se 150 kr, 170 kr 
i entrén, medlemmar i Riksteatern 120 kr 
(bokas via mailadressen nedan)
Arrangörer: Östhammars riksteaterförening i 
samarbete med Region Uppsala - Scenkonst-
karusellen
Kontakt: Göran Pilström, pilstrom.mapi@
telia.com, 070-258 15 74

10 november
Dansfiket
På Dansfiket får du träffa dansare och kor-
eografer inom konstnärlig samtida dans. Till 
Östhammar kommer den fantastiska Arina 
Trostyanetskaya och gruppen ”55+ and just 
wanna dance” som leds av Maud Karlsson och 
som också är initiativtagare till Dansfiket.
Vid Dansfiket finns möjlighet till samtal med 
artisterna som berättar om sitt arbete och 
konstnärliga tänk. Välkomna på lite fika, dans 
och snack! 

Tid: 15:00–16:00
Plats: Storbrunn, Östhammar
Biljetter: maila storbrunnbiljetter@osthammar.se
Arrangör: MaudsArt med stöd från Lyftet 
Storbrunn och Region Uppsala

11 november
Man skulle veta vad lycka är – Teater DaCapo
Vad är lycka? Att vinna högsta vinsten? Att änt-
ligen hitta en vän och ljuv musik uppstår? Är 
lyckan en gåva? En rättighet? Kan man kräva 
lycka? Kan man köpa lycka? Eller kan man helt 
enkelt bara bestämma sig för att vara lycklig?
I Solja Krapus underfundiga och humoristiska 
texter och till cellomusik av Benjamin Britten, 
träffas en man och en kvinna. Det bär av på en 
hejdlös seglats, med var sitt segel. Ska de hitta 
lyckan? Tänk om det är för sent… På scenen 
ser vi Anja Strautmanis, Siv Eriksson och Rune 
Jakobsson.
Tid: 16:00–17:00
Plats: Storbrunn, Östhammar
Biljetter: förköp roslagen.se 150 kr, 170 kr i 
entrén, medlemmar i Riksteatern  
120 kr (bokas via mailadressen nedan) 
Arr: Östhammars Riksteaterförening med 
stöd från Lyftet Storbrunn 
Kontakt: Göran Pilström, pilstrom.mapi@
telia.com, 070-258 15 74

22 november
Skirtpower – Danskompaniet Spinn
Spinn är ett professionellt danskompani som 
brinner för danskonsten och för att utmana 
stereotyper kring vad dans är och kan vara. 
Det handlar om olika kroppar och funktions-

FÖRESTÄLLNINGAR

1 september – 13 oktober
Ur kommunens konstsamling
Utställningen presenterar ett urval nyinköpt 
konst ur Östhammars kommuns konstsamling. 
Konsten är speciellt inköpt för att placeras på 
förskolor i kommunen. Utställningen omfattar 
verk i olika tekniker, såsom måleri, foto, colla-
ge och grafik. Medverkande konstnärer: Emilia 
Ilke, Tommy Sveningsson, Mia Fkih Mabrouk 
och Camilla Hällgren, med flera.

UTSTÄLLNINGAR

19 oktober – 17 november
Johanna Hästö – Hästö landhöjning
Johanna Hästö arbetar med olika media - allt 
från textil och teckning till poesi och perfor-
mance. Ofta kretsar hennes konst kring teman 
som den mänskliga kroppen samt historisk 
och mental hälsa. I videoverket Hästö landhöj-
ning kontrasteras storskaliga perspektiv mot, i 
sammanhanget, små mänskliga steg. Släkten på 
Johanna Hästös morfars sida bodde en gång i 
tiden på ön Hästö i Österbotten, Finland – en 
ö som upphört att vara ö sedan den med land-
höjningens hjälp vuxit samman med fastlandet. 
Samtidigt har människorna rört sig, i strävan 
efter bättre försörjning, på grund av krig eller 
av ren nyfikenhet. Varken människorna eller 
landskapet har någonsin stått riktigt still.

23 november – 12 januari
Ali Ardalan
Ali Ardalan är född i Iran och utbildad i konst 
vid Teherans universitet. Hans konst utforskar 
flyktiga visuella relationer i vår omgivning och 
granskar gränsen mellan glömska och minne. 
För Ali är konsten en möjlighet att ta avstånd 
från den existerande verkligheten, i syfte att 
skapa nya perspektiv.

Konstrummet i Storbrunn, Östhammar

Fotograf: Johanna Hästö



KONSERTER
KONSERTKARUSELLEN

Fotograf: Johan Alp

Fotograf: Sara Lindquist

Fotograf: Peter Knutson

Fotograf: Erik Lundback

16 september
Maxida Märak - Hiphop på ett unikt och 
nyskapande sätt där Sápmi alltid är 
normen. Maxida blandar hård rap, hookiga 
refränger och tunga elektroniska beats med 
sin magiska jojk. Maxida skriver om sin egen 
historia, utifrån sin sida av samhället och 
hoppas att genom det kunna väcka tankar och 
förståelse för sig och sitt folk. Även om bud-
skapet i hennes låtar är tydligt så är det inte 
politiken som driver henne som artist. Det är 
strävan efter att skapa fet musik. På scenen är 
Maxida kaxig och tar för sig. Genom att vara 
ärlig och transparent med vem hon är hoppas 
hon kunna inspirera andra att man kan bli vad 
man vill, oavsett bakgrund. 
Tid: 19:00–20:00
Plats: Societetshuset Källör, Källörsgatan 1, 
Östhammar
Pris och biljetter: roslagen.se 150 kr förköp, 
170 kr entré
Arrangör: Bygdegårdsföreningen Källör i 
samarbete med Östhammars kommun och 
Musik i Uppland
Kontakt: Linnéa Andersson McConnell,  
linnea335@yahoo.se, 073-551 49 72

17 oktober
Cinema - Linnékvintetten lyfter fram 
musiken som inspirerat filmskapare!
Det finns otaliga exempel på när klassisk musik 
har anslagit tonen i filmens värld.  Linnékvin-
tetten spelar bland annat Att angöra en brygga, 
Pink Panther och Johann Pachelbels älskade Ka-
non. Det blir tonsättningar av Strauss, Tjajkov-
skij och Mancini med flera - den gemensamma 
nämnaren är att vi hört musiken i en film-
klassiker. Vid några tillfällen under konserten 
kommer även rörliga bilder förstärka musiken. 
Linnékvintetten består av Bengt Fagerström, 
Paul Hägglöf, Lennart Stevensson, Birgitta La-
gerstedt och Alexander Skylvik.
Tid: 18:30–20:15
Plats: Storbrunn, Östhammar
Biljetter: 150 kronor, förköp via roslagen.se, 
säljs också i entrén
Arrangörer: Roslagens Swing & Sweet i sam-
arbete med Östhammars kommun och Musik 
i Uppland
Kontakt: B-O Bjurstig, beo.bjurstig@gmail.
com, 070-399 45 42

13 november
Kerstin Avemo, Rickard Söderberg & 
Johan Reis – Program med opera- och 
musikalmusik.
Kerstin Avemo är en firad svensk koloratur-
sopran på de svenska och internationella ope-
rascenerna. Efter studier vid Operahögskolan 
i Stockholm har hon haft ett stort antal olika 
roller från operans fantastiska värld. I TV har vi 
bland annat hört och sett Kerstin uppträda vid 
Polarprisgalan 2016, och i Trettondagskonser-
ten i SVT 2017. 
Rickard Söderberg studerade vid OperaAka-
demiet i Köpenhamn och har under åren gjort 
ett stort antal roller i operans värld. Rickard 
är idag lika uppmärksammad för sin sång som 
för sin aktivism och sitt engagemang i sam-
hällsdebatten, något han plockat med sig in i 
rampljuset via medverkan i folkkära program 
som Sommar i P1, Körslaget och ”Gatans kör”.
Pianisten Johan Reis är en flitigt anlitad pia-
nist och repetitör, och har som kapellmästare 
medverkat i ett stort antal operaproduktioner 
samt arbetat med artister som Robert Wells, 
Carola, Martin Stenmarck och Sonja Aldén. 
Tid: 19:00–20:00
Plats: Hargshamns Folkets hus
Biljetter: förköp roslagen.se 150 kr, 170 kr i 
entrén, medlemmar i Riksteatern och Hargs-
hamns Folkets husförening 120 kr (bokas via 
samtal eller sms till 070-380 28 80)
Arrangörer: Hargshamns Folkets husförening 
i samarbete med Östhammars kommun och 
Musik i Uppland

Fotograf: Christian Andersson

ÖPPETTIDER BIBLIOTEK
 
Alunda
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: Stängt
Söndag: Stängt

Gimo
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: Stängt
Söndag: Stängt

Österbybruk
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: Stängt
Söndag: Stängt

Öregrund
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: Stängt
Söndag: Stängt

Östhammar
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 



SIMHALLAR
Frösåkershallen simhall
Här finns en stor bassäng som har uppdela-
de tider för allmänt bad och för motionssim.  
Allmänt bad räknas som hopp/lek för barn/
ungdomar med familjer och motionssim som 
simning för alla. Det finns även möjlighet att 
simma för dig som behöver springa med flyt-
bälte, eller göra övningar i varmare vatten.
 V.36 öppnar vi upp för höstterminen.

Gimo simhall
Här finns en stor bassäng samt en undervis-
ningsbassäng med lyftanordning för personer 
med rörelsehinder. I omklädningsrummet finns 
RWC och dusch för rullstolsburna samt separat 
omklädningsrum för den som behöver assistans. 
Söndagar (ojämna veckor) 13:30–15:30 är det 
bad för personer med funktionsvariation. 
Simhallen öppnar vecka 36.

Österbybruk simhall
Simhallen har en stor bassäng samt en under-
visningsbassäng. Bastu finns. Simhallen öppnar 
vecka 36.

SKID- OCH MOTIONSSPÅR 
Östhammars kommun har ett flertal skidspår, 
elljusspår och motionsspår i bland annat Alun-
da, Gimo, Öregrund, Österbybruk och Öst-
hammar.
För mer information:
osthammar.se/sv/uppleva-och-gora/idrott-mo-
tion-och-friluftsliv/

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 handredskap är fritt året runt längs 
kusten. Detta innebär inte bara rättigheter 
utan också skyldigheter att ta hänsyn till käns-
liga områden och till de boende.

Vill du veta mer om vad man kan 
göra på fritiden i Östhammars 

kommun? 

osthammar.se/sv/uppleva-och-gora/

FRILUFTSLIV & MOTION
GYM
Frösåkershallens Gym  
Gymmet är 270m² och allsidigt 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 80m² stort 
allsidigt gym, med konditionsmaskiner, styrke-
maskiner samt fria vikter. 

FÖRFATTARBESÖK

19 september 
Stina Oscarsson (del av Framtidsveckan)
Tror du att du kan förändra världen utan att an-
stränga dig? heter Stina Oscarsons handbok i 
att vara medborgare, en inspirationskälla och 
kunskapsbank i hur man skapar förändring i ett 
samhälle utan våld. Kort sagt: vad som krävs 
för att demokratin ska upprätthållas.
Tid: 19:00
Plats: Storbrunn, Östhammar
Arrangör: Östhammars bibliotek

15 oktober
Karin Wahlberg 
Karin Wahlberg är utbildad lärare och läkare 
och hon har författarskapet som en ventil från 
sitt andra yrkesliv som läkare på Universitets-
sjukhuset i Lund. 2018 kom boken Lätta ditt 
hjärta ut – denna är tredje delen i hennes äls-
kade romanserie om människorna kring lasa-
rettet i Ekstad under 1950-talet.
Tid: 19:00–20:00
Plats: Storbrunn, Östhammar
Kontakt: bibliotek.osthammar@osthammar.se 
eller 0173-863 00

22 oktober
Maria Gustavsdotter
Maria Gustavsdotter är utbildad tandläkare 
men arbetar sedan 2001 som författare på 
heltid. Hon har gjort succé med sina histo-
riska romaner och i Ylvas bok, fortsätter den 
dramatiska och fascinerande familjekrönikan 
(serien Prästdöttrarna) om kvinnors villkor i 
stormaktstidens Sverige, ett land som prägla-
des av krig, svält och häxprocesser.
Tid: 19:00–20:00
Plats: Storbrunn, Östhammar
Kontakt: bibliotek.osthammar@osthammar.se 
eller 0173-863 00

29 oktober
Lina Sjöberg 
Lina Sjöberg är aktuell med romanen Simson 
där vi möter den tragiske och urstarke hjälten 
från Bibeln, som hemsöks av ett raseri han inte 

kan kontrollera och som därför ständigt blir 
missförstådd och fruktad. Här berättas hans 
historia och fram träder en människa med vad 
vi idag skulle kalla en neuropsykiatrisk funk-
tionsnedsättning som kämpar för att få ihop 
sitt liv.
Tid: 18:30
Plats: Gimo bibliotek
Kontakt: biblioteket.gimo@osthammar.se 
eller 0173-867 75
Arrangör: Gimo bibliotek i samarbete med 
Regionbibliotek Uppsala – Litteraturkarusellen 

14 november
Jonas Helgesson (del av kulturveckorna)
När Jonas Helgesson föddes trodde läkarna att 
han skulle dö. Det gjorde han inte. Däremot 
fick han en cp-skada. Han förutspåddes ett liv 
i rullstol utan att varken kunna gå eller tala. 
Så blev det inte heller. Tvärtemot jobbar han 
sedan många år tillbaka som författare, före-
läsare och ståuppare. 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. Genom sitt karaktäristiska 
sätt att blanda humor och allvar vill han på-
minna oss om att vara tacksamma över det vi 
har och kan – utan att förminska det som är 
jobbigt. 
Tid: 19:00–20:15
Plats: Storbrunn, Östhammar
Kontakt: bibliotek.osthammar@osthammar.se 
eller 0173-863 00

10 december
Fatima Bremmer 
Fatima Brenner fick Augustpriset 2017 för sin 
biografi Ett jävla solsken: en biografi om Ester  
Blenda Nordström. Detta är den första biografi 
som har skrivits om den banbrytande journa-
listen som wallraffade långt innan begreppet 
var uppfunnet.
Tid: 19:00-20:00
Plats: Storbrunn, Östhammar
Kontakt: bibliotek.osthammar@osthammar.se 
eller 0173-863 00



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

STÖD och BIDRAG
Datum för olika ansökningar
Lyftet Storbrunn: 9 september för våren 2019
Föreningslyftet: 9 september
Arrangörsstödet: 30 november för första kvartalet 2019

För mer information kontakta oss på:  
kultur.fritid@osthammar.se eller 0173 - 860 00
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