Ute är det nya inne
Utegym, MTB-spår, skidåkning
och skogspromenader

Testa något nytt i höst!
En ny aktivitet, upplevelse eller plats

Mer än 40 programpunkter

Författarbesök, föreläsningar, teater, konst och musik

Uppleva & göra
HÖSTEN 2020

V

åren och sommaren 2020 blev inte alls som vi hade
tänkt oss här på Kultur- och fritidsförvaltningen. På grund
av den extraordinära situation som covid-19 innebar blev
många evenemang inställda eller framflyttade. I skrivande
stund, när programmet för hösten planeras, är det svårt
att veta hur riktlinjer och förutsättningar kommer att se ut
för vår verksamhet framöver. Flertalet av vårens inställda
programpunkter är framflyttade till denna höst då vi även
bjuder in till några helt nya evenemang. Eftersom läget kan
svänga ber vi er alla att hålla er uppdaterade på krisinformation.se och för vårt evenemangsutbud, se roslagen.se.

Natur och rörelse i fokus
Östhammars kommun bjuder på ett varierat och spännande
friluftsliv med vandringsleder, skidspår, skridskoåkning och
vackra naturupplevelser.

Nöden är dock uppfinningarnas moder och under våren
arbetade vi för att ställa om verksamheten och skapa alternativa och anpassade evenemang och aktiviteter. Utomhusturné, Quizet – Pausunderhållning i pandemitider, digitala
konstutställningar från Storbrunns konstrum och kulturfilmer i Östhammars kommun är några av projekten det
resulterade i. Vi fokuserade också på att berätta om våra
naturområden och utemiljöer för att locka fler att ta del av
det fantastiska friluftsutbud som vår kommun erbjuder.
En utredning kring vilka konsekvenser kultur- och fritidssektorn skulle få av pandemin har genomförts och politiken beslutade att skjuta till sökbara medel för föreningar
som drabbats. Utredningen som gjordes kommer vi att
följa upp under hösten och det blir möjligt att söka stöd en
gång till.
Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att verka för en
meningsfull fritid för kommunens invånare och uppdraget
är att möjliggöra aktiviteter som berikar tillvaron för oss
som bor och verkar i kommunen. Detta gör vi tillsammans
med föreningar, enskilda aktörer och företag. För att stimulera till ett brett utbud finns olika kommunala stöd att
söka för den som är intresserad. Läs gärna mer om vilka
stöd som finns i slutet av denna tidning. Hela uppdraget
som Kultur- och fritidsförvaltningen har kan du läsa på osthammar.se, sök på ”reglemente för styrelse och nämnder”.

Vandringsleder och stigar

I år fyller Upplandsleden 40 år! Prova gärna
att vandra en etapp i vackra höstfärger. Det
finns också rundslingor med start och avslut
på samma plats. Både Upplandsleden med
etapper på 7-20 km och kortare stigar i naturreservat på 2-5 km hittar du på naturkartan.se
som också finns som app både för IPhone och
Android.

Vi hoppas nu på en höst full av aktiviteter både inom kultur- och fritidsområdet. Med det läge som råder ser vi
till att vara rädda om varandra så gott vi kan. Att bo i en
kommun med ett så rikt utbud av natur- och friluftsliv är
en ynnest och vi hoppas att ännu fler hittar ut i våra naturreservat och till våra vandringsleder.

Skidåkning

Här finns högklassiga skidspår med
konstsnöspår i Gimo och natursnöspår
på många platser i kommunen. Aktuell
spårinformation finns på skidspår.se

Jag önskar dig en fin höst och hoppas att vi ses!
Elin Dahm
Förvaltningschef
Kultur- och fritid
PS. Har du idéer eller förslag på aktiviteter som du vill delge oss? Kontakta oss gärna på kultur.fritid@osthammar.se

Följ oss!
Facebook.com/upplevaochgora
Instagram.com/upplevosthammar

Program Uppleva & göra hösten 2020
Denna tidning ges ut av Östhammars kommun. Har du frågor eller synpunkter
på innehållet i denna tidning kan du kontakta: kultur.fritid@osthammar.se.
©2020 Östhammars kommun, med reservation för eventuella ändringar

Skridskoåkning

När vädret tillåter finns utmärkta förutsättningar för skridskoåkning både på sjöar,
dammar och havsisar. I Gimo och Östhammar
finns ishallar. Tider för allmänhetens åkning i
ishallarna finns på osthammar.se/ishallar

TIPS!

Använd dig av naturkartan för att hitta
nya utflyktsställen.

naturkartan.se

Östhammar

Österbybruk

GYM & SIMHALLAR
Ute är
det nya
inne

Gym
Alunda

Öregrund

• Gimo sim- och sporthall, Idrottsvägen 2
125 m2 med fria vikter, konditions- och
styrkemaskiner.
• Österbybruk gym, Järnvägsgatan 3
50 m2 med konditions- och styrkemaskiner.

Gimo

I Östhammars kommun finns ett stort motionsutbud. Elljusspår för joggning och skidåkning, spontanidrottsplatser,
utegym och många engagerade föreningar som erbjuder
motion i sporthallar och på anläggningar.

• Frösåkershallens gym, Skolvägen 3
270 m² med fria vikter, konditions- och
styrkemaskiner.

• Öregrund gym, Strandgatan 29
80 m² med fria vikter, konditions- och
styrkemaskiner.
Gymkort köps i kassan på respektive
anläggning. Se aktuella öppettider på
osthammar.se
Har du gymkort och nyckeltagg är gymmen öppna alla dagar i veckan kl. 5–22.

Vill du ha hjälp att komma
igång med din träning?

På motioniuppland.se hittar du olika motionsaktiviteter
som erbjuds i Östhammars kommun. För barn och unga
finns bland annat gymnastik, innebandy, fotboll, hockey och
ridning. För seniorer finns flera träffpunkter och friskvårdsaktiviteter.

Boka en tid med kommunens gyminstruktör Elin: elin.ahlund@osthammar.se

Cykla i naturen

Visste du att det finns ett Mountainbikespår i
Österbybruk? Andra fina cykelleder hittar du
bland annat på Gräsö.
BRA ATT VETA!
Det finns inget allmänt förbud mot att cykla
på motionsspår och vandringsleder, men spåren och lederna är anlagda för dem som går
eller springer och därför ska du som cyklist ta
det lugnt och lämna företräde.
Mer information hittar du på:
osthammar.se/cyklainaturen

Gymmen
har öppet
kl. 5–22
varje dag

Simhallar

• Gimo simhall, Idrottsvägen 2
• Österbybruks simhall, Herrgårdsvägen 4
Båda simhallarna har en 25-metersbassäng,
en undervisningsbassäng och bastu.
Under skolloven har simhallarna extraöppet.
För aktuella öppettider se
osthammar.se/simhallar.

Du vet väl att ditt badkort gäller
på båda simhallarna?

12 SEPTEMBER KL. 11–12.30

UNGDOMSGÅRDAR

Kalendarium

- en mötesplats för dig i årskurs 7 upp till 20 år
Hit är du välkommen för att hänga med kompisar eller delta på aktiviteter
såsom grillkvällar, sällskapsspel, discopingis, filmkväll, tv-spel, biljardturnering,
bakning, dans- och pysselkvällar. Ibland samordnar alla fyra ungdomsgårdarna
sina aktiviteter, som till exempel biokvällar och bowling. Verksamheten är
öppen för ungas förslag och idéer. Tillsammans skapar vi en trygg och härlig
plats att umgås på.

September – december 2020
IS

FUNK

Här kan du hänga:
• Unkan Österbybruk
• Storbrunns ungdomsgård
• Gimo ungdomsgård
• Alunda ungdomsgård

= För dig med funktionsvariation

= Konsertkarusellen

16 SEPTEMBER KL. 19

OBS!

I höst är det extra viktigt att du tar del av aktuell information från arrangören innan du besöker
ett evenemang. Arrangören ansvarar för att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer, detta kan innebära att det blir ett begränsat antal platser, att evenemanget ställs in alternativt att evenemanget
kan kommas att genomföras digitalt.

Adresser och öppettider hittar du på osthammar.se/ungikommunen och
på Instagram @upplevosthammar #ungiosthammar

ALLA EVENEMANG HAR BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!
DET ÄR VIKTIGT ATT DU FÖRHANDSBOKAR OM DU VILL GÅ.

Frågor? Kontakta kultur.fritid@osthammar.se

Lär dig spela ett instrument, sjunga, dansa, spela teater, film, foto eller YouTubeproduktion. Östhammars
kulturskola är avgiftsfri och vänder sig till barn och
ungdomar från årskurs 1 till gymnasiet. Kulturskolans
lärare har ett stort kunnande och ett starkt engagemang. Målet är att eleverna ska utvecklas, trivas och
ha roligt tillsammans.

31 AUGUSTI KL. 18–20

FOTA MED MOBILEN (fortsättningkurs, 5 tillfällen)
Fota din vardag och skapa intressanta bilder utifrån
ljus, komposition och färg. Kursen riktar sig till
deltagare som gått grundutbildningen och till nya
deltagare som har en viss erfarenhet.
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar
Anmälan: picturecave@gmail.com eller
072-308 73 47
Arrangör: Barbro Paulsson Weaver med stöd från
Lyftet Storbrunn

24 SEPTEMBER KL. 19

FÖRFATTARBESÖK – ANNA-KARIN PALM
SELMA LAGERLÖF, FOLKKÄR OCH VÄRLDS-

- för dig med funktionsvariation

BERÖMD

Brunnen

Fritidsgården Brunnen är till för dig med en funktionsvariation. Vi träffas
på tisdagskvällar, oftast på Kulturhuset Storbrunn i Östhammar men
ibland på andra orter i kommunen. Vi fikar, spelar spel, ritar, sjunger,
lyssnar på föredrag och mycket mer.

9 SEPTEMBER KL. 19

27 AUGUSTI – 26 SEPTEMBER

E

!
T!!

Unga Brunnen

FÖRELÄSNING OM SLÄKTFORSKNING
Hur forskar man om sin hembygd och särskilt om
soldater och soldattorp? Anders Thornström har
arbetat många år som arkivarie på Krigsarkivet och
kommer att visa på nätet hur du kan göra.
Plats: Alunda bibliotek
Boka via: biblioteket.alunda@osthammar.se
Arrangör: Östhammars kommun

Se kulturskolanosthammar.se för mer info.

FUNKIS

H
NY

KONSERT– VI MINNS DAN
ANDERSSON (1888-1920)
Ett program om Finnmarksskalden, presenterat av
Puch Magnus Olsson till luta, munspel, recitation
och berättelser.
Plats: Österbybruks bibliotek
Fri entré. Boka plats: biblioteket.osterby@osthammar.se
Arrangör: Östhammars kommun
23 SEPTEMBER KL. 17.30

Augusti/September

ÖSTHAMMARS
KULTURSKOLA

= Finsk kultur

FILOSOFICAFÉ – NÖJDHET
Hur nöjd är du? Utvärderingsfrågorna följer numera efterhängset med oss. Att du är nöjd är viktigt.
Gör fokuset på nöjdhet oss mer nöjda och lyckliga
och uppnår vi kvalitet? Gör nöjdheten oss passiva eller aktiva? Har nöjdheten oss som mål eller
medel? Är nöjdhet ett mått på ett bra samhälle?
Kan nöjdhet skymma viktiga saker?
Fika och filosofera. Inga förkunskaper krävs, kom
med nyfiket och öppet sinne. Samtalsledare Sofia
Franzén.
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar
Fri entré. Boka plats: storbrunnbiljetter@osthammar.se
Arrangör: ABF och SSFP

Till hösten kör vi igång Unga Brunnen för funktionsvarierade
ungdomar och unga vuxna, på torsdagar kl. 17.00-20.00.
Vi håller oftast till på Kulturhuset Storbrunn i Östhammar. Vi
spelar pingis, biljard och sällskapsspel med mera.

Kulturprogram

Utöver aktiviteterna på Brunnen och Unga Brunnen kommer vi, efter
rådande möjligheter och omständigheter, att planera ett Kulturprogram
för alla till hösten
Programmet för Brunnen och höstens Kulturprogram för alla hittar du
på osthammar.se/brunnen

IS

FUNK

Håll utkik i kalendariet efter funkissymbolen
för roliga evenemang!

UTSTÄLLNING – UTSNITT
VALDA DELAR AV REGION UPPSALAS
KONSTKOLLEKTION
Konst berikar och bidrar till att skapa hälsofrämjande miljöer med människan i centrum. Konsten
har en förmåga att stimulera till möten mellan
människor, ge nya insikter och en breddad horisont. Konstenheten, Region Uppsala, har sammanställt en kollektion med nyinköpta och äldre verk
för att visa utvalda delar av den konst som finns i
Region Uppsalas olika verksamheter. Kollektionen
Utsnitt går på turné i länet från och med hösten
2020 med start i Östhammar.
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar

FÖRFATTARARBESÖK – NIKLAS
KÄMPARGÅRD, KRISHANDBOKEN
Niklas Kämpargård är skribent och fotograf. Han
berättar om sin bok Krishandboken: allt du behöver för att klara dig.
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar
Fri entré. Boka plats: storbrunnbiljetter@osthammar.se
Arrangör: Östhammars kommun
11–13 SEPTEMBER

KULTURARVSDAGEN
Den 11–13 september 2020 firas kulturarvet runt
om i landet. Temat i år är ”Kulturarv och lärande – om lusten att upptäcka eller att inspireras av
historien” och handlar om miljöer, berättelser och
händelser där kunskap, nyfikenhet och lärande står
i fokus. På raa.se hittar du information om evenemang som sker under kulturarvsdagen.

Selma Lagerlöf är en av Sveriges mest hyllade
författare genom tiderna. Nobelpristagaren som
också var en sökande, tänkande människa med
stort frihetsbegär. Anna-Karin Palm har skrivit
biografin. Hör henne berätta om Selmas liv och
författarskap.
Plats: Gimo bibliotek
Fri entré. Boka plats: biblioteket.gimo@osthammar.se
Arrangör: Östhammars kommun
30 SEPTEMBER KL. 19

KONSERT – BEETHOVEN 250 ÅR
UPPSALA KAMMARSOLISTER
För ett par år sedan beställde Uppsala Kammarsolister flera verk av svenska kompositörer med
uppdrag att kommentera Ludwig van Beethovens
sena stråkkvartetter. Och vad passar väl bättre än
att framföra ett par av dessa tillsammans med verk
av Beethoven under Beethovenåret 2020!
Plats: Herrgårdssalen i Österbybruks herrgård
Biljetter: roslagen.se
Arrangör: Vänföreningen Österbybruks herrgård i
samarbete med Musik i Uppland och Östhammars
kommun

10 OKTOBER KL. 18.30

Oktober

KONSERT – LADY SINGERS
SÅNGERNA SOM FORMAT OSS
Ladys Singers är den lokala sånggruppen med fyra
sångerskor födda under fyra årtionden. Denna
konsert kommer att innehålla musik ur dessa årtionden: 60-, 70-, 80- och 90-talet. Hur har denna
musik format gruppen och vad har denna musik
för betydelse i deras liv?
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar
Biljetter: ladysingersswe@outlook.com
Endast förbokning! 100 kr vuxen, barn och ungdom (0-18 år) 50 kr. Betalning görs vid entrén.
Arrangör: Lady Singers
12 OKTOBER KL. 19

1 OKTOBER – 14 NOVEMBER

UTSTÄLLNING – I NATUREN

En utställning av Andréas Hedberg, medutställare
Inger Källander & Staffan Strand. Andréas Hedberg
lyfter fram ljuset och det levande från naturen i
sina målningar. Inger Källander berättar om naturens mer osynliga mirakler. Staffan Strand återger
de vilda djurens väsen i brons.
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar
3 OKTOBER KL. 11–12.30

FILOSOFICAFÉ – DET OMEDVETNA
Hur förstår och använder vi begreppet det omedvetna? Kan det finnas andra sätt att beskriva, vad vi
menar med det omedvetna? Vad gör föreställningen om det omedvetna för vår uppfattning om vårt
jag och oss själva som agent? Vem vet sanningen
om ditt omedvetna? Finns det omedvetna?
Fika och filosofera. Inga förkunskaper krävs, kom
med nyfiket och öppet sinne. Samtalsledare Sofia
Franzén.
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar
Fri entré. Boka plats: storbrunnbiljetter@osthammar.se
Arrangör: ABF och SSFP

FÖRFATTARBESÖK – HENRIK BERGGREN
Hör författaren, historikern och journalisten Henrik Berggren berätta om sin bok Historien om
New York. New York - en stad som växte från en
blygsam holländsk handelskoloni till att bli ett av
världens absolut viktigaste ekonomiska och urbana
centra.
Plats: Österbybruk bibliotek
Fri entré. Boka via: biblioteket.osterby@osthammar.se
Arrangör: Östhammars kommun
FÖRELÄSNING – OM SYRIEN
MED JOAKIM MEDIN
Uppsalajournalisten Joakim Medin har gjort ett
flertal reportageresor till Syrien och dess grannländer, och på nära håll följt en konflikt som dödat
upp emot 500 000 människor. Han var den sista
utländska journalisten som rapporterade från Kobane innan IS intog stora delar av staden.
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar
Fri entré. Boka plats: storbrunnbiljetter@osthammar.se
Arrangör: Östhammars kommun i samarbete med
ABF Uppsala Län

ÄLDREVÅRDSDAGEN
Temat är seminariet är ”En mysig och rofylld livsmiljö eller ett trist slutförvar – hur åstadkommer
man en äldrevård att vara stolt över?” I seminariet
deltar: Susanne Rolfner Suvanto, Dagny Vikström,
Thomas Fogdö, Lisbeth Bodén och Marie Smedman Andersson
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar
Fri entré. Boka plats: anhorig.osthammar@telia.com
eller 070-637 29 11
Arrangör: Anhörigföreningen i Östhammars kommun

4 NOVEMBER KL. 19

11 NOVEMBER KL. 18

FÖRFATTARBESÖK – VIVECA STEN
2019 kom tionde delen i Sandhamnsserien, I hemlighet begravd. Serien Morden i Sandhamn har sålt i
över fyra miljoner exemplar och flera av böckerna
har filmatiserat och blivit stora tittarsuccéer. Hör
Viveca Sten berätta om sig själv och sitt författarskap.
Plats: Alunda bibliotek
Fri entré. Boka plats: biblioteket.alunda@osthammar.se
Arrangör: Östhammars kommun

KONSERT – FINLANDIA LINNÉKVINTETTEN
Ett program med alltigenom finsk musik ur den
klassiska repertoaren. Linnékvintetten har valt ut
några favoriter ur den finländska musikskatten,
såsom musik av nationaltonsättaren Jean Sibelius
och den välkända finlandssvenska visan Höstvisa av
av Erna Tauro.
Plats: Societetshuset Källör, Östhammar
Biljetter: roslagen.se
Arrangör: Bygdegårdsföreningen Källör, Finskt
förvaltningsområde Östhammar i samarbete med
Musik i Uppland och Östhammars kommun
18-19 NOVEMBER KL. 19.30

KONSERT – KOM SOM DU ÄR
Musikrevy med Jacob Spangenberg som gästartist.
Plats: Kulturhuset Storbrunn
Biljetter: roslagen.se
Arrangör: Staffan E Eriksson
19 NOVEMBER – 19 DECEMBER

7 NOVEMBER KL. 19

24 OKTOBER – 1 NOVEMBER

KULTURVECKAN

Kulturveckan i Östhammars kommun bjuder på
aktiviteter bland annat i form av musik, konst, dans,
film och litteratur. Vi inviger veckan utomhus vid
Österbybruks herrgård med diverse aktiviter.
Missa inte exempelvis utställning i Hargshamns
Folkets hus, Kulturafton på Alunda bibliotek, poesi i
bastu och mycket mer.
Se osthammar.se/kulturveckan för mer info.

FÖRELÄSNING – PERMAODLING, ODLA ÅRET
RUNT
Kom och hör amatörodlaren Carl-Johan Bachofners erfarenheter om permakultur. Är det inte
otroligt att de finns grönsaker som växer år för år
utan att man behöver så om dem varje år? Hur går
det till, hur kan man göra?
Plats: Alunda bibliotek
Fri entré. Boka plats: biblioteket.alunda@osthammar.se
Arrangör: Östhammars kommun

28 OKTOBER KL. 18

16 OKTOBER KL. 19

TEATER – DEN INBILLADE SJUKE
MolièreEnsemblen influerade av Commedia
dell’Arte spelar lekfull teater med mycket fysisk
komik. I Den inbillade sjuke driver Molière skoningslöst med sin egen hypokondri och sätter ljuset
både på dagens och på sin samtids kvacksalvare
som erbjuder dyra verkningslösa kurer.
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar
Biljetter: Förköp via tickster.se
Arrangör: Östhammars riksteaterförening

22 OKTOBER KL. 13 & 18

November

14 OKTOBER KL. 19

7 OKTOBER KL. 17.30

9 OKTOBER KL. 19

20 OKTOBER KL. 19

FÖRFATTARBESÖK – ULRIKA KNUTSON
Elin Wägner var långt före sin tid. Hon var en hård
moralist som krävde det omöjliga av sin omgivning.
Kampen för rösträtten, freden, kärleken och miljön skulle gå före allt annat. Ulrika Knutson är en
välkänd radioröst och journalist som tidigare har
skrivit boken Kvinnor på gränsen till genombrott.
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar
Fri entré. Boka plats: storbrunnbiljetter@osthammar.se
Arrangör: Östhammars kommun

KONSERT – FRÄNDER
Modern folkmusik smidd i djupet av de skandinaviska skogarna. Medlemmarna i Fränder väver in
lyssnaren i förföriska sångstämmor, tunga groove,
spännande arrangemang och målar upp ett musikaliskt landskap fyllt av historier, mystik, charm och
humor.
Fränder, en svensk-estnisk kvartett som använder
traditionerna från respektive länder. Resultatet blir
en fängslande upplevelse, fylld av spänning, värme
och charm. Efter att Fränder släppte sitt kritikerrosade debutalbum 2017 har de sig ett varv runt jorden. Nu, med en ny skiva på väg och ett samarbete
med slagverkaren från det legendariska bandet
Hedningarna är det dags för turné i Uppland!
Plats: Kulturhuset Storbrunn
Biljetter: roslagen.se
Arrangör: Östhammars kommun i samarbete med
Musik i Uppland

KULTURAFTON
Musik, poesi med öppen scen, poetry slam och
högläsning.
Plats: Alunda bibliotek
Fri entré. Boka plats: biblioteket.alunda@osthammar.se
Arrangör: Stensunda Musik & Kultur
31 OKTOBER KL. 11–12.30

FILOSOFICAFÉ – KÄRLEK
Vad är kärlek? Är det en känsla, attityd, ett förhållningssätt, något kroppsligt, själsligt, metafysiskt?
Finns det olika sorters kärlek? Har kärleken en
absolut motsats? Är kärleken fördold eller har
yttre kännetecken? Kan man förstå kärlek och ha
kunskap om den? Kan man älska alla människor? Är
kärleken osjälvisk? Hur älskar man sig själv och bör
man göra det?
Fika och filosofera. Inga förkunskaper krävs, kom
med nyfiket och öppet sinne. Samtalsledare Sofia
Franzén.
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar
Fri entré. Boka plats: storbrunnbiljetter@osthammar.se
Arrangör: ABF och SSFP

TEATER – BYGDENS SÖNER
En ömsint landsbygdskomedi om de som valde att
stanna kvar. När Roger och Patrik var tolv år var
de först på plats vid en trafikolycka och räddade
ett liv tillsammans. Den sommaren var de bygdens
stolthet. Bara några månader senare var deras
vänskap över för alltid. Vad var det som hände
egentligen?
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar
Biljetter: Förköp via tickster.se
Arrangör: Östhammars riksteaterförening
9 NOVEMBER KL. 18–20

IS

FUNK

FÖRELÄSNING – TJEJER MED NEUROPSYKIATRISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Att vara tjej med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, hur skiljer det sig från att vara kille?
Flickor med NPF missas ofta och får diagnos senare än vad pojkar får. Jill och Billie, både med egna
NPF-diagnoser, berättar om varför tjejer är svårare att upptäcka och vilka konsekvenser det kan få.
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar
Fri entré. Boka plats: storbrunnbiljetter@osthammar.se
Arrangör: Östhammars kommun i samarbete med
Infoteket om funktionshinder

UTSTÄLLNING – KURT SIMONS
Utställningen görs i samarbete med Uppsala konstmuseum. Kurt Simons medverkar även i utställningen Relationer (tillsammans med Olle Bærtling,
Lars Erik Falk, Elli Hemberg, Cajsa Holmstrand,
Anna Nyberg), som visas på Uppsala konstmuseum
24 oktober 2020 – 7 februari 2021.
Plats: Kulturhuset Storbrunn

28 NOVEMBER KL. 18.00

KONSERT – SOUND POLLUTION ECLECTIC
Sound Pollution Eclectic är en grupp grundad av
svenske trombonisten Karel Eriksson och består
av musiker från bland annat Brasilien, Tyskland och
Österrike. Träffpunkten var Universitetet i Graz
där de alla studerade någon gång under de senaste
tio åren. I maj 2018 spelades första skivan in och
bestod till hälften av fria (akustiska) improvisationer
och till hälften elektrifierade kompositioner och
riff. Musikaliskt blandas det vilt och de tar det bästa
från olika genrer och kokar ihop det till en röra
med experimentella improvisationer och egenskrivet material från Sound Pollution Eclectic.
S.P.E som dom kortfattat kallas framträder flitigt på
festivaler runtom i Österrike och Centraleuropa
och kan nu för första gången höras live i Sverige.
Plats: Kulturhuset Storbrunn
Biljetter: storbrunn.se
Arrangör: Sound Pollution Eclectic/Karel Eriksson
med stöd av Lyftet Storbrunn

21 NOVEMBER KL. 11–12.30

FILOSOFICAFÉ – SANNING
Vilka krav har du för att anta att någonting är sant?
Är sanningen för alltid avgjord eller föränderlig?
Kan något vara sant utan att någon vet om det?
Kan något vara sant för vissa, andra inte? Är ett
konstverk sant eller osant? Fika och filosofera. Inga
förkunskaper krävs, kom med nyfiket och öppet
sinne. Samtalsledare Sofia Franzén.
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar
Fri entré. Boka plats: storbrunnbiljetter@osthammar.se
Arrangör: ABF och SSFP

28 NOVEMBER

IS

FUNK

KONSERT – DIGITAL
MUSIKFESTIVAL MED VARIATION
I år sänder vi en digital Musikfestival med variation.
Mer information om programets innehåll och utformning kommer under hösten.
Arrangör: Östhammars kommun

December

9 NOVEMBER KL. 19

KONSERT – A TRIBUTE TO NINA SIMONE

Tre stjärnor hyllar en fjärde.

Viktoria Tolstoy, Karin Hammar och Ida Sand samlas i en hyllning med personliga tolkningar av Nina
Simones älskade och odödliga låtar! Nina Simone
eller snarare Eunice Kathleen Waymon föddes
1933 och hennes dröm var att bli den första svarta
kvinnan som fick spela piano i Carnegie Hall. Men
rasdiskrimineringen i efterkrigstidens USA satte
stopp för det musikaliska underbarnet. I stället
blev hon jazz, pop- och soulsångerska på en sliten
nattklubbssylta i Atlantic City och tog namnet Nina
Simone för att inte skämma ut sin familj.
Plats: Ekeby bygdegård, Alunda
Biljetter: Entréavgift 150:- vid dörren. Förköp 130:via roslagen.se
Arrangör: Stensunda Musik & Kultur i samarbete
med Musik i Uppland och Östhammars kommun

25 NOVEMBER KL. 18

FÖRFATTARBESÖK – CHRISTOFFER HOLST
Christoffer Holst har skrivit en feelgoodroman
som utspelas i Öregrund. I en intervju av Månadens Bok säger Holst att idén till boken födds i
Öregrund när han bodde på pensionatet Floras
Trädgård. Boken Solsken och parmesan handlar
om Rasmus som är en avdankad dansbandsstjärna
som tillbringar dagarna på sin systers soffa och har
svårt att komma över sitt ex. Hilda älskar matlagning mer än något annat, men jobbet som kock
på en förskola ger inte direkt utlopp för hennes
drömmar.
Plats: Öregrunds bibliotek
Fri entré. Boka via: biblioteket.oregrund@osthammar.se
Arrangör: Östhammars kommun

5 DECEMBER KL. 19.00

TEATER – VÖLVANS SPÅDOM
Vår uråldriga völva återvänder för att berätta om
världens uppkomst, gudarnas öden, människans
oändliga ensamhet och vår nuvarande världs undergång. Ordagrant enligt 1913 års tolkning av den
tusenåriga dikten Völuspá.
Plats: Kulturhuset Storbrunn
Biljetter: 120 kr, bokning via mail på
info@teateroland.se
Arrangör: Teater Oland

Alla
aktiviteter
är gratis!

September
5 SEPTEMBER KL. 10 & 14

SAGOSTUND – BLAND DRAKAR OCH
DRAGQUEENS
Succéföreställningen återvänder till Storbrunn! En
av landets mest erkända dragartister, Inga Tvivel,
framför sagor för barn. En sagostund full av glitter,
lek och normkritiska berättelser.
Rek. ålder: 3-6 år
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar
Fri entré. Boka plats: storbrunnbiljetter@osthammar.se
Arrangör: Östhammars kommun

”Det har jag aldrig
provat tidigare så det
klarar jag helt säkert”

24 OKTOBER KL. 14

KONSERT – DEN FÖRBJUDNA SKOGEN
Systrarna Saga och Sägne vet mycket väl om att
de inte får ta vägen genom skogen, men en dag
kan de inte låta bli. De kastas rakt in i ett oväntat
äventyr där de träffar folktrons mest fruktade väsen:
Näcken och Skogsfrun. Musikföreställning med Trio Törn.
Rek. ålder: 4–7 år
Plats: Österbybruks bibliotek
Fri entré, boka plats: biblioteket.osterby@osthammar.se eller på telefon 0173-856 30
Arrangör: Östhammars kommun
30 OKTOBER KL. 14

IS

FUNK

SÅNGSTUND – MED TECKEN SOM STÖD
Sångstund för barn och unga med funktionsvariation.
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar
Fri entré. Boka plats: storbrunnbiljetter@osthammar.se
Arrangör: Haglund Dahlin AB med stöd av Lyftet
Storbrunn

November

14 NOVEMBER KL. 14

TEATER – DEN LILLE PRINSEN
Mitt ute i ingenstans, där en pilot tvingats nödlanda
sitt flygplan, dyker en liten prins upp. Det tar lite tid
för dem att förstå varandra. Rita mig ett får, ber
lille prinsen. Det går inte så bra, tills piloten ritar
en låda med lufthål i. Oj, va bra, sa den lille prinsen.
Spelas av Teater Boulevard.
Rek. ålder: 3-8 år
Plats: Gimo bibliotek
Fri entré. Boka plats: biblioteket.gimo@osthammar.
se eller på telefon 0173-867 75
Arrangör: Östhammars kommun

Sagt av en av världens mest kända barnboksfigurer – Pippi Långstrump. En stark,
rödhårig och mycket egensinnig tjej. I år
är det 75 år sedan den första boken om
Pippi Långstrump gavs ut i Sverige. Pippi
älskar tårta, så det är klart att vi ska ställa
till med fest! I år har dessutom barnkonventionen blivit svensk lag och vem, om
inte Pippi, passar bättre för att representera barns rättigheter.
Mer information om Pippifirande och
Östhammars kommuns arbete med barnkonventionen kommer under hösten.

28 NOVEMBER KL. 14

TEATER – STOR STOL
Teaterföreställning för de yngsta med 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. På enkel svenska.
Rek. ålder: 1-5 år.
Plats: Öregrunds bibliotek
Fri entré, boka plats: biblioteket.oregrund@osthammar.se eller 0173-865 50
Arrangör: Östhammars kommun

December
10 SEPTEMBER KL. 15

SÅNGSTUND – EFTER FÖRIS!
Sång- och fruktstund efter förskolan. Logoped och
musiker Emma D Haglund spelar, sjunger och visar
tecken som stöd till sångerna.
Rek. ålder: 2-6 år, men alla är välkomna!
Plats: I parken vid Kulturhuset Storbrunn om vädret tillåter annars i biblioteket, Östhammar
Fri entré. Boka plats: storbrunnbiljetter@osthammar.se
Arrangör: Haglund Dahlin AB med stöd av Lyftet
Storbrunn

Oktober
10 OKTOBER KL. 14

ALLSÅNG – MED THE ASTRIDZ
Trion The Astridz sjunger och spelar låtar från
Astrid Lindgrens berättelser. Kom dit och sjung
med eller bara lyssna och dansa loss!
Ålder: För hela familjen
Plats: Alunda bibliotek
Fri entré, boka plats:
biblioteket.alunda@osthammar.se eller på
telefon 0173-858 70
Arrangör: Östhammars kommun

LOVAKTIVITETER

1 NOVEMBER KL. 13.00

KONSERT – ALICE!
I konserten Alice! spelas folkkära barnvisor och
mer okända kompositioner från Alice Tegnérs musikskatt. Med ovanliga arrangemang och spännande
animationer som projiceras över scenen skapas en
drömsk värld och en annorlunda musikupplevelse
för barnen.
Rek. ålder: 3–5 år
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar
Fri entré. Boka plats: storbrunnbiljetter@osthammar.se
Arrangör: Östhammars kommun i samarbete med
Musik i Uppland
14 NOVEMBER KL. 13

TEATER – FORMA
En interaktiv 3d-show där barnen får vara med
och styra dramaturgi och upplägg. Föreställningen
tar upp frågor om att passa in, allas lika värde och
att våga vara sig själv. Alldeles egen och unik, som
ingen annan.
Rek. ålder: 4-6 år
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar
Fri entré. Boka plats: storbrunnbiljetter@osthammar.se
Arrangör: Tio fötter med stöd av Lyftet Storbrunn

Vill du eller din förening arrangera en aktivitet för barn och unga under
skolloven? Kontakta: kultur.fritid@osthammar.se
24 OKTOBER – 1 NOVEMBER

HÖSTLOV
5 DECEMBER KL. 14

TEATER – VÖLVANS SAGA
Möt den mystiska völvan, en spåkvinna som berättar sagorna om världens födelse och slut, berättelser om gudar, monster och människor. Fritt efter
dikten Völvans spådom.
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar
Fri entré. Boka plats: storbrunnbiljetter@osthammar.se
Arrangör: Teater Oland
OBS!
I höst är det extra viktigt att du ser vad som
gäller innan du går på det evenemang som
du vill besöka.
VIKTIGT ATT DU FÖRHANDSBOKAR PLATS!

På höstlovet kan du bland annat testa på spökvandring, dans, naturbingo, cykelleder, gå
på musikföreställning med mera. Dessutom firar vi Pippi Långstrump med en temadag på
Storbrunn. Information om aktiviteterna läggs upp löpande när höstlovet närmar sig.

19 DECEMBER – 11 JANUARI

JULLOV

Jullovet bjuder på roliga lovaktiviteter för barn och unga.
Information om aktiviteterna läggs upp löpande när jullovet närmar sig.

Läs mer om lovaktiviteter på osthammar.se/barnochunga

Besök Österbybruks herrgård och
lös Gammel-Tammens gåta – en
familjeanpassad lyssningsupplevelse.
Hjälp gårdsspöket att lösa en 200 år gammal gåta.
På sex platser runt om i herrgårdsområdet sitter
skyltar med QR-koder. Lyssna på historier om
platsen och få uppgifter att lösa som ger ledtrådar
till gåtan. Passar bäst för barn 5-10 år.
SÅ HÄR GÖR DU:
• Karta finns på plats.
• Medtag en telefon med internet och en
penna.
• Lite äldre barn kan lyssna på egen hand, yngre
barn tillsammans med en vuxen.
• Lyssna gärna i hörlurar eller ta med en egen
bluetooth-högtalare.
• Starta vid herrgårdens entré.
Ta del av herrgårdsområdet och dess historia när
du vill och på egen hand. Pågår fram till den 27
september.

Vi ska göra om på
Gimo bibliotek!
Hur vill du att framtidens bibliotek ska se ut?
Hjälp oss att utveckla Gimo bibliotek utifrån
dina önskemål. Svara på enkäten innan sista
september. Stort tack för hjälpen!
www.osthammar.se/gimobibliotek2020

HITTA & KONTAKT

För öppettider, se biblinord.se
Alunda bibliotek
Marmavägen 12, 747 30 Alunda
E-post: biblioteket.alunda@osthammar.se
Telefon: 070-239 73 17

BIBLIOTEK
På ditt lokala bibliotek kan du förutom att låna böcker också
gå på evenemang, få lästips, bläddra i dagens tidning och låta
barnen leka i barnhörnan. Läs mer om de digitala tjänster och
den service som vi kan erbjuda dig.
Beställ en bokkasse
Tillhör du en riskgrupp och inte vill komma in i biblioteket så kan du höra av dig till
personalen på Östhammars bibliotek. De kan plocka ihop en kasse med böcker till
dig som sedan hämtas på närmaste bibliotek. Skicka in din önskelista på böcker till:
bibliotek.osthammar@osthammar.se

Biblio
Biblio är en app där du kan låna både e-böcker och ljudböcker. Du kan välja mellan
att läsa och lyssna. Dessutom kan du ladda ner böcker så att de finns tillgängliga
offline. Du loggar in i appen med ditt lånekortsnummer och pinkod. Du kan låna tre
nya böcker varje vecka.

PressReader
Med appen kan du ansluta din smarttelefon eller surfplatta till bibliotekets wifi. Du
kan därefter ladda ner hur många tidningar och tidskrifter du vill och sedan läsa i 72
timmar offline hemifrån. I PressReader finns över 3500 dagstidningar och tidskrifter
från 100 länder och på mer än 50 språk. Bland svenska nyhetstidningar finns till
exempel Svenska Dagbladet och Aftonbladet.

Talböcker/Legimus
Om du har en läsnedsättning kan du lyssna på talböcker, som är en typ av ljudbok.
Exempel på läsnedsättningar är dyslexi, synskada eller en intellektuell funktionsnedsättning. Du som har en läsnedsättning kan få nästan vilken bok som helst inläst
bara för dig! Du kan lyssna på talböcker på mobilen, surfplattan, datorn eller en
Daisy-spelare.

Släktforskning
Du som är intresserad av släktforskning kan komma in på något av våra bibliotek.
Vi kan erbjuda dig att låna en dator med tillgång till Arkiv Digital och SVAR, samt
Sveriges dödsbok, Begravda i Sverige och Sveriges befolkning beroende på vilket
bibliotek du besöker.

Gimo bibliotek
Köpmangatan 2, 747 43 Gimo
E-post: biblioteket.gimo@osthammar.se
Telefon: 0173-867 75
Öregrunds bibliotek
Rådhusgatan 8, 742 42 Öregrund
E-post: biblioteket.oregrund@osthammar.se
Telefon: 0173-865 50
Österbybruks bibliotek
Herrgårdsvägen 16, 748 32 Österbybruk
E-post: biblioteket.osterby@osthammar.se
Telefon: 0173-856 30
Östhammars bibliotek
Klockstapelsgatan 2, 742 32 Östhammar
E-post: bibliotek.osthammar@osthammar.se
Telefon: 0173-863 00

I Kulturhuset Storbrunn finns bibliotek, biograf, evenemang, ungdomsgård,
möteslokaler, konstrum och plats för att umgås. Se program och aktiviteter
på storbrunn.se
Nu har vi en bikupa uppe på sedumtaket på Kulturhuset Storbrunn – med över 50 000 härligt surrande grannar! De hjälper till så att du kan få äpplen, bär, grönsaker och andra grödor.
Och inte minst honung!
Ungefär en tredjedel av den mat vi äter kommer från växter som bin och humlor och andra pollinatörer.
Bin ger alltså inte bara honung utan gör livsviktiga insatser för vår överlevnad. Men över hela jorden har
pollinerare minskat drastiskt i antal. Över 40 procent av de pollinerande insekterna är idag utrotningshotade. Förändrad markanvändning och färre ängs- och hagmarker är några av skälen till att pollinerarna
minskar. I Sverige finns ungefär 3 000 stycken olika pollinerande insektsarter såsom bin, humlor och
andra steklar, dag- och nattfjärilar, blomflugor, andra flugor och skalbaggar.
Vi försöker hjälpa till att stärka pollinerarnas roll på flera sätt. Det här är ett!

Hitta aktuellt bioprogram på:
bio.se/biografer/storbrunn-bio

Se digitala konstvisningar och få tips
på kulturupplevelser:
storbrunn.se/konstrummet
storbrunn.se/digikul

Vill du arrangera något på Storbrunn
eller hyra lokalerna? Kontakta oss på:
storbrunn@osthammar.se

Hitta och följ oss!
Adress: Klockstapelsgatan 2, Östhammar
Webb: storbrunn.se
Instagram.com/storbrunn

Vill er förening anordna ett
kulturevenemang?
Då kan ni söka pengar för det nu!

Följande kriterier gäller för att kunna beviljas
medel för aktivitet under kulturveckan 2020:

Om Kulturveckan

Kulturveckan är initierad av Kultur- och fritidsnämnden och samordnas av Kultur- och fritidsförvaltningen i Östhammars kommun. Syftet med Kulturveckan är att kommunens alla invånare ska
upptäcka och använda kulturen bland annat i form av musik, konst, dans, film och litteratur för
att skapa förutsättningar för ett välbefinnande och god hälsa hos alla.
Östhammars kommun samordnar programmet och bidrar med invigning på Österbybruks herrgård och kulturaktiviteter på förvaltningens verksamheter. Övriga programpunkter står kommunens många kulturaktörer och föreningar för.

Ansökan ska komma från kulturutövare inom
bland annat musik, konst, dans, film och litteratur samt ideella föreningar och studieförbund
• Aktiviteten ska bestå av estetiska
kulturuttryck
• Aktiviteten ska vara alkohol- och drogfri
• Aktiviteter som riktar sig till målgrupperna barn och unga i åldern 7-20 samt äldre
ålder 70+ prioriteras.
• På grund av rådande omständigheter
behöver evenemangen vara anpassade
utefter Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
Ange på vilka sätt ni följer riktlinjerna i er
ansökan.

Tillsammans med föreningslivet i
Östhammars kommun arbetar vi för
att ge möjligheter för dig att hitta
din grej.

FÖRENINGSLYFTET
De senaste sju åren har Peter Jansson i sitt uppdrag på kultur- och fritidsförvaltningen
haft uppdraget att jobba med föreningsdialog och att bereda Föreningslyftets ärenden.
Och från det finns många goda resultat att lyfta fram

Välkommen med er ansökan senast den
13 september.

– Ett av de främsta exemplen är Gimo ski center, en uppskattad skidanläggning med
konstsnö, säger Peter Jansson.

Du hittar blanketten på:
osthammar.se/kulturveckan

Några andra exempel är Sanda bygdegårdsförening som rustat bygdegården för vandrare på Vikingaleden samt etablerandet av Strömmingsfestivalen i Hargshamn.

Frågor? Kontakta kultur.fritid@osthammar.se

Jobba mer tillsammans
Östhammars kommun har många föreningsdrivna anläggningar, allt ifrån fotbollsplaner
till friluftsbad och elljusspår. Och fler kan det bli. Peter Jansson ser gärna ett utökat
samarbete med föreningar då vi i likhet med många andra kommuner står inför en
demografisk utmaning med en ökad andel barn, unga och äldre, vilket något förenklat
betyder minskade skatteintäkter och ökade kostnader.
– Vi kommer att behöva hjälpas åt och jobba mer tillsammans med föreningsliv och
civilsamhälle. Det kräver en del nytänkande och genererar ett värdefullt engagemang,
säger han.

HITTA DIN FÖRENING

SÖKA STÖD

Att vara med i en förening är ett bra sätt att kunna utveckla dina intressen. Föreningslivet är en
viktig del av det demokratiska samhället. Tillsammans med andra människor finns det möjlighet
att skapa verksamhet och driva frågor. De flesta stödformer som finns inom kultur- och fritidsområdet riktar sig till föreningar. Dessutom är det ett fantastiskt bra sätt att lära känna nya
människor!

Föreningsbidrag

Sök i föreningsregistret för att hitta intressanta föreningar att gå med i:

osthammar.se/foreningsregister
Saknas din förening i registret? Kontakta oss.
Saknar din förening lokal? På Kulturhuset Storbrunn finns möteslokaler att låna.

Ekonomiskt stöd kan sökas av olika föreningar,
så som ungdoms-, idrotts-, pensionärs- och
kulturföreningar. Beroende på vilken typ av
aktivitet och förening ni driver så finns olika
stödformer. Inom idrott- och fritid finns bland
annat stöd för gruppaktiviter och anläggningar.
På kulturområdet: musik, bildkonst, scenkonst,
litteratur och film/foto finns fyra olika stöd att
söka.
Du kan läsa mer om våra olika stödformer på
osthammar.se/stodochstipendier

TIPS!

Det finns många andra organisationer som stöttar kultur- och fritidsverksamhet.
Läs mer om Föreningslyftet på nästa sida eller titta in på:
osthammar.se/andrabidragsgivare

Frågor

Har du frågor om våra olika stödformer kan
du kontakta oss på kultur.fritid@osthammar.se

För att lyckas menar han att det behövs kunskap och förståelse för vad som är möjligt
samt en fortsatt bra dialog mellan olika aktörer.
Hållbara över tid
Pengarna som delats ut hittills från Föreningslyftet har gått till olika slags projekt. Gemensamt är att de ska stimulera människors engagemang och vara hållbara över tid.
– Ibland är det svåra avvägningar som beslutsgruppen behöver göra, säger Peter Jansson.
Det är han som har dialogen med föreningarna, tar emot ansökningarna samt bereder de olika ärendena inför beslut. Det fina med Föreningslyftet är att pengarna till
de beviljade projekten betalas ut direkt, till skillnad från en del andra sammanhang då
föreningar får ligga ute med pengar och får stöd utbetalt i efterhand, när de redovisar
vad de gjort.
– Att beviljas stöd från Föreningslyftet kan även stärka ett projekts trovärdighet och
chanser att få stöd från flera håll, exempelvis från Riksidrottsförbundets anläggningsstöd, Leader Upplandsbygd och Arvsfonden, säger han.

OM FÖRENINGSLYFTET
Har din förening en idé ni vill förverkliga? Kanske något som kan öka antalet
besökare till kommunen eller hjälpa till
att sätta Östhammar på kartan?
Föreningslyftet i Östhammars kommun har sedan 2013 totalt fått 7,2
miljoner kronor från mervärdesprogrammet*, av vilka 1,2 miljoner kronor
fördelas under nuvarande programperiod (2019-2020). Pengarna satsas på
ideella föreningar som vill utveckla och
stärka attraktiviteten i kommunerna,
för boende och besökare.
*Mervärdesprogrammet syftar till
att skapa goda förutsättningar att bo,
driva verksamhet och etablera sig i
Östhammars och Oskarshamns kommuner. Det är ett resultat av det avtal
som tecknades mellan kommunerna
och Svensk Kärnbränslehantering AB i
samband med platsvalet för ett framtida slutförvar för använt kärnbränsle.
Är du intresserad att få veta mer om
Föreningslyftet? Läs mer på:
osthammar.se/foreningslyftet

Vad vill du göra i höst
och vinter?
Cykla i skogen. Rida häst. Få en ny vän. Lära
mig att sticka en tröja. Sjunga i kör. Måla
akvarell. Spela fotboll. Diskutera litteratur.
Åka skidor.

Testa något nytt!
osthammar.se/upplevaochgora
osthammar.se/foreningsregister
storbrunn.se
kulturskolanosthammar.se
motionsiuppland.se
naturkartan.se
roslagen.se, se evenemang i Östhammar

SNART SLÄPPER VI EN
NY APP FÖR UNGA I
ÖSTHAMMARS
KOMMUN

