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1920-talet, Karleby. Den 
karismatiska och ängla-

lika Maria Åkerblom leder 
sin förföljda sekt till 

Helsingfors.

NY FINSK FILM PÅ BIOGRAFEN
Lördagar kl. 14.00, Folkets Hus

KONST PÅ BIO PÅ BIOGRAFEN
Måndagar kl. 19.00, Folkets Hus

Gratis buss från Virsbo och Ramnäs, Tur och retur. 
Biljettpris: 80 kr inklusive kaffe och kaka.

Tove Skogsjätten Marias paradis

Botticellis Florens Pompeji - syndens 
stad

Solrosor
Vincent van Gogh museet

25 september 23 oktober 27 november

4 oktober 1 november 6 december

Helsingfors, 1945. Tove 
skildrar en unik kvinnas 
intensiva sökande efter 
lust och frihet, och tillbli-
velsen av ett av världens 
mest älskade konstnärskap.

Skogsjätten är baserad 
på Miika Nousiainens 

succéroman med samma 
namn.

Upplev renässansens 
Florens med utgångs-

punkt i konstnären Botti-
cellis olika mästerverk. 

Dokumentärfilmen hand-
lar inte bara om det be-
römda vulkanutbrottet, 
utan om staden själv. 

Varför valde Van Gogh 
den exotiska solrosen 

med sin långa stjälk och 
gyllene blomma? Vad 

försökte Van Gogh säga 
med sina verk?



Lasse Diding som är filmens protagonist 
och andra huvudperson kommer på 

besök och minglar i foajén innan filmen.

EFTERMIDDAGSBIO 
Måndagar kl. 13.30, Folkets Hus

Biljettpris: 80 kronor inklusive kaffe och kaka.

Alltid när dig

Den ensamstående fönsterputsaren 
Johns tillvaro kretsar kring hans fy-
raårige son Michael, vars mamma 

lämnade dem kort efter födseln. Nu 
står John inför sitt livs svåraste beslut 

– han har fått veta att han bara har 
månader kvar att leva.

25 oktober

Fin, rolig, rar och romantisk 
berättelse om kärlek i den senare 

delen av livet. 

23 Walks

22 november

FILM OCH SAMTAL PÅ 
BIOGRAFEN, Folkets Hus

Söndag 10 oktober kl. 14.00

Lasse minglar i foajén från 13.00

I väntan på Jan Myrdals död



21 september
19 oktober
16 november
14 december

BOKFIKA
Tisdagar 
kl. 10.00

Vi träffas och pratar om författare 
och böcker som vi har läst eller vill 

läsa. Biblioteket bjuder på fika.

12 oktober
  9 november
  7 december

DIGITALT 
BOKSNACK

Tisdagar 
kl. 10.00

Vi pratar om författare och böcker. Vi 
använder Teams som mötesverktyg. 
Anslut till mötet genom att klicka på 

möteslänken i evenemanget på 
bibliotekets Facebook eller på 

surahammar.se

SURAHAMMARS BIBLIOTEK

ÖPPET HUS
Släktforskning

Torsdagar
kl. 10.00

Har du kört fast? Vill du få hjälp av
 andra släktforskare? Biblioteket 

bjuder på fika.

7 oktober
4 november
2 december

PRAT & 
GEMENSKAP

Onsdagar 
kl. 10.00
Kom och prata om 

stort och smått.

29 september
27 oktober
24 november



Fredagar 
kl. 14.00

FOLKETS HUS

MUSIK MUSIK

Jonny Fagerman 
sjunger och spelar. 

Vi testar våra 
musikkunskaper i ett 

musikquiz.

Fika till inköpspris

Spencer Strandh
sjunger och spelar. 

Vi testar våra musik-
kunskaper i ett 

musikquiz.

Fika till inköpspris

Torsdagar
kl. 13.00

NOSTALGI-
CAFE

Idrottsminnen, profiler och skrönor 
med Staffan Hesselbäck och 

Pelle Söderbäck.
21 oktober

Sven-Erik Eilerts fotografiska 
gärning med Anders Johansson. 

Hjälp Anders att identifiera olika bilder. 
11 november

Teknikcaféet är en fantastisk möjlighet 
för dig som känner dig osäker på din 
mobiltelefon, laptop eller surfplatta.
Ta med dig ditt digitala problem så 

hjälper vi dig.

24 september
22 oktober
26 november

TEATER
Fredag

29 oktober
kl. 14.00

Fredag
19 november

kl. 14.00

Fredag
3 december
kl. 14.00

Omsorgen med Bodil 
Malmberg.

Med dans och sång tar 
vi oss an tunga ämnen 
& förändrade livsvillkor.

Biljettpris: 100 kr
Biljetter: www.riksteatern.

se/surahammar

TEKNIKCAFE
MÖTESPUNKTEN



MUSIKKONSERTER

Duo Kellerman - Fröst WAO
Kammarmusik med de 

internationellt 
verksamma kammarmusiksolisterna 

Göran Fröst, viola och Jacob 
Kellermann, gitarr. 

En ovanlig men vackert klingande 
ensemble.

De kallar sig WAO efter Wilho Akseli 
Ollikainen och är en unik ny konstel-

lation med delar av JP Nyströms 
och Jord tillsammans med den fin-

ske mästerspelmannen Arto 
Järvelä.

Artister som har spelat med eller 
inspirerats av tänkaren, konstnä-

ren och människan Vilho Ollikainen 
(1934-98). Tjära människa är en 

monolog om Vilho Akseli.
Ollikainens liv och konstnärskap. 

Gruppen WAO spelar sångerna och 
berättar mer om kulturkraften från 

Ullatti som skapade 100-tals sånger 
och dikter.

Onsdag 6 oktober kl. 19.00

Onsdag 3 november kl. 19.00

Galleri Wission, Surahammar

Folkets Hus, Surahammar

Entré: 100 kronor, ungdomar upp 
till 20 år 50 kr

Entré: 100 kronor, ungdomar upp 
till 20 år 50 kr

Biljetter: Surahammars bibliotek 
och vid konserten

Biljetter: Surahammars bibliotek 
och vid konserten



SLÖJDCAFEER STENHUSET
Onsdagar kl.18.00 - 20.30

UTSTÄLLNINGAR STENHUSET
Lördagar & söndagar

kl. 13.00-17.00

Drop in. Alla är välkomna men barn 
under 10 år i sällskap med vuxen. 
Fika till självkostnadspris. Hant-
verksbutiken och smedbostaden 

är tillgängliga att besöka. Möjlighet 
att se pågående utställning. Aktuell 

information på Stenhuset 
Facebook-sida

29 september
13 oktober, tema vika askar, påsar,   
                   kassar av papper
27 oktober
10 november
24 november, tema juldekorationer

2 - 31 oktober
Vivianne Elveström Rosqvist -

glasmålning, acryl, raku och emalj

6 - 28 november
Örebro läns konstnärsförbund - 

samlingsutställning, blandade tekniker

4 - 19 december
Julsalongen

Alla med anknytning till Surahammar, 
amatörer eller etablerade konstnärer 
och konsthantverkare är välkomna 

att medverka. Inlämning 
27-28 november

Konsthallen

Vernissage sker alltid på första utställningsdagen

Caféet
2 - 31 oktober

Tobias Franzén -
träsnickerier och sniderier med 

infällningar av skateboard
6 - 28 november

Örebro läns konstnärsförbund - 
samlingsutställning, blandade tekniker

4 - 19 december
Julsalongen

Alla med anknytning till Surahammar, 
amatörer eller etablerade konstnärer 
och konsthantverkare är välkomna 

att medverka. Inlämning 
27-28november



SURAHAMMARS
TEATERFÖRENING

Britt-Marie var 
här

Omsorgen
med Bodil Malmberg

Laika 
med Özz Nûjen

En varm komedi med 
Marianne Mörck i alla 
roller. Britt-Marie var 
här är en hyllning till 
livet som med humor 
och värme uppmanar 
oss att gå ut från sa-
longen och ta vara på 
allt som är oss kärt. 

Föreställningen är ba-
serad på Fredrik Back-
mans bok med samma 

titel.

Omsorgen är en po-
etisk och surrealistisk 
betraktelse över våra 

gemensamma skydds-
system. Med en glad 
ton, starka kontraster 
och dans och sång tar 
vi oss an tunga ämnen 
och våra förändrade 
livsvillkor.  Föreställ-

ningen behandlar idén 
om ett kollektiv omhän-
dertagnade och vem 
som ska betala priset 

för det

En smart, varm och 
rolig föreställning. 

Någon, kanske Jesus, 
återvänder till jorden. 
Generöst och poetisk 
predikar han om både 
humor och allvar om 

samhällets brister, ger 
en röst åt de som inte 
annars får utrymme att 
höras. I berättelserna 
får vi ta del av små 

underverk.

Lördag 16 oktober
kl. 19.00

Fredag 29 oktober
kl. 14.00

Fredag 19 november

Folkets Hus, 
Surahammar

Folkets Hus, 
Surahammar

Folkets Hus, 
Surahammar

Entré: 250 kronor. 
Scenpass 200 kronor
Ungdom t.o.m. 25 år

50 kronor
Entré: 100 kronor

Entré: 200 kronor. 
Scenpass 150 kronor
Ungdom t.o.m. 25 år

50 kronor
Biljetter: www.riksteatern.

se/surahammar 
och biblioteket

Biljetter: www.riksteatern.
se/surahammar
och biblioteket

Biljetter: www.riksteatern.
se/surahammar 
och biblioteket


