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Lisan i Konstmagasinet
Livia Lisan, medlem i Kikk (Konstnärer i Katrineholms kommun), ställer ut i föreningens eget
galleri Konstmagasinet perioden 6–24 april.
Lisan är bland annat utbildad vid konstakademin i Bukarest i Rumänien, men är numer boende och verksam i Katrineholmstrakten.

Östlundh på tjeckiska
Den 22 maj kommer deckarförfattaren Håkan
Östlundh till kulturhuset Ängeln för ett möte
och samtal med Tereza Kocourková-Dudková,
som översatt några av hans Gotlands-deckare till
tjeckiska.
Kocourková-Dudková är nog mer känd som
sångerska för katrineholmarna, och det var i den
rollen hon tilldelades Märta Bergqvists Stipendium vid en ceremoni den 20 februari 2008.

Lantz gör egen Cyrano
Skådespelaren Nicklas Lantz har gjort en egen
bearbetning av Edmond Rostands berättelse om
Cyrano de Bergerac och hans olyckliga kärlek
till Roxane. ”Cyrano” spelades vid Ekenäs kvarn
i somras, men ges nu åter för en kväll på Amazon
i Flen. Lördag den 20 april närmare bestämt.

Seglevi i konsthallen
Niklas Seglevi står för nästa utställning i Katrineholms konsthall. ”Forest City” heter utställningen som innehåller väggmålningar, målningar,
teckningar och skulpturala organiska former.
Seglevi är verksam i Stockholm där han också
är utbildad vid Kungliga konsthögskolan. ”Forest
City” visas perioden 20 april–25 maj med en guidad visning den 25 april.

Lokalt litterärt kafé
”Lagom lokalt litterärt” är temat för nästa litterära kafé på kulturhuset Ängeln. Den här gången kommer ingen författare på besök, utan det
är bibliotekets egen personal som tipsar om favoriter ur bibliotekets samling med sörmländsk
litteratur.
Torsdag den 11 april är datumet att hålla reda
på om man vill följa med på en djupdykning in
bland den lokala litteraturens dolda skatter.

Magnus Betnér under sitt framträdande vid Eskilstuna konstmuseums femårsjubileum den 2 juni 2011.
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Magnus Betnér på Amazon och i Duveholmshallen

Fredagen den 19 april gör Magnus Betnér ännu en stand up-show i våra trakter. Det är Amazon i Flen
som får besök av Betnér för tredje gången. Betnér, som utsetts till årets manliga komiker både 2005
och 2010, har även uppträtt i Katrineholm flera gånger och dessutom gjort ett återbesök i Vingåker
där han spenderade delar av sin uppväxt.
Under uppträdandet hos Flen Comedy Club är Magnus Betnér förstås huvudakt, men även Tomas
Ahlbeck och Cicci Lindh kommer att uppträda under kvällen.
I höst återvänder Betnér till Katrineholm tillsammans med Soran Ismail. Då gästar de kulturföreningen Festivus med gemensamma showen ”En skam för Sverige” i Duveholmshallen den 10 oktober.

Klas Klättermus i Högsjö Gerell/Hemberg på slottet
Högsjö Kultur- och Teatergrupp gör en satsning
på de lite yngre, både när det gäller skådespelare
och publik. Gruppen sätter nämligen upp ”Klas
Klättermus och de andra djuren i Hackebackeskogen”.
Regissör för föreställningen blir Jonathan Andersson, som debuterar i den rollen, och premiären sker i maj månad.

Nionde Kattcon i augusti
Spelföreningen Kattcons spelkonvent med
samma namn som föreningen hålls för nionde
gången i sommar i anslutning till Katrineholmsveckan.
1–4 augusti kommer spelsugna från när och
fjärran att samlas i Katrineholm.
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Sommarutställningarna på Säfstaholms slott
i Vingåker har varit uppskattade. Särskilt de år
då man fokuserat på ibland bortglömda kvinnliga
konstnärskap.
Så blir det också i år då Elli Hemberg och
Greta Gerell lyfts fram under rubrikerna ”Jag är
det jag gör” respektive ”Den sanna konsten tänder någonting inom oss”
Sommarutställningen på Säfstaholms slott
öppnar midsommardagen den 22 juni.

Tipsa tidningen
Om du har tips på vad som händer i trakten
eller någon som förtjänar uppmärksamhet så
kan du kontakta Katrineholms Tidning på adress
info@katrineholmstidning.se.

gilla

katrineholms tidning
på

facebook

så får du alltid våra reportage
och nyheter först – helt gratis
facebook.com/pages/Katrineholms-Tidning/237988072944192

