katrineholms tidning 5 april 2012

katrineholmstidning.se

Persson hos Vinka
Komikern och farsskådisen Tobias Persson
gästar Henrik Källmans stand up-klupp Vinka
i Vingåker den 25 april, dagen innan Persson
sticker till England för att uppträda.
Tobias Persson utsågs till årets manlige komiker år 2008 och kan även höras göra imitationer
på radio.

Dubbelt på Åbrogården
Svenerik Jakobsson och Margareta Röstin har
en gemensam utställning hos Vingåkersbygdens
Konstförening i Åbrogården i Vingåker perioden
20 april–5 maj.
Jakobsson visar grafik akvarell och skulptur
och håller ett föredrag avslutningsdagen 5 maj.
Röstin visar fotopolymergravyrer med eget handgjort papper. Vernissage blir det den 20 april.

Tales i studio och ute
Trion Tales Of A Broken Mind, det vill säga Rasmus Rindhoff (sångare, gitarr m m), Christoffer
Andersson (gitarr) och Rasmus Rindom (bas, gitarr) har befunnit sig i studion under veckan. Resultatet, där bland annat kyrkokören Cantemus
medverkar, ska presenteras den 30 april.
Gruppen kommer också att spela ute en hel
del den närmaste tiden. Tales Of A Broken Mind
kommer att uppträda i Eskilstuna (13 april) och
Nyköping (16 och 26 april). Nästa framträdande
hemma i Katrineholm är planerat till den 28 maj
på Inferno.

Vingåkers bio får stöd

Lying Moose under deltävlingen av Livekarusellen på Perrongen den 14 februari.

Lying Moose och Meteor till karusellsemi
Nu står det klart att två av Katrineholms representanter i den pågående musiktävlingen Livekarusellen tagit sig vidare till semifinal. Det handlar om rockbanden Meteor och Lying Moose. De kommer nu
att få tävla vidare på Koordinaten i Oxelösund den 19 april mot Someway från Flen, Death Row från
Gnesta och Stjärnfall från Strängnäs.
Den andra semifinalen hålls i Ungdomens Hus i Eskilstuna samma kväll och där tävlar Kilimanjaro
från Strängnäs mot fyra Eskilstuna-artister, Amina Avdic, Kids And Kites, Mammalmass samt Overexcited. Sörmlandsfinalen går på Perrongen i Katrineholm den 4 maj.

Monolog om normer

Kulturbidrag till skapande

Adam Johansson ger sin egen monologföreställning ”Adam 20 – Med rätt att glittra” två gånger
på Perrongen i vår.
Föreställningen som tar upp ämne som mobbning och könsnormer ges först den 12 april och
sedan den 25 maj.

Statens kulturråd har fördelat bidragen till extra
kultursatsningar i skolan under parollen ”Skapande skola” för läsåret 2013/2014.
Både Katrineholm och Vingåker får del av
pengarna. Katrineholms kommun får 540.000
kronor och Vingåkers kommun 275.000 kronor.
Även Flens kommun får del av ”Skapande skola”-pengarna, närmare bestämt 265.000 kronor.

Stumfilm på scen

Svenska Filminstitutet har beslutat att ge
300.000 kronor i stöd till digitalisering av Vingåkers biograf. Tillsammans med kommunens
stöd och egna medel från drivande IOGT-NTO
betyder det att bion nu kan digitaliseras och så
småningom komma igång med filmvisningar
i Vingåker igen.

Redan nu börjar Katrineholms Teaterförenings
höstprogram ta form. Den 29 september blir det
till exempel stumfilm på scenen.
Det är Pantomimteatern som tagit sig an Charlie Chaplins klassiker ”Charlies unge” och sätter
upp den som en barnföreställning med musik av
Matti Bye.
”Charlies unge” kommer till Katrineholm den
29 september och ges på Perrongen.

Nostalgirock på bion

Bie Blues till Mönsterås

I morgon lördag den 6 april blir det nostalgiafton
på Vingåkers biograf. För livemusiken står det
50-talsrockande bandet T-Cats.

Bie Blues Band är bokat till en av landets större
bluesfestivaler. 20-årsjubilerande Blues & Roots
i Mönsterås som går 31 maj–1 juni.
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Även Laggar Jan på slott
Förutom den stora utställningen på Säfstaholms
slott i sommar har även den lokale nutidskonstnären Laggar Jan Tigerstrand en separatutställning med blyertsteckningar och installationer.
Slottet i Vingåker är öppet för allmänheten
22 juni–25 augusti.

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.
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