
Program
12 - 20 oktober 2019

Aktuellt program finns även på  
www.danderyd.se/kulturbiennalen

DANDERYDS

KOMMUN

Kulturbiennalen i Danderyd erbjuder ett brett spektrum av 
evenemang för alla åldrar och smaker – med allt från litteratur 
och arkeologi, till konsthantverk och dockteater. Allt det som kan 
samlas under begreppet kultur! 

Bakom biennalen står det blomstrande föreningslivet i Danderyd 
samt Danderyds kommun. 

Kulturbiennalen genomförs nu för femte gången och antalet 
 besökare har blivit fler för varje år. Visst blir väl du en av dem 
som besöker minst ett av årets evenemang? De flesta är gratis! 

Varmt välkommen! 

Kategorier 

 = konst/arkitektur
 = musik
 = litteratur/poesi
 = natur
 = historia/arkeologi
 = teater/film
 = dans
 = barn

Upplevelser och evenemang för alla!

i samarbete med Danderyds föreningsliv



Lördag 12 oktober

 Arkeologisk vandring
Klockan 12
Stockbåt funnen vid Ösbysjön på 
1920-talet. Vi kommer att besöka 
unika fornlämningar och beby-
gelselämnningar från järnåldern 
på Ösbygravfältet och Djursholms 
begravningsplats. Ciceroner är 
antikvarie Ingrid Dyhlén-Täckman 
och Fil. dr. Örjan Hermodsson. 
Begränsat antal platser. Anmälan 
4-10 okt till villaekudden@outlook.
com, 076-7636020. Vandringen tar 
ca två tim.
Samlingsplats Ösbysjön, södra sidan
Värd: Samfundet Djursholms Forntid 
och Framtid

 Visning av Båtsmanstorpet 
Klockan 12-16
Kom och känn historiens vingslag i ett 
torp med anor från 1600-talet. Server-
ing av kaffe och torpar kringla.
Båtsmanstorpet, Enebybergsv. 3
Värd: Berit och Einar Nordahl

   Dockteater och   
sagostund
Klockan 11.30 och 12.30
För barn 3-6 år. 
Danderyds bibliotek, Mörby 
centrum 
Värd: Allas Barnbarn Norrort

 Vernissage 
Klockan 13-16
Konst- och fotoutställning med 
verk av Ekebys egen konstnär Ove 
Eklund. Öppet: 12-13 okt kl 13-16, 
18 okt kl 15-18, 19-20 okt kl 12-16. 
Naturskolan vid Ekebysjön
Värd: Djursholms-Ekeby   
Villaägareförening

  Alice Tegner - Musik för 
barn
Klockan 14
Alla barn är hjärtligt välkomna 
att tillsammans med Danderyds 
Sångensemble sjunga Alice Tegnérs 
klassiska barnvisor. Tegnér är 
ansedd som den främsta svenska 
skaparen av barnvisor under 
1900-talets första hälft. Hon var 
också lärare i Djursholms samskola 
och kantor i Djursholms kapell. 
Föräldrar är självklart varmt 
välkomna. Fritt inträde
Djursholms bibliotek, Vendevägen 7
Värd: Djursholmsbibliotekets Vänner

  Tesalong. Polarforskaren 
som strandade i Kina 
Klockan 15
Jan Romgard berättar om sin bok 
om Kina-Andersson, stocksundsbo, 
geolog, arkeolog och föreståndare 
för Östasiatiska samligarna (numera 
Östasiatiska museet).  
Stocksunds bibliotek, Stock holms v. 45 
Värd: Sällskapet Amorina

   Konsert och invigning av  
Kulturbiennalen. 
Klockan 18.30
Invigning med några av kommun-
ens begåvade kulturstipendiater 
genom åren. Kom och lyssna till 
och mingla med unga talanger och 
blivande artister inom sång, teater, 
musik, konst och litteratur. 
Invigningstal av Robert Nibelius, 
Kultur- och fritidsnämndens ord-
förande. 
Insläpp och mingel från kl 17.45. 
Fri entré. OBS! Begränsat antal 
platser. Anmälan till: simplesignup.
se/event_catalog Sök evenemang: 
Invigning Kulturbiennalen.
Danderydsgården, Noragårdsv. 27
Värd: Danderyds kommun

Söndag 13 oktober

 Följ med till öarna i Stora 
Värtan
Klockan 10- ca 13
Kommunens första naturreservat.
Vi vandrar i naturen på några av 
öarna och undersöker växt, fågel- och 
djurlivet. Medtag kikare och matsäck. 
Kostnad 100 kr. Info och anmälan: 
0708-86 22 20. 
Samling vid Framnäsvikens hamn-
plan för vidare transport med liten 
båt, max 12 personer
Värd: Naturskyddsföreningen 
Danderyd

  Öppet hus i Kvarnstugan
Klockan 11-15
Slöjdgillet berättar om sin verksam-
het, visar slöjd och konst hantverk 
och bjuder på kaffe.
Kvarnstugan, Kvarnstigen 2, 
Danderyd
Värd: Danderyds slöjdgille

 Visning av Båtsmanstorpet
Klockan 12-16
Kom och känn historiens vingslag i ett 
torp med anor från 1600-talet. Server-
ing av kaffe och torpar kringla.
Båtsmanstorpet, Enebybergsv. 3
Värd: Berit och Einar Nordahl

  Kyrkråttan visar kyrkans 
skatter
Klockan 12.30
En familjeföreställning med kyrkråt-
tan Rådis som visar några av sina 
hemliga ställen i kyrkan. 
Danderyds kyrka
Värd: Danderyds församling

  Tryggare kan ingen vara 
Klockan 12.30-15
Pilgrimsvandring från Danderyds 
kyrka till Sätraängskyrkan. Längs 
vägen meditationer kring Lina San-
dells texter. Avslutas med andakt i 
Sätraängskyrkan. Ta med eget fika. 
Info: 070-545 88 75
Samling: Församlingens Hus, 
Angantyrvägen 39
Värd: Danderyds församling

  Sjung gospel   
Klockan 13-15.30
Prova på att sjunga i Danderyds  
nystartade gospelkör. Körledare 
Johan Björling. 
Petruskyrkan, Kyrkvägen 27
Värd: Danderyds församling

 Musikgudstjänst
Klockan 15
Ungdomskören Vox sjunger Lina 
Sandells sånger. Elisabeth Stenberg, 
diakon, Kerstin Evén, musiker.
Sätraängskyrkan
Värd: Danderyds församling

 Enebyberg i dåtid, nutid, 
framtid
Klockan 16
Guidad vandring med Lars Avellan 
och Anita Andersson i gamla delar 
av Enebyberg. 
Samling vid Enebybergs station
Värd: Danderyds villaägareförening 
och Enebybergs Gårds Förening

  Poesikväll
Klockan 19
Poeter i Danderyd bjuder in till 
poesikväll med “Open Mic”. (Läser 
egna texter eller favoriter av andra).  
Musik och fika. 
Danderydsgården, Noragårdsv. 27
Värd: Poeter i Danderyd

Måndag 14 oktober

  Öppet hus i Kvarnstugan
Klockan 9-14
Slöjdgillet berättar om sin verksam-
het, visar slöjd och konst hantverk 
och bjuder på kaffe.
Kvarnstugan, Kvarnstigen 2,  
Danderyd
Värd: Danderyds slöjdgille

   Le gateau
Klockan 18.30
Smakbitar från Danderyds kul-
turskolas kommande teater- och 
dansproduktioner. 
Danderydsgården, Noragårdsvägen 27
Värd: Danderyds kulturskola

Kategorier:     = konst/arkitektur    = musik     = litteratur/poesi     = natur      = historia/arkeologi      = teater/film     = dans   = barn



  Hilma af Klint. En presenta-
tion av en pionjär inom abstrakt 
konst
Klockan 19
Hilma af Klint (1862-1944) var en av 
de första generationer kvinnor som 
utbildades vid Konstakademien. 
Hilma af Klint bodde i Djursholms 
Ösby sista året av sitt liv. 
Biljetter kan hämtas från 5 okt kl 
11. För icke medlemmar 50 kr. 
Djursholms bibliotek, Vendevägen 7
Värd: Djursholmsbibliotekets Vänner

Tisdag 15 oktober

  Bok & Bebis
Klockan 10
För barn 0-12 månader. 
Danderyds bibliotek, Mörby 
centrum 
Värd: Danderyds kommun

 Lunchmusik med soppa 
Klockan 12
Med Johan Stengård saxofon och  
Anders Ölund piano och orgel. 
(Soppa i församlingens Hus, 50 kr)
Danderyds kyrka
Värd: Danderyds församling

 Öppna ateljéer   
Tis 15 okt - fre 18 okt kl 17-19 
Lör 19 okt- sön 20 okt kl 13-16 
Konstnärer i föreningen öppnar sina 
ateljéer för allmänheten. Konstnärer, 
adresser och ev avvikande öppet-
tider www.danderydskonsthall.se
Värd: Danderyds konsthall

 Kulturskatter i föreningslivet
Klockan 14-16
Danderyds arkivförening har öppet 
arkiv. 
Djursholms vattentorn
Värd: Danderyds arkivförening

 Perspektiv från Danderyd  
Tis 15 okt - fre 18 okt kl 8-16.40 
Ons 16 okt kvällsöppet kl 19-20
Samlingsutställning med medlem-
mar i Danderyds konsthall   
Djursholms  slott, foajé/trapphall
Värd: Danderyds konsthall

    Folkmusik och dansfest
Klockan 18:30-21
Danderyds folkdanslag och kultur-
skolan bjuder in till fest och dans. 
Danderydsgården, Noragårdsvägen 27
Värd: Danderyds kulturskola

 Från intresseförening till  
hembygdsförening
Klockan 19
Enebybergs Gårds Förening 40 år. 
Programkväll med utställning och 
mingel. Utställningen pågår sedan 
på Enebybergs bibliotek, Träffpunk-
ten, 16-31 oktober. 
Enebybergs Gård 
Värd: Enebybergs Gårds Förening

Onsdag 16 oktober

  Öppet hus i Kvarnstugan
Klockan 11-15
Slöjdgillet berättar om sin verksam-
het, visar slöjd och konst hantverk 
och bjuder på kaffe.
Kvarnstugan, Kvarnstigen 2,  
Danderyd
Värd: Danderyds slöjdgille 

 Arkitekters avtryck i   
Djursholm
Klockan 11-13.30 
Vandring. Bra skor för branta 
backar och trappor behövs. Tag  
med matsäck.
Samling Djursholm torg, ändhåll-
platsen, vid busskuren
Värd:  SPF Seniorerna Idun Dan-
deryd, STF Stockholm Nordost

  Från intresseförening till  
hembygdsförening
Klockan 13
Utställning Enebybergs Gårds 
Förening 40 år. Invigning med 
mingel.
Enebybergs bibliotek, Träffpunkten
Värd: Enebybergs Gårds Förening

  Autumn leaves
Klockan 18:30-19:30
Konsert med Danderyds kultur- 
skolas blåsorkestrar, Danderyd 
small band, VIP-orkestern och 
Danderyd big band. 
Danderydsgården, Noragårdsv 27
Värd: Danderyds kulturskola

 
   Barockt på slottet

Klockan 19-20
Kulturskolan spelar musik från 16- 
och 1700-talet. Ingår i serien Musik 
på Djursholms slott. Biljetter på 
tickster.com 50 kr. Kaffeservering.
Djursholm slott, Banérvägen 6
Värd: Danderyds kommun

Torsdag 17 oktober

  Öppet hus i Kvarnstugan
Klockan 9-14
Slöjdgillet berättar om sin verksam-
het, visar slöjd och konst hantverk 
och bjuder på kaffe.
Kvarnstugan, Kvarnstigen 2,  
Danderyd
Värd: Danderyds slöjdgille

  Klockargården
Klockan 15-19
Konstnären Jenny Grant visar 
sin verksamhet i Klockargården. 
Utställning om Klockargården, 
klockare Malm och det gamla 
Danderyd. 
Mindre förtäring till självkostnads-
pris. Parkering vid Danderyds 
kyrka. 
Klockargårdsvägen 4
Värd: Danderyds hembygdsförening

 Kulturskatter i föreningslivet
Klockan 10-12
Danderyds arkivförening har öppet 
arkiv. 
Djursholms vattentorn
Värd: Danderyds arkivförening

   Heaven & Hell
Klockan 18.30-20
Rockkonsert med kulturskolans 
rockband och elever från Norden-
feldtska musikskolan. 
Danderydsgården, Noragårdsvägen 27
Värd: Danderyds kulturskola och 
Nordenfeldtska musikskolan

 Unga Astrid
Klockan 19 
Vimmerby i mitten av 1920-talet. 
En ung Astrid Lindgren har svårt 
med sin strikta uppfostran och en 
händelse påverkar henne i grunden. 
Hon följer sitt hjärta och bryter mot 
tidens förväntningar och religiösa 
påbud. Det kommer att forma 
resten av hennes liv, göra henne till 
en av de mest nyskapande kvin-
norna i vår tid och sagoberättare för  
en hel värld.
I stora aulan, Danderyds gymnasium. 
Rinkebyvägen 4
Värd: Danderyds filmstudio

Fredag 18 oktober

    Kulturskolan i centrum
Klockan 15.30-18
Kulturskolan visar sin bredd med 
olika delar av verksamheten. Allt 
från balett till rockband, fioler och 
blås. Stora och små elever med-
verkar. 
Plan 4, Mörby centrum
Värd: Danderyds kulturskola

Kategorier:     = konst/arkitektur     = musik     = litteratur/poesi     = natur      = historia/arkeologi      = teater/film     = dans    = barn
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 Östergren/Strömkvist Jazztrio
Klockan 20
Martin Östergren - piano
Dan Strömkvist - trummor
Josef Kallerdahl - bas
Martin Östergren är kompositör 
och har bl.a. skrivit musiken till 
Shakespeare in love. 
Biljetter på plats, Swish eller  
kontant. Även via easytic.se
Danderydsgården, Noragårdsv 27
Värd: Martin Östergren

Lördag 19 oktober

  Fånga naturen med   
kameran
Klockan 10-12
Vi upptäcker naturen runt Ekebysjön 
i höstskrud med kameran/mobilen 
i hand. Inga Nathhorst ger fototips 
och Sten Hellquist hjälper till att 
upptäcka naturens under. 
Info: 070-7714248. 
Samling vid Naturskolan, Ekebysjön
Värd: Naturskyddsföreningen Dan-
deryd och Danderyds fotoklubb 

 Stadsvandring i  
Djursholms Ekeby
Klockan 11-12.30
Lugn promenad.
Samling vid Ekeby station
Värd: Djursholms Ekeby Villa- 
ägareförening

   Dockteater och   
sagostund
Klockan 11.30 och 12.30
För barn 3-6 år. 
Djursholms bibliotek, Vendevägen 7
Värd: Allas Barnbarn Norrort

  Öppet hus i Kvarnstugan
Klockan 11-15
Slöjdgillet berättar om sin verksam-
het, visar slöjd och konst hantverk 
och bjuder på kaffe.
Kvarnstugan, Kvarnstigen 2,  
Danderyd
Värd: Danderyds slöjdgille

 Visning av Båtsmanstorpet
Klockan 12-16
Kom och känn historiens vingslag i 
ett torp med anor från 1600-talet. 
Servering av kaffe och torpar kringla.
Båtsmanstorpet, Enebybergsv. 3
Värd: Berit och Einar Nordahl

 Skördemarknad
Klockan 12-15
Närodlade grönsaker, blommor, 
frukt, bär och svamp. Loppis. 
Församlingens Hus, Angantyrv. 39
Värd: Danderyds församling

   Om Halvdan Viking och 
Meija
Klockan 13-16
Arkeologen och barnboksillus-
tratören Mats Vänehem berättar  
om sina böcker. Föredraget börjar 
kl 14 och håller på ca en timme.  
Utställning om fornlämningarna  
i västra Danderyd. 
Fika till självkostnadspris. 
Bokning: danderydshf@gmail.com 
Kostnad: 50 kr/person. Först till 
kvarn (begränsat antal).
Plats: Hembygdsgården, Hästhags-
vägen 7, Danderyd 
Värd: Danderyds hembygdsförening

 Skördegudstjänst
Klockan 15
Elisabet Munro, präst, tillsammans 
med Kyrkbackens förskola. 
Danderyds kyrka
Värd: Danderyds församling
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  Släpp in lite höst
Klockan 13 och 15
Danderyd i musikaliskt möte med 
Stockholms läns blåsarsymfoniker. 
Medverkande Danderyds kultursko-
la, Herman Pellbäck piano, Hansine 
Pellbäck violin. Opus Norden, Dan-
derydskören, Blåsarsymfonikerna.
Biljetter på tickster.com Pris: 100 kr 
vuxna, under 18 fri entré.
Familjekonsert. Passar alla åldrar.
Stora aulan, Danderyds gymna-
sium, Rinkebyvägen 4
Värd: Danderyds kommun

  Beatles 50: Abbey road   
1969-2019!
Klockan 19.30 
Beatlesmagi på toppnivå! Episkt 
vackra Something, euforiska Oh! 
Darling, suggestiva Come together 
och mycket mer. Insläpp från kl 
19. Förköp 275 kr www.tickster.
com. Biljetter i dörren 325 kr. Obs! 
Onumrerade sittplatser. Begränsat 
antal platser. 
Danderydsgården, Noragårdsv. 27 
Värd: Porter & Thorells Syndrom

Söndag 20 oktober

 Visning av Båtsmanstorpet
Klockan 12-16
Kom och känn historiens vingslag 
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i ett torp med anor från 1600-talet. 
Servering av kaffe och torparkringla.
Båtsmanstorpet, Enebybergsv. 3 
Värd: Berit och Einar Nordahl

    Renässansmusik på 
Slottet
Klockan 14
Med elever och ensembler från 
Opus Norden. Vuxna 100 kr, under 
16 år 50 kr, biljetter@opusnorden.
com
Djursholms slott, Banérvägen 6
Värd: Opus Norden

 Nora-Ekeby kulturstig
Klockan 14-16
Guidad tur. Teman: Kulturperson-
ligheter, brand- och luftförsvar. 
Start vid Danderydsgården, 
Noragårdsvägen 27
Värd: Peter Schenling

 “Sagolikt”
Klockan 16
Romanskonsert inspirerad av Elsa 
Beskows sagor och målningar. Med 
Daniel Beskow, konsertpianist, och 
Josefine Andersson, mezzosopran. 
Konserten är främst för vuxna. 
Entré: 50 kr. Biljetter förköp från 1 
okt. hos Djursholms bokhandel eller 
vid entrén. 
Djursholms kapell, Danavägen 9
Värd: Djursholms kapellvänner

Händer hela veckan

 Utställning 
Konst- och fotoutställning med 
verk av Ekebys egen konstnär Ove 
Eklund. Öppet: 12-13 okt kl 13-16, 
18 okt kl 15-18, 19-20 okt kl 12-16. 
Naturskolan vid Ekebysjön
Värd: Djursholms-Ekeby Villa- 
ägareförening

 Öppna ateljéer   
Tis 15 okt - fre 18 okt kl 17-19 
Lör 19 okt- sön 20 okt kl 13-16 
Konstnärer i föreningen öppnar sina 
ateljéer för allmänheten. Konstnärer, 
adresser och ev avvikande öppet-
tider www.danderydskonsthall.se
Värd: Danderyds konsthall

 Perspektiv från Danderyd  
Tis 15 okt - fre 18 okt kl 8-16.40 
Ons 16 okt kvällsöppet kl 19-20
Samlingsutställning med medlem-
mar i Danderyds konsthall 
Djursholms  slott, foajé/trapphall
Värd: Danderyds konsthall

 Från intresseförening till  
hembygdsförening
Ons 16 okt - tors 31 okt
Enebybergs Gårds Förening 40 år. 
Enebybergs bibliotek, Träffpunkten
Värd: Enebybergs Gårds Förening
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Kategorier:     = konst/arkitektur     = musik     = litteratur/poesi     = natur      = historia/arkeologi    = teater/film     = dans   = barn
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