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Onsdag 10 januari kl. 13.00 och 15.00
Biografföreningen Sober
Tulpanfeber. I 1600-talets Amsterdam skenar handeln med
tulpanlökar och tulpanmanin är ett faktum. En tulpanlök kan kosta
10 ggr en vanlig årslön så den exotiska blomman kan göra dig rik
och andra fattiga. Ett passionsdrama med svenska Alicia Vikander i
en av huvudrollerna. Producerad i USA/England. 105 min, 2017.
Kostnad 40 kr. Lunch, 11.00 – 13.00, á 60 kr betalas i restaurangen.
Plats: ABBA-salen i Messingen
Arrangör: Biografföreningen SOBER i Upplands Väsby
Torsdag 11 januari kl. 19.00
Bläck eller blod
Extrainsatt gästspel! Succémusikalen ”Bläck eller blod” med Anders
Ekborg och Lina Englund kommer till Upplands Väsby. Följ med
tillbaka till tiden när Sverige skulle dras in i upplysningens tidevarv –
med bläck eller blod! En musikal om kärlek, svek och idealism.
Biljetter: 320 kr (ord. pris), 280 kr (med Riksteaterns scenpass), 220
kr (student/senior). Boka via upplandsvasby.se/messingen eller i
Messingens reception, 08-590 973 00.
Arrangör: Upplands Väsby kommun i samarbete med Riksteatern
Plats: Scenrummet, Messingen
Lördag 13 januari kl. 13.00
Slöjdklubb för barn 6-12 år
Ledare: hemslöjdskonsulent Anna-Karin Cedergren.
Anmälan: Rolf Bromme 0721-989460
Arrangör: Blå Bandet, NBV
Plats: lokal i Vilundaparken

Onsdag 17 januari kl. 13.00 och 15.00
Biografföreningen Sober
En väldig vänskap. En varm och vemodig berättelse om Fusi, en
vänlig, överviktig och mobbad 43-åring. Men så möter han Hera, en
sprallig tjej som lider av psykisk ohälsa. Ett isländskt drama som
vann flera priser vid Tribeca Film Festival 2017. 94 min, 2017.
Visas endast för medlemmar. Medlemskort á 50 kr kan köpas vid
visningstillfället.
Kostnad 40 kr. Lunch, 11.00 – 13.00, á 60 kr betalas i restaurangen.
Plats: ABBA-salen i Messingen
Arrangör: Biografföreningen SOBER i Upplands Väsby
Lördag 20 januari kl. 16.00
Divine – det bästa från operans värld
Divine är operatrion med guld i strupen och glimten i ögat! Njut av
välkända arior och några av operans vackraste stycken under denna
eftermiddagskonsert i Messingen.
Biljetter: 280 kr (ord. pris), 200 kr (student/senior). Boka via
upplandsvasby.se/messingen eller i Messingens reception, 08-590
973 00.
Arrangör: Upplands Väsby kommun
Plats: Scenrummet, Messingen
Onsdag 24 januari kl. 13.00 och 15.00
Biografföreningen Sober
7 miljonärer. Måns Lundin, arvtagare till en herrgård, och Judith
Fahlén, ägare till ett hotellimperium, ska gifta sig. Men diverse
bröllopsgäster smider planer på hur de ska komma åt parets
miljoner. En svensk actionkomedi med Suzanne Reuter och Loa
Falkman. 98 min, 2006.
Visas endast för medlemmar. Medlemskort á 50 kr kan köpas vid
visningstillfället.
Kostnad 40 kr. Lunch, 11.00 – 13.00, á 60 kr betalas i restaurangen.
Plats: ABBA-salen i Messingen
Arrangör: Biografföreningen SOBER i Upplands Väsby
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Söndag 28 januari kl.14.00
Jazzkonsert – Axel Karlssons jazzband
Kvintetten som landar i Väsby! Ett ungt gäng kända musiker som
har turnerat genom hela Sverige. De tolkar Chet Baker, som var en
av jazzens stora trumpetare och sångare på sin tid, på ett underbart
sätt. När du blundar så ser och hör du originalet framför dig. Kom
och lyssna och njut!
Kostnad: konsert 100 kr. I samband med jazzkonserten kan man
äten en lunchbuffé som serveras mellan kl. 13.00 och 14.00,
kostnad 100 kr.
Arrangör: Biografföreningen SOBER i Upplands Väsby
Plats: Scandic Hotell, Infra City på Bredden, i Ballroom.
Onsdag 31 januari kl. 13.00 och 15.00
Biografföreningen Sober
American Made. Ett äventyr baserat på den sanna historien om
Barry Seal, en pilot som rekryterades av CIA för att leda en av de
största hemliga operationerna i USA:s historia. Producerad i USA.
115 min, 2017.
Kostnad 40 kr. Lunch, 11.00 – 13.00, á 60 kr betalas i restaurangen.
Plats: ABBA-salen i Messingen
Arrangör: Biografföreningen SOBER i Upplands Väsby

Väsby Konsthall
13 januari – 4 februari
Dorina Mocan
1981 kom Dorina till Sverige från Rumänien. Upplands Väsby var
destinationen och här har hon bott och verkat sedan dess. Hösten
1997 gjorde Dorina en stor utställning i Väsby Konsthall med
skulptören Christer Lönngren från Gotland som medutställare.
Genom åren har det blivit många besök för henne i det magiska
gotländska landskapet och även resor runt om i Sverige och i övriga
världen med deras gemensamma utställningar. För fem år sedan
lämnade de Gotland för ett ställe med ateljé vid vattnet i
Bergslagen. Nu skapas Dorinas verk i det välsignade lugnet där eller
i hennes ateljé i Väsby. De senaste 15 åren har Dorina oftast ställt ut
i Asien där hon har fått uppleva en stark respons från en stor
internationell publik och hennes konst finns nu hos samlare i ett
trettiotal länder.
Söndag 21 januari kl. 14.00 konstnärssamtal med Dorina.

13 januari – 4 februari
Christer Lönngren
Tjugo år har gått sedan Christer och Dorina Mocan gjorde en
gemensam utställning i Väsby Konsthall för första gången. Sedan
dess har de producerat många utställningar runt om i världen, på
platser allt ifrån Östersund och Shanghai till Lund och Berlin.
Nu är de tillbaka i Väsby Konsthall där deras samarbete började och
hoppas att Väsbypubliken ska ta emot dem med samma glädje som
de känner över att återvända hit.
Christer är mer varierad i sina uttryck nu, men materialen är
fortfarande sten av mångahanda slag. Sten som i sig själv innehåller
all tid och alla möjligheter. Sten som kräver en form som är i
harmoni med stenens egen vilja. Sten som utmanar till kreativt
samarbete.
Väsby Konsthalls vänner i samarbete med ABF.
Väsby Konsthall, Optimusvägen 12B
Öppet: onsdag- torsdag kl. 12-17, fredag – söndag kl. 12-16
www.vasbykonsthall.com Fri entré.

Biblioteket
Jullovsboken
För dig mellan 7 och 16 år.
Läs tre böcker under jullovet och få en bok i present!
Hämta ett häfte för Jullovsboken på biblioteket eller skriv ut det
från bibliotekets webbplats.
Pågår 18 december – 14 januari.

Träningsschema Team Pannben 2018
Måndagar
07.00-07.45 Core-träning (Vilundahallen)
18.00-19.00 Löpträning (Samling Scandic Hotell, Hotellvägen 1)
Tisdagar
07.00-07.45 Cirkelträning/crossfit (Vilundahallen)
18.00-19.00 Styrketräning, fokus överkropp (Messingens gym)
19.00-19.45 Styrketräning, fokus överkropp (Messingens gym)
Onsdagar
07.00-07.45 Cirkelträning/crossfit (Vilundahallen)
18.00-19.00 Styrketräning, fokus benstyrka (Messingens gym)
19.00-19.45 Styrketräning, fokus benstyrka (Messingens gym)
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Torsdagar
07.00-07.45 Core-träning (Vilundahallen)
17.30-18.30 Utomhusträning kondition/styrka (Vilundahallen)
Fredagar
16.00-17.00 Pingis/badminton/valfri aktivitet (Vilundahallen)
17.00-18.00 Cirkelträning/crossfit (Vilundahallen)
Söndagar
09.30-10.00 Högintensiv träning, kondition/styrka (Vilundahallen)
10.00-10.45 Rörlighetsträning (Vilundahallen)
Gratis för alla ungdomar -18år och +65 år. Däremellan
100kr/tillfälle eller 399kr/m.
Mer info: www.teampannben.se
Arrangör: Team Pannben

INFORMATION OM FOLDERN
I detta blad finns information om program och evenemang
som arrangeras av kommunens förenings- och organisationsliv.
Bladet ges ut en gång per månad, förutom under sommaren då
ett gemensamt Programblad för juni, juli och augusti kommer
ut.
Information från föreningar och organisationer om program
och evenemang till kommande Programblad mailas till
erik.hjelmfors@upplandsvasby.se.
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