Evenemangskalender Sommar 2016

Timo tolkar Ted med Jonsereds barnkörer 5 juni.

MAJ
29 maj Konsert Svängig Bach i folkton.
Försommarkonsert med intressant blandning
av J.S Bach, folkmusik och dans. Lerums
kammarkör, Jonsereds kyrkokör, musiker,
Margaretha Josefsson, präst. Kl. 18 i Jonsereds
kyrka. Arr: Svenska kyrkan
JUNI

22 juni Kvällsvandring runt Kåsjön Ta
med fika och sittunderlag. Kl. 18.00- ca 21.00
Anmälan via www.friluftsframjandet.se
Arr: Friluftsfrämjandet i Partille, Studiefrämjandet.

5 juni Säsongspremiär: Herrgårdsscenen
Jonsereds barnkörer och Timo Räisänen tolkar
Ted Gärdestad tillsammans med herrgårdsscenens husband. En av Sveriges mest älskade
popartister tolkar en av vår tids största svenska
låtskrivare. I samband med att Ted Gärdestad
i år skulle fyllt 60 år släppte Timo Räisänen ett
uppmärksammat hyllningsalbum och under
våren har föreställningen ”Timo sjunger Ted”
tagits ut på en turné som resulterat i fyllda
konserthus runt om i Sverige sedan starten i
februari. Efter succén väntar nu en fullbokad
turnésommar för ”Timo sjunger Ted”. kl. 15 på
Herrgårdsscenen i Jonsereds Trädgårdar.
Arr: Kultur Ella

26 juni Barnteater Intermezzo med clownkonstNU – en clownföreställning om att städa
och att inte städa… Loppqvist och Jonassen
har fått ett uppdrag. Loppqvist är redan ganska
trött, men Jonassen är ivrig efter att komma
igång. Dammvippan flyger, telefonen ringer,
saker försvinner, känslorna svallar, skall det
någonsin bli klart? Ett komiskt intermezzo, och
en lekfull modern hyllning till teaterclownen
med klassiska element som cirkus, städning och
en öppen hållning till publiken. Oavsett ålder,
oavsett språk och kultur, tillsammans med publiken skapar clownerna ett här och nu där allt
är möjligt. Kl. 15, Herrgårdsscenen i Jonsereds
Trädgårdar. Arr: Kultur & fritid, Kultur Ella

5 juni Invigning: Utställningsträdgården
Årets gästutställare Gunnel Carlson inviger sin
trädgård som har ett historiskt tema. Kl. 11–15,
Jonsereds Trädgårdar. Fri entré. Arr: Jonsereds
Trädgårdar och kultur & fritid

JULI

11 juni Sommarkonsert vid Aspen Jonsereds musikkår spelar i sommarkvällen vid kajen
nedanför Jonsereds herrgård kl. 17. Medtag
kaffekorg och något att sitta på. Fri entré! Parkering vid herrgården. Arr: Jonsereds Hembygdsförening

31 aug Jonseredsstiftelsens dag Konsert
med Kaja. Klezmerskalor och balkansväng
mixas med konstmusik, tango, indisk raga och
svensk folkton. Kaja har under snart 10 års
samspel skapat sig en egen genre, en korsbefruktad och hänförande mix av olika musikaliska uttryck. Kajas hjärta har alltid slagit hårt för
östeuropeisk, rumänsk och balkansk folkmusik
men gruppen har sedan starten sökt ett eget
musikaliskt språk. Vidsynt och nyfiket har de
låtit musiken få ta sina egna vägar från klezmer
till tango, svensk folkton, fransk vals, improvisation och stråk av filmisk konstmusik. Livet
Nord femsträngad fiol, Camilla Åström dragspel
och piano, Daniel Wejdin kontrabas. Kl. 17.30.
Herrgårdsscenen i Jonsereds Trädgårdar.
Arr: Jonseredsstiftelsen, Kultur Ella, kultur & fritid

16 juni Musik i sommarkväll Dowland och
Purcell, smäktande makedonska ballader, Billie
Holiday och kanske en Ted Gärdestad. Bosse
Stenholm med vänner. Kl. 19, Jonsereds kyrka.
Fri entré. Arr: Svenska kyrkan i Partille

1 juni Språkkafé För dig som vill träna din
svenska. Uteaktivitet. Kl. 15–16.30, Vinterträdgården, Partille bibliotek. Arr: Kultur & fritid,
Studieförbundet Vuxenskolan

6 juni Nationaldagsfirande Nationaldagsfirande kl. 12–15. Ceremoni på Slottsbacken
kl. 12 med musik av Jonsereds musikkår och
Partille wind band. Nya svenska medborgare
hälsas välkomna. Därefter följande kortege till
hembygdsgården med servering och underhållning för barnen av trollkarlen Ason Bson Cson
mm. Arr: Kultur & fritid, Partille hembygdsförening

Klezmerskalor och balkansväng 31 augusti.

Gunnel Carlson inviger sin trädgård 5 juni.

6 juli Doftvandring Engelska rosenträdgården i Jonsered. Ciceron är trädgårdsmästaren
och roskännaren Britt-Inger Rehn. Avgift: 50 kr.
Föranmälan till Studieförbundet Vuxenskolan
(www.sv.se/partille) eller 031-26 55 70 Vid mån
av plats kan entré även köpas på plats. Kl. 18–20,
Jonsereds Trädgårdar. Längtande toner bland
prunkande rosor av Carola Lindblom och Örjan
Hjort. Jordgubbar och bubbel kan beställas via
Jonsereds Trädgårdar 031-7921415 (75 kr) Arr:
Jonsereds Trädgårdar, Studieförbundet Vuxenskolan, Kultur Ella och kultur & fritid
7 juli Gemenskapsträff Kl. 11–13, kaffeservering, kl. 11, program kl. 12: ”Cirkus i hjärnan” –
om ADHD. Ulrika Nätterdal med pianist sjunger,
spelar och kåserar. Kåsjögården. Arr: Svenska
kyrkan i Partille

12 juni Konsert: Grekland i Jonsered
Vangelis Vlavianos, Theonas Giotas, Maria
Stellas och Petros Vassiliadis uppträder med ett
urval av blandade musikstilar, alla med rötter i
den traditionella grekiska folkmusiken. I repertoeren ingår bl.a. låtar av några av Greklands
stora kompositörer såsom Mikis Theodorakis,
Manos Hadjidakis, Vassilis Tsitsanis, Manolis
Hiotis m.fl. I bandet ingår också Stefan Abelsson
och Eskil Persson. Kl. 15, Herrgårdsscenen i
Jonsereds Trädgårdar. Arr: Kultur Ella

10 juli Öppet hus på hembygdsgården
Kl. 12–15. Servering. Arr: Partille hembygdsförening

13 & 14 juni Bokdagar för unga Är du mellan 8 och 12 år? Gillar du att träffa kompisar och
fika? På sommarlovets två första dagar så delar
vi ut fina bokpåsar som ni kan fylla med böcker
som räcker hela sommarlovet. Vi bjuder på
fika, tipsar om böcker och ni kan vara med och
pyssla och gå tipspromenad. Ni kan även rösta
på bästa bokomslag och få en bok. Alla får vara
med. Det spelar ingen roll hur lite eller mycket
du läser/lyssnar på. Kl. 13–15, Partille bibliotek.
Arr: Kultur & fritid

AUGUSTI

21 juli Gemenskapsträff Kl. 11–13, kaffeservering, kl. 11, program kl. 12: ”The rose”- En
ros. Tidlösa praliner från film och musikal. Skönsång av Ingmari Dahlin och Susanne Pettersson.
Kåsjögården. Arr: Svenska kyrkan i Partille
24 juli Öppet hus på hembygdsgården
Kl. 12–15. Servering. Arr: Partille hembygdsförening

4 aug Konsert Plainfield spelar jazz inspirerad
av Monica Z. Sofia My Fryklund, Magnus Bergström
och Joona Toivanen. Kl. 19, Jonsereds kyrka.
Arr: Svenska kyrkan i Partille
7 aug Visfestival Visfestival i miniformat
med Hanne Juul, Gunnar Källström, Maria Pihl och
Örjan Hjort. Kl. 15, Herrgårdsscenen i Jonsereds
Trädgårdar. Arr: Kultur Ella

Clownkonst på Herrgårdsscenen 26 juni.

7 aug Hembygdsgårdens dag Kl. 11–14.
Servering av våfflor, kaffe och saft. Guidad
visning av huset och muséet.
Arr: Partille Hembygdsförening
14 aug Brunnsmusik Herrgårdsscenen
bjuder på en fortsättning av det uppskattade
besöket från förra sommaren med musiker från
Göteborgsoperan och Göteborgs symfoniker.
Även i år med mässingsmusik och anekdoter i
gröngräset där vi förflyttar oss tillbaka i tiden
då blåsmusiken var en självklar underhållningsform. Kl. 15, Herrgårdsscenen, Jonsereds
Trädgårdar. Arr: Kultur Ella
21 aug Jongleringsworkshop Cirkusskola
– en kul och spännande föreställning som
inspirerar barn och ungdomar att prova på
olika cirkuskonster. Testa på att gå på lina, vara
utbrytarkungar och drottningar, balansera
och jonglera. Lär er snurra tallrikar, rolla-rolla,
diabolo, akrobatik och de som vågar får prova
på att ligga på spikmatta. Välj sedan att träna
på de cirkuskonster du tycker om mest. Med sin
grundskollärarutbildning är Richard Ljungman
Sveriges enda professionella cirkusartist med lärarlegitimation. Richard är även med i Guinness
Rekordbok 2016. Kl. 15, Herrgårdsscenen i Jonsereds Trädgårdar. Arr: Kultur & fritid, Kultur Ella
25 aug Musik i sommarkväll Maria Pihl,
sång och Per Johansson, piano. Kl. 19 i Jonsereds kyrka. Fri entré. Arr: Svenska kyrkan i Partille
26 aug Berättarföreställning Gå en vandring i stadsparken bakom Kulturum och möt
1700-talets svenska författare och deras kulturbråk. Ett nytt berättarprogram där ni stöter på
t.ex. Bellman, Hedvig Charlotta Nordenflycht,
Olof von Dalin, Johan Henric Kellgren, Anna-Maria Lenngren, Thomas Thorild eller Bengt
Lidner. Idag är många av 1700-talets författare
bortglömda men värda ett bättre öde och
genom denna berättarföreställning tar ni del av
hur underhållande och inspirerande de faktiskt
var. Lena Lövdahl berättar om avgörande ögonblick i deras liv, kryddat med anekdoter och
skaldekonst. Visor ackompanjeras av mandola.
Kl. 17.30, biljett 80 kr* Arr: Kultur & fritid

Museum i Jonsered
Museet ”Ett hem i Jonsered” har öppet lördag
28 maj kl. 11 –14, stänger under sommaren
och öppnar på nytt i början av september. För
sommarens promenader hänvisar vi till våra
audioguider, där man i mobiltelefonen får
fyllig information om platser och sevärdheter i
Jonsered. Arr: Ett hem i Jonsered

Träna gratis med Friskis!
Träna gratis i sommar med Friskis & Svettis.
Tisdagar kl. 17.30. Vecka 27 & 30: Jympa.
Vecka 28 & 29: Styrketräning i det gröna.
Herrgårdsscenen i Jonsered. Övrig information
om vår träning och erbjudanden finns på vår
hemsida: www.partille.friskissvettis.se
Arr: Friskis&Svettis Partille

Sommarkafé
Gott fika till bra priser. Nära till bad och lek.
Mån, tis, ons 4 –27 juli. Kl. 11 –14, Kåsjögården.
Arr: Svenska kyrkan i Partille
Sommarkafé med våfflor och glass. Tisdagar
14 juni –16 aug. Kl. 12 –14, Ansgarskyrkan. Kort
andakt kl. 12. Välkomna alla åldrar!
Arr: Svenska kyrkan i Partille

Hembygdsföreningar
För program läs mer på
www.jonseredshembygdsforening.com/ samt
www.hembygd.se/partille

Biljetter
Köp biljett till arrangemangen via
webbiljett.se/partille
Du kan även boka/köpa biljett i Partille kundcenter på Kulturum eller i Allums information
samt via 031-792 10 00.
Bokad biljett hämtas inom 7 dagar.

Adress: Gamla Kronvägen 34, 433 82 Partille · Kundcenter: 031 – 792 10 00 · E-post: kundcenter@partille.se

