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Filmklubben GOSSKÖREN
En musiklärare vid namn 

Clément Mathieu börjar ett 
arbete på en ungdomsanstalt 

som tillsynslärare. De flesta 
av barnen är olydiga och rent 

av hopplösa rackarungar, 
och rektorn själv bryr sig 

enbart om pengar. 
Tis 29 jan kl 19, 40kr

DJURÖ KULTURhUS

Föredrag: MYTER OCh LEGENDER 
Bildvisning av Batikkonst av konst-
nären Monica Hannasch.
Ett 20-tal bilder och spännande berät-
telser från hennes konstverk. Legen-
der och myter om gudars och män-
niskors och beteende där mystiken 
ständigt är närvarande. 
Presenteras av:  Raimo Kanttikoski och 
Berit Johannesson
Tors 7 mars 2019 kl 19.00
BYSKOLAN

REVY: MANNE(N) FRÅN
LÅDNA. 
Följ med på en resa i lokal-
samhällets problematik?! 
Lör 19 jan kl. 16.00
Sön 20 jan kl. 16.00

BYSKOLAN 150kr
Biljetter: www.nortic.se
https://www.nortic.se/dagny/
event/20284
eller 1 timme innan 
föreställningen

KONST&KULTUR
DJURÖ STAVSNÄS

Föredrag
VEM BEhÖVER KONST? 
Efva Lilja om konst som 
politisk kraft och social 
interaktion. 

Tor 31 jan kl 19.00 
BYSKOLAN
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BYSKOLAN
StavSnäS, Skolvägen 15

Arr: Konst&Kultur i samarbete med Skärgårdsteatern

REVY: MANNE(N) FRÅN
LÅDNA. 

Följ med på en resa i lokal-
samhällets problematik?! 

Lör 2 feb kl. 16.00
Sön 3 feb kl. 16.00
Fre 8 feb kl. 19.00
Lör 9 feb kl. 16.00

BYSKOLAN 150kr
Biljetter: www.nortic.se

https://www.nortic.se/dag-
ny/event/20284

eller 1 timme innan 
föreställningen
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StavSnäS, Skolvägen 15

Arr: Konst&Kultur i samarbete med Skärgårdsteatern

Filmklubben FiTzCARRALDO
Drömmaren Brian Sweeney 
Fitzgerald (Klaus Kinski) planerar 
att bygga en opera mitt i den 
peruanska djungeln. Finansieringen 
till detta har han tänkt att få 
genom att driva en gummiplan-
tage i ett område som hittills inte 
exploaterats då ett stort vattenfall 
spärrar av floden som gummit 
måste transporteras på. 
Tis 12 kl 19, 40kr
DJURÖ KULTURhUS
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Guidning:
VÅRSALONGEN 2019
LiLJEVALChS
Vi blir guidade genom årets 
Vårsalong med 136 deltagare 
som visar 254 verk.
Vi möts i foajén!
Betalning sker till PG: 18 54 49-6
Ange “Vårsalongen”vid inbetalning.
Vi möts i foajén kl 16.45!
Tis 19 feb kl 17.00, 150kr
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Filmklubben M– en stad 
söker en mördare/Fritz Lang

M handlar om att en barna- 
mördare går lös i staden. 

Morden upprör allmänheten 
och en hetsjakt bryter ut där 

alla vill åt mördaren för att 
utfärda enligt dem själva en 
rättvis dom. Stadens övriga 

brottslingar upprörs 
även av morden.

 Tis 5 mars kl 19.00

5

Föredrag: OVE JOANSON
Den 7 februari äter Ove Joanson 

frukost med Donald Trump i Wasington. 
Därefter ilar han hem för att en vecka 

senare berätta allt för Djurö kulturs 
medlemmar. Han berättar om de andra 

presidenter han träffat. Och den 
tidigare chefen för Sveriges Radio 

diskuterar frågan om de seriösa 
medierna har någon framtid. 

Denna kväll kåserar han om sitt liv
Tor 14 feb kl 19.00 BYSKOLAN

Bli medlem: PG: 18 54 49-6Ange namn+mail!Välkommen!
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Filmklubben 
CiNEMA PARADiSO

Totò är mycket intresserad av film 
och biografer.En kväll händer det en 
olycka. Hela bion brann upp. Alfredo 

försökte stoppa elden men det gick 
inte. Den femårige pojken Totò 

sprang in i elden och räddade 
livet på Alfredo. På grund av 

olyckan blev Alfredo blind. 
Tis 26 mars kl 19.00 
DJURÖ KULTURhUS
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Till föredraget 
serveras ärt-
soppa 60 kr 
med punch 
40 kr.
Anmäl på: 
anmalan@
djurokultur.se
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