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KONST&KULTUR DJURÖ STAVSNÄS
www.djurokultur.se

BYSKOLAN Skolvägen 15, Stavsnäs

LIVA WEEL 
I ord och musik framfört 
av Helena Bruun Nystedt 

& Jacob Ullberger
Musik från den fantastiska 

danska revydrottningen Liva 
Weels repertoar.

Tor 17 mars kl 19
BYSKOLAN

KONST&KULTUR
DJURÖ STAVSNÄS

I RÄTTVISANS TJÄNST
Advokat Johan Eriksson 

Johan diskutera alla 
aktuella rättspolitiska 

frågor: gängskjutningar, 
rättssäkerhet, kronvittnen 

och mycket mer. 
TOR 7 april

kl 19 
BYSKOLAN

MARS

lör 12

tor 7

MAJ

MÖBELDESIGNMUSEUM
GUIDAD VISNING 
Möbeldesignmuseum i Frihamnen 
innehåller över 800 möbler av alla 
slag. Möbler från slutet av 1800-
talet fram till idag. 
En imponerande samling!
TIS 5 april kl. 18.00
250 kr Boka innan fre 25 mars 
på anmalan@djurokultur.se
Frihamnsgatan 50, Magasin 6
www.mobeldesignmuseum.se

SELMAS SAMLADE VREDE
Görel Crona gör ett fantastiskt fint 

porträtt av Selma Lagerlöf. Passion-
erat, intellektuellt stimulerande och 

intimt. Det är inte bara vrede. 
Det är en hel del kärlek också.

Föreställningen är ca 1 tim.
Boka innan mån 2 maj på 
anmalan@djurokultur.se

LÖR 7 MAJ kl 16.00
250 kr

lör 7

Filmklubben
TREDJE MANNEN

Wien 1948 är en sönderbombad stad 
där svarta börshandeln härskar. Hit 

anländer Holly Martins, en fattig 
kioskboksförfattare, för att leta efter 

sin vän Harry Lime som påstås ha dött 
i en bilolycka. Men det är 

mycket som inte stämmer. 50 kr
MÅN 25 april kl 19.00

DJURÖ KULTURHUS 
TIS 26 april kl 19.00
DJURÖ KULTURHUS

mån 25 - tis 26

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

tor 17 

mån 28- tis 29
Filmklubben 
MORDET PÅ ORIENTExPRESSEN-
Vad som börjar som en extravagant 
tågresa genom Europa utvecklas 
snabbt till ett av de mest spännande 
mysterier som någonsin berättats. För 
en av tågets passagerare ska resan bli 
den allra sista, och alla övriga 
medresenärer är misstänkta. 50 kr
Mån 28 mars kl 19.00 
BYSKOLAN
Tis 29 mars kl 19.00 
DJURÖ KULTURHUS

 

Till musiken 
serveras ärt-
soppa 60 kr 
med punsch 
40 kr.
Anmäl innan
mån 14 mars
på: 
anmalan@
djurokultur.se
Föredrag 
50kr

SORGEN ÖVER ETT KRIG I EUROPA
Författaren och tidigare Rysslands-
korrespondenten Malcolm Dixelius 
känner båda de krigförande länder-
na väl. Han gör en personlig betrak-
telse om Ukraina och Ryssland.
Pris 100 kr per person. Intäkten går 
oavkortad till Röda korsets arbete i 
Ukraina. 
lör 12 mars kl 13 
BYSKOLAN 

APRIL

BYSKOLAN

7
MAJ

KL 16

SKOLVÄGEN 15    STAVSNÄS   ARR: KONST&KULTUR.SE
BYSKOLAN

BILJETTER: 
WWW.NORTIC.SE

/DAGNY/EVENT/xxxx
250 KR

“PASSIONERAT, 

INTELLEKTUELLT

STIMULERANDE

OCh INTIMT.”

tis 5

ANDERS ANDERSSON
Den välkände ekonomijour-
nalisten som blev natur-
fotograf visar och berättar 
om sina vackra och spän-
nande bilder från
hela världen.
TOR 28 april kl. 19.00
BYSKOLAN

tor 28

mån 23, tis 24
Filmklubben 
I SISTA MINUTEN HITcHcOcK
En annonsman misstänks för att vara 
en dubbelagent. Polisen jagar honom 
i tron att han är en mördare och det 
hela får sin klimax i en yrselframkal-
lande jakt över de snidade ansiktena 
på Amerikas presidenter på Mount 
Rushmore. 50 kr
Mån 23 MAJ kl 19.00 
BYSKOLAN
Tis 24 MAJ kl 19.00 
DJURÖ KULTURHUS

ScENSKRÄcK
Hur det är att vara skådespelare. Av en 
slump kom jag att börja berätta om alla 
komiska situationer som uppstod i sam-
band med min period av SCENSKRÄCK. Jag 
märkte att de skrattade mycket kanske för 
att de kände igen sig. Alla har upplev det! 
När alla blickar vänds mot just mig. 
En monolog av och med Hans Wigren 
- skådespelare, regissör. Boka innan 4 april 
på anmalan@djurokultur.se  200 KR
Lör 9 april kl 16  BYSKOLAN

lör 9

Till föredraget 
serveras ärt-
soppa 60 kr 
med punsch 
40 kr.
Anmäl innan
mån 4 april
på: 
anmalan@
djurokultur.se
Föredrag 
50kr

EN HAMSTERS MEMOARER
En tragisk komedi om livet & döden
ur New York Times:
“Detta är ett häpnadsväckande verk.
De små sidorna formligen glöder av 
djuplodande betraktelser över
fångenskapens och själens väsen, 
blandat med skarpsynta reflektioner
kring vardagslivets malande 
banaliteter”Boka innan mån 16 maj 
på anmalan@djurokultur.se 200 KR
fre 20 MAJ kl 19.00 Premiär!
lör 21 MAJ kl 16.00
BYSKOLAN

fre 20, lör 21

ÅRSMÖTE KL.15.00
Årsmötet summerar det 
gångna året och planer 

för resten av 2022.
Konstlotteri med 
exklusiva vinster! 

Kaffe/te med tilltugg serveras!
Varmt välkomna!

LÖR 22 MAJ kl 15.00
BYSKOLAN

sön 22

Till föredraget 
serveras ärt-
soppa 60 kr 
med punsch 
40 kr.
Anmäl innan
mån 25 april
på: 
anmalan@
djurokultur.se
Föredrag 
50kr

EN HAMSTERS MEMOARER
En tragisk komedi om livet & döden

ur New York Times:
“Detta är ett häpnadsväckande verk.
De små sidorna formligen glöder av 

djuplodande betraktelser över
fångenskapens och själens väsen, 

blandat med skarpsynta reflektioner
kring vardagslivets malande 

banaliteter”Boka innan mån 23 maj 
på anmalan@djurokultur.se 200 KR

tor 26 MAJ kl 16.00
BYSKOLAN

tor 26


