ALLT ÄR GRATIS

om inget annat anges

Sommarkul i Spånga-Tensta

För barn och unga med
funktionsvariation
Bussutflykt till Furuvikparken
Barn och unga med deras familjer/ledsagare/skolpersonal som bor i Järva är varmt välkomna att åka
med till Furuvik!
Var: Samling på Mariehamnsgatan 24 i Akalla.
När: Onsdagen den 9 augusti kl 08.45
Bussen avgår 9.00 och är tillbaka 16.45
Kontakt: och anmälan: malin.bernt@stockholm.se
076-1202509 senast 4 augusti

Bussutflykt till Kolmården
Barn och unga med deras familjer/ledsagare/skolpersonal som bor i Järva är varmt välkomna att åka
med till Kolmården!
Var: Samling på Mariehamnsgatan 24 i Akalla.
När: Onsdagen den 12 augusti kl 08.45
Bussen avgår 9.00 och är tillbaka 18.00
Kontakt och anmälan: malin.bernt@stockholm.se
076-1202509, senast 4 augusti

Konstveranda
I sommar blir Tensta konsthalls veranda återigen en
mötesplats för unga 8-19 år intresserade av konst,
pyssel och hantverk. Här kan du brodera, skriva poesi,
teckna och sy. Verkstaden hålls öppen ons–fre hela
sommaren, soliga såväl som regniga dagar.
Var: Tensta konsthall
När: varje ons–fre 4 juli – 11 augusti kl 13:00–16:00
Kontakt: Emily Fahlén emily@tenstakonsthall.se
08 36 07 63

Konstkollo
Förvandla en plats
Deltagarna kommer att få lära sig att se på naturen
med nya ögon och förvandla olika platser på Järvafältet genom att skissa, lyfta fram och bearbeta utvalda
delar för att sedan bygga platsspecifika installationer
utomhus. Vi kommer använda oss av insamlat material
från naturen för att exempelvis bygga ett rum, en vägg,
en tunnel, en ny stig, ett hem för ett djur eller skriva
ett meddelande till dom som går förbi. Vi kommer att
arbeta på plats på Järvafältet så länge vädret tillåter.
Installationerna kommer att visas upp för inbjuden
publik sista dagen. En del avtryck kommer att kanske
bara finnas kvar i några dagar, medan andra kanske
kommer förändras eller lämna spår över en längre tid.
Tillsammans upptäcker vi förhållandet mellan natur
och kultur, Järvafältets historia, allemansrätten och hur
platsspecifik konst och arkitektur kan se ut. Kollot leds
av arkitekterna Elsa Uggla och Marie-Louise Richards.
Ålder: 10-13 år.
Var: Tensta konsthall
När: 19 juni–21 juni kl 10.00-15.00
Kontakt: Emily Fahlén emily@tenstakonsthall.se
08 36 07 63

Konstkollo: Måleri och porträtt
Under en vecka får konstkollodeltagarna göra en
djupdykning ner i måleriets värld; studera färg, form
och måleriteknik med fokus på porträtt i olika former.
Genom färgblandning, penselteknik och komposition
övas deltagarna i måleriets grundläggande frågeställningar och möjligheter - från skiss till färdig bild. Tensta konsthalls utställningsrum blir tillfällig ateljéplats
och deltagarna får lära sig om måleri och porträttkonst.
Veckan avslutas med en liten utställning för familj,
vänner och bekanta. Inga förkunskaper krävs. Leds
av Filippa Arrias (Kungl. Konsthögskolan) för ålder:

www.stockholm.se/spanga-tensta

Cirkus Cirkör. 
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14–19 år.
Var: Tensta konsthall
När: 7 augusti –11 augusti
Kontakt: Emily Fahlén emily@tenstakonsthall.se
08 36 07 63

Teckningslördag med
konstnären Ylva Westerlund
Två lördagar under sommaren lär Tensta-baserade
konstnären Ylva Westerlund ut teckning i teknikerna blyerts, bläck och tusch. Westerlund har ateljé på
Eggeby gård på Järvafältet och intresserar sig för hur
naturen kan gestaltas och omvandlas i bild. Under
sommaren är hon aktuell med utställningen Den nya
hjorden på Tensta konsthall. Drop-in, öppet för både
vuxna och barn
Var: Tensta konsthall
När: 10 juni 12:00–15:00 och 26 augusti 12:00–15:00
Kontakt: Emily Fahlén emily@tenstakonsthall.se
08 36 07 63

Sommarlov med Tensta basket
Öppet hus för barn och ungdomar 9–18 år. Var md i
individuella och gruppaktiviteter i basket friidrott, forboll, parkour och brottning. Vi ordnar även utflykter
och grillning. Alla aktiviteter leds av Tensta baskets
ledare.
Var: Elinsborgsskolan, Tensta
När: 12 juni–7 juli kl 10.00–16.00

WOW!
Dagkollo med Spånga Blåband för barn i ålder 9–13
Vi har ett blandat program och gör utflykter i Stockholm, det kan vara bad, muséer, friluftsgårdar, skärgård eller annat skoj.
Var: Blåbandslokalen, Skäftingebacken 14–16 i Tensta
När: Två alternativa perioder, 19-22 juni och/eller
7–11 augusti. Kl 11.00-16.30 dagtid.
Hur: Anmälan till hans.danielson@blavagen.nu, först
till kvarn! Kostnaden är 100 kr per period inkl lunch
och fika, medtag även SL-kort för resor. Vid anmälan
uppge även simkunnighet samt särskild kost. Avgiften
100 kr sätts in på pg. 40 81 96-4 senast en veckan
innan start.
Kontakt: 076- 760 05 73 Hans Danielson, ordf.
Spånga Blåband

Tensta United IS
Sports Camp 2017
Tensta United IS bjuder in alla barn och ungdomar till
en härlig start på sommaren. Ett läger där barn & ungdomar får testa på friidrottsträning ta chansen att starta
sommarlovet med sporterna fotboll, basket, friidrott,
capoeira, dans samt grill.
All sport kommer självklart ledas av kunniga instruktörer och ledare från Tensta United IS sektionerna!
Var: Spånga IP , Nydalsparken, Parkour, Elinsborg BP
När: 19 juni till 14 augusti måndagar – fredagar

Klara färdiga dansa. 

FOTO: ERIK LARSSON

kl 10:00–17:00
Anmälan: Ingen föranmälan behövs
Kontakt: tusportscamp@gmail.com

Danslägret
Klara Färdiga Dansa!
Kom och dansa tillsammans med Klara Färdiga Dansa! För tredje sommaren i rad är lägret tillbaka. Tillsammans testar vi olika sätt att dansa, skapar eget och
lär känna nya vänner! En perfekt start på sommarlovet
Var: Blå Huset, Tensta
Klara Färdiga Dansa, orgnr: 802502-3543
När: 12–16 juni
6–8 år kl 9.30–11.45
9–12 år kl 13.00–15.15
Hur: anmälan på www.klarafardigadansa.se
Kontakt: info@klarafardigadansa.se, 073-843 95 65

Järva Filmfestival
Järva Filmfestival är en folkfest som anordnas årligen
av den ideella föreningen The Global Village. Syftet
är för att under några sommarkvällar föra samman
olika kulturer och generationer- stora såväl som små,
för gemensamma utomhusaktiviteter. Du behöver inte
bo i Järva för att delta, alla är självfallet välkomna!
Helt gratis! Det blir sju utomhusbiosommarkvällar.
Rösta på vilka filmer som ska visas på The Global
Villages hemsida. En barnfilm och en ungdoms- eller
kulturfilm varje kväll.
När: 1–7 augusti kl. 17.00
Var: Spånga IP
Kontakt: www.theglobalvillage.se
www.facebook.com/TheGlobalVillage1

Sommarkurs Kulturkollo
På Kulturskolans kulturkollo får du som är mellan
8–13 år, på ett roligt och fantasifullt sätt skapa och
uttrycka dig i flera av våra olika ämnen under tre
dagar. På kulturkollo får du prova olika former av
musik, dans, samt bild och form. Våra erfarna lärare
håller i aktiviteterna och du får lära känna många nya
kompisar! Vi avslutar ofta med att bjuda in familj och
vänner. Du behöver inte ha några förkunskaper.
Var: Blå huset Tensta
När: Kollot pågår 19–21 juni klockan
09:00–15:00, personal på plats till 16:00.
Enkel lunch och frukt under dagen ingår.

Verdandis sommarverksamhet i
Tensta-Rinkeby 2017
Dagliga utflykter till bad, bowling, bio och annat kul.
Vid utflykt till bad utan förälder, ska barn vara minst
10 år och simkunniga.
När: 12 juni–7 juli och 24 juli–15 aug. vardagar
kl. 10.00–16.00
Eftermiddags och kvällsaktiviteter tillsammans med
Verdandi Rinkeby och Tensta. För ungdomar 13 år
och äldre program minst 2 ggr per vecka.

Järva utomhusbio
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Kontakt: verdandi@mail.com, Jeanette:
073-656 61 79, Jamila: 073-930 74 17,
Stig: 073-960 52 59.
Facebook Verdandi-Tensta/Rinkeby
Veckoprogram läggs ut. Instagram Verdandisthlm
Pris: utflykter 10–20 kr/dag

Tensta

Var: samling kl. 10.00 Verdandis lokal
Gullingeplan 52.
Ungdomsaktiviteterna samling kl. 14.00 Verdandis
lokal Husingeplan 18. Kontakt: Richard: 076-252 18 45

Rinkeby

Var: samling kl. 10.00 vid Verdandis
lokal Storbyplan 31.
Ungdomsaktiviteterna samling kl.14.00
vid Verdandis
lokal Husingeplan 18 Tensta.
Kontakt: Richard: 076-252 18 45

Cirkusskola & Parkour
Tillsammans med Cirkus Cirkörs pedagoger får du
7–10 år prova på cirkuskonster som att gå på lina, träna akrobatiska trick, jonglera och göra luftakrobatik.
För dig från 10 år har Cirkus Cirkör parkour. Prova
genom lek och akrobatik att ta kontroll över kroppen
genom att hoppa och landa mjukt.
Cirkusskola: 7–11 augusti för 7–9 år
kl. 9.00–10.30 och från 10 år kl. 11.00–13.00
Parkour: 7–11 augusti från 10 år kl. 14.00–16.00
Var: Teaterladan, Eggeby Gård, Tensta
Anmälan: 08-752 09 10, info@eggeby.se

Ludde och hans lillasyster
En teaterpjäs för de allra minsta, 2–5 år, om hur en
ska sätta på sig sina kläder så att det blir rätt.
Var: Teaterladan, Eggeby Gård, Tensta
När: torsdag 13 juli kl. 10.00
Boka plats: 08-752 09 10 eller info@eggeby.se

Heja dig! med Cirkus Cirkör
En show i nycirkusens magiska värld. För 4–9 år.
Var: Teaterladan, Eggeby Gård, Tensta
När: fredag 28 juli kl. 13.30
Kontakt: 08-752 09 10 eller info@eggeby.se

Det stora äventyret
Med Eva Funck & Hönapöna 4–8 år, en föreställning
om mod och samarbete.
Var: Teaterladan, Eggeby Gård, Tensta
När: tisdag 1 augusti kl. 10.00
Boka plats: 08-752 09 10 eller info@eggeby.se

Nucirkus letar hem
Barnens Underjordiska Scen BUS. Pappa Chäpplin med
sin Apa och sina cirkusdöttrar är tillbaka på vägarna!

Teater Ludde och hans lillasyster.
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Kulturskolan.
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Var: Parkleken Soltunet, Spånga kl 10.00
Parkleken Erikslund, Tensta kl 14.00 När: 12 juni

Var: Parkleken Spånga by, Tensta
När: 6 juni kl 11-16

Trio Smack

Politikerveckan i Järva

Dotterbolaget arbetar på fullaste allvar med att roa
publiken. Väskor som fastnar i luften, röda bollar som
försvinner och återuppstår, hisnande ballongnummer,
en ilsken enhjulingscyklist.
Var: Parleken Spånga by, Tensta
När: 13 juni kl 12.30

Parkteatern ger:
Bollywoodopera

Rossinis komiska opera Italienskan i Alger har omvandlats till en fantastisk Bollywoodfilmföreställning.
Frossa i ett festfyrverkeri av färg, dans och musik!
Var: Spånga idrottsplats
När: 28 och 29 Juni kl 19.00

Fågel, Fisk och mittemellan
Var med när jorden, djuren, växterna och den allra
första människan växer fram.
Var: Parkleken Erikslund, Tensta
När: 5 augusti kl 12.30

Clownen Manne & Co
Dans! Musik! Clowneri! Manne och hans två barn
Maria och Olle fortsätter göra sin egen version av
klassiska clownentréer. Med tal och teckenspråk, för
hörande och döva.
Var: Eggeby Gård, Tensta När: 21 juni kl 11.00

Författarsamtal
Lena Andersson, född och uppvuxen i Tensta. Aktuell
med böckerna Egentligheter och mer allvarligt talat,
samt pjäsen Egenmäktigt förfarande på Scalateatern,
som bygger på romanen med samma namn.
Samtalsledare Sissela Kyle
Var: Pilparken, Tensta
När: 11 juli kl 18.00
Johannes Anyuru, debuterade 2003 med hyllade diktsamlingen Det är bara gudarna som är nya. Turnerade
tillsammans med DJ Khim i Riksteaterföreställningen
Abstrakt rap. Nu är han aktuell med De kommer att drunkna i sina mödrars tårar. Samtalsledare: Anneli Jordahl
Var: Pilparken, Tensta När: 18 juli kl 18.00

Drive in fotboll
Kom som du är och spela fotboll med oss!
Var: Spånga idrottshall, Spånga IP
När: fredagar och lördagar under hela sommarlovet
Kontakt: Mohammed.ali@dif.se, 073-703 87 41
För mer info: dif.se/drive-in-fotboll

Nationaldagen – en fest
för hela familjen!
Poesi, teater, cirkus, hantverk, dans, fotboll, boxning,

Den största demokratiska festivalen på fastlandet.
Under nio dagar bjuder vi in till samtal och möten på
Järvabornas hemmaplan. Spånga IP fylls med aktörer
från det svenska civilsamhället, myndigheter, lokala
föreningar, internationella företag, politiska experter
och rikstäckande media. På kvällarna toppas programmet med partiledartal av samtliga riksdagspartier. Alla
partiledare inklusive statsminister Stefan Löfven – har
bekräftat sitt deltagande.
Var: Spånga IP
När: 10–18 juni

Parkernas dag
Vi firar in den nya lekparken Bromstensparken med
mycket skoj för hela familjen!
Var: Bromstensparken
När: 26 augusti

Tensta marknad
Tensta marknad 2017 arrangeras fredag 1 september
16-22 och lördagen den 2 september 11 -22. Det bjuds
på marknad, mat, musik och spännande möten! I början
av augusti kommer du att kunna läsa mer om programmet på www.tenstamarknad.com
Var: Tensta
När: 1-2 september

Hjuset
Kom till Hjuset- Hjulstas fritidsgård i sommar!
För att ta del av aktiviteter och allt spännande som
händer följ Hjuset på Facebook eller Instagram.
www.facebook.com/hjulstafritidsgard
www.instagram.com/hjuset_fritidsgard

Bibliotek
Kom till biblioteket i sommar! För information om alla
aktiviteter som äger rum se: www.biblioteket.se

Parklekarna
Erikslund, Spånga by och Soltunet har öppet hela
sommaren välkomnar alla barn att ta del av roliga och
spännande aktiviteter. För info: www.stockholm.se
Vill du veta vad som händer i Blå Huset och i området?

NY Kulturkalender!
Se vad som är på gång i Spånga-Tensta
Få vår Kulturkalender genom att anmäla din
e-post via vår Facebooksida blahusettensta

PROGRAMMET!

Klipp ut och spara programmet

