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Mönster från Fisksätra
Bibliotekssoffan bara första steget i stadsdelens ”uppmönstring”.
Nu visas konstprojektet
”Fisksätra mönsterarkiv” i Nacka konsthall.
Här blir Fisksätrabornas
grejer och bilder till
mönster.
En prototyp av den möbel som är
kärnan i projektet står i mitten av
konsthallen. Det är en sorts tiositsig soffa där varje säte har ett
av stadsdelens gatunamn. I ryggdelen ﬁnns hyllor som är arkiv för
sådant som samlats in från folk
som bor vid de olika gatorna. Soffan har ställts fram i en rad lokala
sammanhang och platser.
– Den är lite svårtransporterad,
men vi har haft den som en mötesplats för att förklara för folk vad vi
håller på med och för att samla in
material, säger Susanna Wiklund.
Med material verkar menas nästan vad som helst. En pärlplatta,
ett halsband, en duk, innefodret
på en jacka eller bilder. Konstnärsduon har under större delen
av förra året samlat in tingestarna
och skapat ett arkiv. Den riktiga
soffan ska stå i Fisksätra bibliotek
och invigs på fredag i nästa vecka.
Det som nu visas upp i Nacka
konsthall är en utställning över
hur de tänkt och gått tillväga.
Katarina Wiklund och Susanna Wiklund är kvinnorna som i samarbete med Fisksätraborna tagit fram mönster som ska göra Fisksätra vackrare. FOTO: FRIDA EKMAN
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Pardans för nior i sporthall
DANS På tisdag blir det tryckare i Hemmesta
sporthall igen för alla niondeklassare. Det är sjätte
året i rad som Värmdö kommun arrangerar den
efterlängtade danskvällen. Klockan 19 börjar dansbandet Titanix spela, främst foxtrot, vals och bugg.
Arrangemanget är en del i kommunens kontinuerliga drogförebyggande arbete, dessutom
en glädjekick med alla spännande möten på
dansgolvet.
För att göra det hela än roligare har alla elever
med Dansinspiratörerna som handledare fått en
halv dags pardansträning på sin skola.
Danskvällen pågår mellan 19-21.30.

Nacka för litet för Youtubeduo
MUSIK Måndagens konsert med den populära Youtubeduon
Igudesman & Joo har ﬂyttats från Dieselverkstaden till Nybrokajen 11. Bussar kommer att köra konsertbesökarna till stan
och starten skjuts fram från 19 till 19.30.
– Trycket var för stort. Det har ringt hur många som helst,
säger Lilian Henriksson, planeringsansvarig på Länsmusiken.
I onsdags släppte arrangörerna ﬂer biljetter.
Joo och Igudesman.
Aleksey Igudesman och Richard Hy Hyung-ki Joo har blivit
FOTO: JULIA WESELY
omåttligt populära på internetsajten Youtube där de tar ner den klassiska musiken på jorden i programmet ”A Little Nightmare Music. ”

tipset!
Nacka kammarkör under ledning av
dirigenten Per Rönnblom inbjuder till
Gregoriansk musikvesper i Nacka kyrka på söndag. En gregoriansk vesper är

en helt igenom sjungen gudstjänst och
nyttjar de urgamla melodier och formler som man brukar kalla gregorianska.
Konserten börjar klockan 18.

Dieselverkstaden satsar
på aktiviter för barn
FAMILJ Nackas eget kulturhus i Sickla,
besöks av allt ﬂer. Främst av barnfamiljerna. Därför satsar kommunen extra på
nya verksamheter för barn, från bebisar
till tonåringar.
Lördagar klockan 13–15 är vikta för
öppen verkstad, där möjligheterna att
skapa fritt är oändliga. Varför inte tillammans med barn eller barnbarn?
På onsdagar är det målarverkstad
för bebisar och barn upp till tre år, samt
slöjdverkstad för unga.
Skapande Söndag och FamiljeLördagar
fortsätter som vanligt, samtidigt som
FamiljeLördagarna utökas till två föreställningar varje lördag.

