
PRESSMEDDELANDE 2021-01-25

Kulturhuset vid Sergels torg öppnar försiktigt den 26 januari. De verksamheter som kommer att

öppna är biblioteken, biljettkassan, butiken och restaurangerna. Öppettiderna kommer fortsatt att

vara begränsade och den publika föreställnings- och programverksamheten är fortsatt inställd.

Sen den 18 december har hela Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg inklusive restaurangerna i

Kulturhuset, liksom Kulturhuset Stadsteatern i Skärholmen, Vällingby och Husby varit tillfälligt stängda. Med

start 26 januari öppnar husen och viss verksamhet igen men med begränsade öppettider och anpassningar

i enlighet med gällande restriktioner och rekommendationer för att hejda smittspridningen. Utöver

biblioteken (Rum för Barn, TioTretton, Lava, Kulturbiblioteket) öppnar även biljettkassan och butiken samt

restaurangerna.

Öppettiderna för huset, besökscentrum och butiken är vardagar kl. 11-18 och helger kl. 11-16.

Rum för Barn styr om verksamheten till utlån: ”Låna här – Läs hemma”. Det innebär att alla passen just nu

har målgruppen 0-9 år och maxantal 16 personer i lokalen. Besöken förbokas på webben och är förlagda

mellan kl. 13 och 17 på måndagar och tisdagar, mellan kl. 11 och 18 på onsdagar och torsdagar, mellan kl.

11 och 17 på fredagar och mellan kl. 12 och 16 på helger.

TioTretton håller öppet vardagar kl. 15–18 och helger kl. 12–16. Max 20 barn i lokalen samtidigt.

Lava håller öppet vardagar kl. 15–18 och helger kl. 12–16. Alla fysiska workshops är fortsatt inställda och

maxantalet i lokalen är sänkt till åtta personer inklusive personal. En bemannad station finns vid ingången

för information till besökarna.

Kulturbiblioteket håller öppet vardagar kl. 15–18 och helger kl. 12–16.

Kulturbiblioteket kommer inte erbjuda takeaway i nuläget. Reservationer kommer åter vara möjliga (och

avgiftsfria till och med 28 februari) så låntagare uppmuntras att reservera medierna de vill låna till ett

bibliotek nära där de bor istället för att åka in till Sergels torg. Besökare ombeds att hålla besöket kort. Inga

sittplatser erbjuds just nu.

Stories och Nooshi på entréplan öppnar 26 januari och den 1 februari beräknas alla restauranger ha öppnat

igen.

Förberedelsearbetet för delar av den publika programverksamheten, såsom teaterrepetitioner, tillverkning i
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ateljéer och verkstäder med mera återupptas men fortsatt gäller starka begränsningar i enlighet med

rådande restriktioner. Startdatum för kommande premiärer, konserter, samtal och utställningar samt

programverksamhet för barn och unga kommer de närmaste veckorna. Klarabiografen och gallerierna är

troligen det som kan öppnas först.

– Det här är en försiktig öppning av viss verksamhet. Situationen är fortfarande mycket allvarlig och vi

kommer att fortsätta med tydlig information om vad som gäller vid besök hos oss och på olika sätt reglera

in- och utflöden till våra lokaler. Med hänsyn till rådande smittläge avråder vi från att använda huset som en

mötesplats och uppmanar till att använda digitala möjligheter i första hand, säger Peter Kollarik,

produktionschef på Kulturhuset Stadsteatern.

Situationen kan ändras snabbt. Riskbedömningar av all verksamhet genomförs löpande och ändringar

gällande öppettider och verksamhet kan göras med kort varsel.
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