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Vällingby för Ukraina - gratis föreställning av KRIS
Kulturhuset Stadsteatern Vällingby bjuder in till öppet hus med insamling till UNHCRs arbete
i Ukraina.
-

Föreställningen Kris av Karin Boye handlar delvis om det dilemmat vi lever i nu. Att vi
ser det fruktansvärda kriget samtidigt som vi berörs väldigt lite på ett personligt plan.
Det är inte vår livssituation som förstörs. Därför känns den här kvällen så viktig för
Kulturhuset Stadsteatern Vällingby. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Säger Olof Hanson Konstnärlig ledare på Kulturhuset Stadsteatern Vällingby

FRITT INTRÄDE till våra utställningar
GRATIS BILJETTER till föreställningen KRIS av Karin Boye, kl. 18.00
DJ, fika, AW, pysselhörna och pingis
Skänk valfri summa till UNHCR: 123 129 50 21
PROGRAM FÖR KVÄLLEN
16.00 AW med Kafé Trapphuset och DJ Jasses Brassekasse
17.00 Biljettkassan öppnar.
Först till kvarn för gratis biljetter till föreställningen Kris gäller.
Skänk valfri summa till UNHCR: 123 129 50 21
17.00-18.00 DJ, AW, fika, konst:
100 år genom 10 saker: en utställning i samarbete med Kvinnohistoriska Stockholm
Äntligen är du här: en utställning av konstnären Jonathan Danzer
Kafé Trapphuset är öppet och serverar mat, fika och dryck hel kvällen.
18.00 Teater: Kris
Kritikerhyllade teaterföreställningen Kris visas för alla som hunnit knipa en biljett. På scen ser
vi Beri Gerwise och Frida Beckman gestalta Karin Boyes ungdomskris.
Läs mer om föreställningen här:
19.30-21.00 DJ, AW, konstutställningar, pysselhörna m.m.
Lämna ditt bidrag till UNHCR via swish: 123 129 50 21

För frågor kontakta
Lydia Putkinen Tappert
+46 70 790 55 29
lydia.putkinen.tappert@kulturhusetstadsteatern.se

KULTURHUSET STADSTEATERN VÄLLINGBY
Västerorts mötesplats för kultur hittar du i det K-märkta huset Trappan. Här kan du ta del av
teater, dans, samtal, litteratur, konst av unga konstnärer, stand-up, poesi och workshops,

med stark lokalförankring och fokus på unga vuxna. Förutom stora scenen finns två salar för
bland annat dancehall-klasser.
Övrigt program för våren se https://kulturhusetstadsteatern.se/vallingby
Här finns högupplösta pressbilder för nedladdning

