
Teaterduo om teaterliv
Skådespelarna Sandra Malmquist och Iwa Bo-
man gästar Katrineholms Teaterförening i Musi-
kens Hus den 20 april. Det gör de med Rikstea-
terns föreställning ”Skådespelarliv” som handlar 
just om hur det är att leva sitt liv i och med tea-
tern.

Åsa dansar och kramar på folkhögskoledag
Lördagen den 20 april firas Folkhögskolans dag. För vår trakt betyder att elever från Åsa folkhögskola 
i Sköldinge kommer att besöka Katrineholm, Vingåker och Flen. Där kommer de bland annat att bjuda 
på dans – och kramar.

Streetdance-elever från Åsa folkhögskola uppträder vid invigningen av Perrongen den 5 maj 2012.
 Bild: Urban Århammar

Dans i Lokstallarna
Dansföreställningen ”The Piece” ges offentligt på 
Perrongen i Lokstallarna den 25 april och den 27 
april. Den första föreställningen är också världs-
premiär av föreställningen vars koreografi gjorts 
av Cristina Caprioli och som framförs på så sätt 
att Emelie Johansson och Marcus Doverud kom-
mer att kroppsdansa en text av Johan Jönson.
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Drifters först i Broby
Drifters spelar under sommarens första 
danskväll som Broby GoIF arrangerar. Detta sker 
den 28 maj. Sedan blir det dans hela sommaren 
varje tisdag samt fyra onsdagar till dansband 
som Mats Bergmans, Casanovas, Donnez, Black 
Jack, Streaplers, Elisa’s, Matz Bladhs med fler. 
Avslutningskvällen den 20 augusti är det Jontez 
som spelar.

Trio med Persson
Under nästa upplaga av stand up-klubben Vinka 
kommer som vi tidigare rapporterat Tobias Pers-
son att uppträda. Han får support under kvällen 
av tre andra komiker – Ryan Bussell, Eva Viding 
och Michael Frasse Thunander.

Vinka drivs av Henrik Källman och klubb- 
kvällen med Persson & Co hålls på Joan’s i Ving-
åker den 25 april.

Om du har tips på vad som händer i trakten  
eller någon som förtjänar uppmärksamhet så 
kan du kontakta Katrineholms Tidning på adress 
info@katrineholmstidning.se.
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Löfgren med musikklasser
I år är det tioårsjubileum för den årliga Rotary-
konserten med musikklasserna och gästartist. 
Jubileet till ära blir det i år två gästartister, Sara 
Löfgren och Jan Johansen.

Rotarykonserten hålls lördagen den 25 maj  
i Tallåsaulan.

Folkhemmet på Julita
Den 23 maj öppnar en ny utställning i museet på 
Julita gård. Den heter ”Folkhemslägenheten – en 
hemmiljö från slutet av 1940-talet” och är precis 
det, en tidstypisk hemmiljö från 40-talets folk-
hemsbyggande med nya hyreslägenheter.

Cirkus Wictoria ger två föreställningar helgen 
20–21 april på Cirkusplatsen. Kameler, ponny-
hästar, hundar och clowner utlovas i årets upp-
laga av cirkusshowen, liksom hisnande och akro-
batiska nummer.

Cirkuskonster i helgen
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Maria Peterson ställer ut i Ateljé Hjälmarstrand 
perioden 9 maj–2 juni. Temat för utställningen 
är kropp. 

Maria Peterson fick Vingåkers kommuns ung-
domskulturstipendium för år 2012 och studerar 
just nu kostymteckning vid Stockholms Drama-
tiska Högskola som en av fyra elever i den klass 
som tar examen 2015.

Peterson i Hjälmarstrand
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