Uppdaterat program och info på www.kulturrundan.info
Vi finns också på

Med reservation för ändringar i programmet
Arrangemanget genomförs av
de boende i Röda Stan med omnejd
samt föreningen Imagine (what we can do)
med stöd av Norrköpings kommun Kultur & Fritid.
Kontakt:
Eva Lundgren Stenbom
070 20 606 02

Kulturrundan
lördag 7 augusti
kl 11–17
i Röda Stan med omnejd

Program KULTURRUNDAN 7 augusti 2021
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Allt är öppet kl 11–17 om inte annat anges
Abel Beckers gata 26
9. Bråbogatan 32
Vedic art & handvävd textil: 		 		 Galleri Garage, ”Färgglada tavlor 		
mattor, kuddar, löpare, visning 		 		 med livsglädje”
och försäljning.
10. Blekingegatan 2
2. Enebygatan 37
		 Konst, poesi, folkmusik.
		 Öppen trädgård, abstrakt konst 		 		 Bodil Petersen visar konst och 		
		 av Iréne Andersson. Försäljning 		 		 läser dikter av den danske poeten
		 trädgårdsväxter, kvalitetsloppis, 		 		 Piet Hein.
		trädgårdscafé.
		 11.30 och 14.30
		 Folkmusik med Ida Lewald.
3. Porsgärdet, samling kl 11
		 Guidad tur i Trädgårdsstaden 		 11. Bråbogatan 24
		 med f d stadsträdgårdsmästare 		 		 Stor kvalitetsloppis.
		 Ingemar Hillerström.
12.00 Barnteater: Husmus-		
		 gymnastik med Musen Märta.
4. Skånegatan 9, kl 11–16
		Trädgårdscafé.
12. Bråbogatan 22
		 Ulf Olssons samlade värk.
5. Skånegatan 17
		 Uffes humor och poetiska 			
		 ”Plastland”, utställning om 		
		 skarpsinne är finurligt och svart. 		
		 plastdesignens historia i Galleri 		
		 Ta del av ett urval av detta i både 		
		 Pörtet. Café, hantverk, loppisbord.
		 bild och ljud.
6. Skånegatan 19
13. Värmlandsgatan 47
		 Försäljning av grönsaker, honung,
		 Utställning: Möt gamla tider
		 lammfällar från Älmdalens gård, 		
		 bland charmöser och 			
		Vikbolandet.
		spetsunderkläder.
		
14.00 ”Sågverksfantasi i Röda 		
		 stan”, författaren Anna Jacobsson 14. Värmlandsgatan 49
		 Lund berättar om och läser ur 		 		 11.00 och 13.00
		 boken Blynätter
		
Dockspel för de minsta.
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7. Ölandsgatan 1, kl 11–14
		 Hantverk från Sri Lanka,
		 utställning & försäljning.
8. Bergslagsgatan 42
		 Visning av bigård och div redskap
		 t ex slunga. Försäljning honung.
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15. Almstagatan 15
		 Caféservering. ”Tvåhjulig
		 nostalgi”, utställning av gamla 		
		fordon.
		 12.30, 14.30, 16.00 Konsert med
		 indiebandet ”Fisken i taket”.
16. Almstaplan 5
		14.00 Countrykonsert med Red 		
		 Town Ramblers
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