FURUSUNDS KULTURFÖRENING
PROGRAM - Uppdaterat maj 2019
8 juni

Lite Krakel spektakel i paviljongerna, kl 15
med invigning av tavla om hur Lennart Hellsing inspirerats på Furusund
och med medverkan av Nisse Larsson, som skrivit boken om Hellsing.

14 juli

Söderöradagen
Besök Söderöra där ni bl a får veta hur de sk Rysshärjningarna
drabbade vår grannö för 300 år sedan. Ta reguljär skärgårdsbåt
från ångbåtsbryggan på Furusund. Matsäck rekommenderas.

19 juli

Barnteater i Hammerska Ladan, kl 14
Teater MO visar ”Snigeln” – en fabulös clownföreställning inspirerad av
Dario Fo (från 4 år). Pris: 50/100kr (barn/vuxen)

26 juli

Möt författaren Maciej Zaremba, Hotell Dagmar, kl 14
Maciej berättar om sin senaste bok ”Huset med de två tornen”.
Pris: 70/150kr

3 aug

Strindbergsvandring med Anita Persson
Samling vid ångbåtsbryggan kl 14.30 (- 17.00).
Pris: prel 100kr kontant till Anita.

8 aug

Årets ”Dolda rum” är Kvarnen, kl 18
I samarbete med Norrtälje museer öppnas kvarnen och Ola Lundqvist
berättar om den. Medtag picknick. OBS! Ställs in vid regn!

1 sept

Den stora flyktingmottagningen på Furusund 1944,
Hammerska Ladan, kl 14
Matti Nömm, m fl berättar om hur hundratals flyktingar togs emot och
inkvarterades här på ön med hjälp av Lottorna. Pris: 70/150kr.

7 sept

Flygarbaronens sista flygning från Furusund 1918,
Villa Dagmar, kl 15
KÅA Wennberg berättar om Cederströms ödesdigra flygning.
Pris: 70/150kr.

10 okt

Berättarafton, Furusunds Värdshus, kl 19
Om smugglarna Lill John och Uno Österman. Kom och lyssna, fråga
eller berätta själv! Anmälan till värdshuset senast den 7 oktober för enkel
supé. Pris: 70/150kr exkl supé.

OBS kontant betalning eller Swish nr 123 321 45 66! Priser ovan medl/icke medl.
Mer information, kompletteringar och ev ändringar finns på www.furusund.se/kalendarium
Vill du bli medlem i föreningen, sätt in 175 alt 100kr (par alt enskild) på Bankgiro 5236-1516
Glöm inte att ange namn, Furusundsadress och e-postadress!
bbkah190531

