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Bästa SPF:are!     Vecka 05 2020 
 

             
Studiebesök på Bactiguard i Tullinge                    Balansträning i Storvreten 

 
Nu är vårens programhäfte på väg, och där finns mycket att hämta. Bilderna 
ovan är exempel på vad vi gjorde under hösten. I programhäftet finns också 
kallelsen till årsmötet den 24 februari. Om du har en viktig fråga som du tycker 
vi bör ta upp på årsmötet, skicka den till ordförande, 
elisabethbackman@outlook.com, eller per post till SPF Botkyrka, 
Grödingevägen 2, 14730 Tumba, senast den 10 februari. 
 
Där finns också inbjudan till jubileumsfesten 25 maj. 
 

Aktuellt: 
Må 27/1 kl 11.15 Balans- och styrketräning. Plats: Storvretens lilla  
  gymnastiksal. Kostnad: 525 kr/person för 13 gånger. 
  Kontaktperson: Ingegerd Johansson, 
  ingegerd.johansson.99@gmail.com 
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Må 27/1 kl 13.00 Månadsträff i Tumbafoajén. Mats Strandberg,  
  känd sportjournalist och snabbpratare står för  
  underhållningen.  
 
Ti 28 kl 11.00 Bowling, Heron City. Inget seriespel eller seriöst  
  tävlande. Viss handledning kan erbjudas.   
  Kontaktperson: Björn Zethraeus, 08-778 0789 
 

Ti 28 kl 13.30 Läse- och resecirkel, start. Denna cirkel är fulltecknad. 
 
Ti 28 kl 19.00  Yogakurs senior: Anordnas i samarbete med  
  Tumba GoIF i Kassmyraskolans gymnastiksal. För  
  information, se hemsidan www.tumbagymmix.se  
  eller ring 070-656 24 76. 

On 29 kl 10.00  Onsdagsvandring: "Onsdagsvandringen startar igen ef-

ter jul-och nyårsuppehållet. Vi träffas kl. 10,00 vid Press-
byrån vid Tullinge Pendeltågsstation, där väntar Mari-
anne, som leder den första vandringen. Promenad runt 
Tullinge bland gammalt och nytt. Avslutande lunch på 
Tegnérs Café i Tullinge centrum. Väl mött hälsar Mari-

anne och Monica C." 

On 29 kl 13.00 Flygfilmshistoria: Göran Hedqvist visar engelska  
  dokumentära flygfilmer från 2:a världskriget. Plats:  
  Seniorhuset. Kontaktperson: Anders Magnusson,  
  073-979 17 88. 
 
To 30 kl 09.20  Klassisk musik, jazz m m: Plats: Vuxenskolans  
  lokaler i Broängsgården, Falkvägen 42 i Tumba.  
  Kom bara, ingen föranmälan behövs!   
  Kontaktperson: Erik Persson,    
  erik.sax.persson@gmail.com  
 

To 30 kl 10.30  Balansträning, nybörjare:  Plats: Storvretens lilla 
gymnastiksal. Anmäl dig till Ingegerd Johansson, tel 070-
446 48 06, eller ingegerd.johansson.99@gmail.com 

  
Fr 31 kl 14.00  Bioträffen – The Bookshop: Engelsk feelgood-film I  
  pittoreska 50-talsmiljöer. 
 

Något senare: 

http://www.tumbagymmix.se/
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To 6/2 kl 14.00 Hjärt- och lungräddningskurs: Du får öva HLR på  
  en docka och lära dig hur en hjärtstartare ska  
  användas. Plats: Seniorhuset, Grödingevägen 2. 

  Bindande anmälan till Saga Andersson,   
  anderssonsaga@outlook.com. Kursen är gratis,  
  men om du anmält dig och sedan inte kommer  
  debiterar vi 50 kr. Max 10 deltagare. 
 

Vänliga hälsningar från styrelsen gm 

Elisabeth Bäckman, ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 

 
 

Botkyrka Riksteaterförening generellt: 
Hemsida: www.riksteatern.se/botkyrka 
E-post: botkyrka@riksteatern.se 
SPF:s kontaktperson: Bodil Nordström, tel 08-778 25 98 
Som SPF-medlem får du biljett till scenpasspris (det som anges 
nedan). 
 
Föreställningar de närmsta veckorna, på hemsidan hittar du all 
info: 
 
To 30/1 kl 12.00 Lunchteater i Café Garbo, soppa serveras från 

11.30. Sånger längs vägen med Per Sörman, 
visor av div kända musiker. Pris: 225 kr. 

Föreställning med sånger som Pär Sörman samlat på sig genom åren. En del av dem 
Har funnits hos honom länge, andra bara de sista åren. Flera av dem har han lärt av de  
vänner, sångare och musiker, han mött längs vägen. Vi kommer att få höra låtar av både  
Björn Afzelius och Mikael Wiehe och sånger av namnkunniga musiker och låtskrivare som  
Thorstein Bergman, Alf Hambe, Olle Adolphsson och Ola Magnell. Vi kommer säkert också  
att få höra Pär tolka sin eviga följeslagare Taube, Dan Andersson och Cornelis Vreeswijk. 

 

 
Tumbascenen visar såväl film, opera och annat på bio. De har 
hemsidan http://www.folketshustumba.se/ 
   
Opera och annat på bio: 
 
Balett på bio från Bolsjojteatern 
GISELLE 
Söndag 26 januari 16.00 

mailto:anderssonsaga@outlook.com
http://www.riksteatern.se/botkyrka
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Onsdag 29 januari 13.30 
Längd 2:30 inkl paus. 220 kr, scenpass 200 kr. 
I den här nya produktionen av Giselle ger den ledande koreografen Alexei Ratmanskij ett 
spännande perspektiv till en av de äldsta och största baletterna i den klassiska repertoaren. 
Publiken får en ny möjlighet att upptäcka den här ikoniska baletten som ofta berör publi-
kens hjärta. Giselle gjorde stor sensation vid premiären i Paris 1841 och sattes genast upp 
på en lång rad av världens största scener. Den är berömd både för den gripande hand-
lingen om den hjärtsjuka Giselle som älskar att dansa och för sin formella perfektion och 
symmetri. 

 
Opera: 
Lö 1/2 kl 19.00 Porgy and Bess, live från Metropolitan 
Ti 4/2 kl 13.30 Dito 
Längd 3:40 inkl paus. Svensk text. Biljettpris 260 kr 
Missa inte George Gershwins älskade folkopera Porgy and Bess som livesänds från Met 
den 1 februari. Visas på Folkets Hus och Parkers biografer i hela Sverige. 
Porgy och Bess är tillbaka på Met för första gången sedan 1990 i en ny uppsättning regis-
serad av James Robinson. Denna ”folkopera”, som upphovsmännen beskrev den 1935, är 
historien om den handikappade tiggaren, Porgy (Eric Owens) och hans kärlek till narkoma-
nen Bess (Angel Blue). Operan är fylld av älskade klassiker som Summertime, It Ain’t Ne-
cessarily So, Bess, You Is My Woman Now, I Got Plenty o’ Nuttin’ och My Man’s Gone 
Now. Bland övriga operastjärnor märks Donovan Singletary som fiskaren Jake, Golda 
Schultz som hans fru Clara och Latonia Moore som änkan Serena. 

 
Evenemangen görs i samarbete med ABF Botkyrka-Salem 

 

 
Film: 
Priset är 100 kr om inte annat anges, cafébio innebär att fika ingår 
från kl 13.00. 
 
Sö 26/1 kl 19.00 Unga kvinnor 
Ti 28/1 kl 14.00 Dito (cafébio) 
On 29/1 kl 19.00 Dito 
Regissören och manusförfattaren Greta Gerwig (”Lady Bird”) har gjort en UNGA KVINNOR 
baserat på den klassiska boken och andra texter av Louisa May Alcott. I Gerwigs version 
ser vi den älskade historien om systrarna March – fyra unga kvinnor fast beslutna att leva 
sina liv på sina egna villkor. En berättelse som är både tidlös och modern. 
 

Sö 2/2 kl 13.00 Spies in Disguise (animerad) 100 kr vuxen, 80 kr 
barn. 

Sö 9/2 kl 13.00 Dito 
Superspionen Lance Sterling och vetenskapsmannen Walter Beckett är varandras raka 
motsatser. Lance är charmig och smidig. Walter är… det inte. Men vad Walter saknar i 
sociala färdigheter väger han upp med smarta uppfinningar som Lance använder under 
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sina episka uppdrag. En oväntad vändning gör dock att Walter och Lance tvingas förlita sig 
på varandra på ett helt nytt sätt. Om det udda paret inte kan lära sig att samarbeta är hela 
världen i fara. 

 
Sö 2/2 kl 19.00 Bombshell 
On 5/2 kl 19.00 Dito 
To 6/2 kl 14.00 Dito (cafébio) 
Tre kvinnliga anställda bestämmer sig för att ge sig på Fox News-chefen Roger Ailes. 

 
_____________________  The End ________________________ 
 


