
 
 
 
 

 

Botkyrka                     
 
Bästa SPF-are!                    Vecka 45 2020 
  

28/10: Dags för fikapaus i den vilda naturen vid Tumba bruk 

 
SPF Seniorerna i Botkyrka tillhör Stockholmsdistriktet, som 
består av 61 lokalföreningar med sammanlagt drygt 45 000 
medlemmar. Distriktets nya motto är ”Tillsammans för ett 
aktivare liv”, och då menar man inte bara fysisk aktivitet. God 
mat, social gemenskap och meningsfull sysselsättning är också 
viktigt. Våra onsdagsvandringar fyller en viss del av de behoven 
medan annat får vänta tills vaccinet kommer. Tills vidare gäller 
fortsatt stor försiktighet i umgänget med andra människor. 
 
Aktuellt: 

To 5/11 kl 9.30 Klassisk musik, jazz och annat.  
  Plats: Vuxenskolans lokaler, Falkvägen 2. 
  Lokalen är rymlig, så det är lätt att hålla 
  distansen. Ingen förhandsanmälan krävs. 
 

To 5/11 kl 10.00  OBS torsdag! Vi samlas vid Pressbyrån i Tullinge. 
Går ca 4 km. Ta med fika. 

 



To 19/11 kl 11.30 Vandring med korvgrillning. Vi samlas på 
parkeringen vid Hornbach i Fittja och prome-
nerar runt Vårbyviken, ca 3 km. Målet för 
vandringen är den nya parken Fittjahöjden, 
bakom Fittja Centrum och Botkyrka konsthall. 
Du som bara vill vara med på grillningen, 
kom direkt till parken vid 12.30-tiden. Där 
finns sittplatser under tak.  

  Anmäl dig gärna i förväg så att vi vet hur 
  mycket grillkol, mat och dryck vi skall köpa! 
  Anmäl dig till Saga Andersson,  
  anderssonsaga@outlook.com. 
 

Deltagandet är gratis för medlemmar, 
självkostnadspris för övriga. 

 
Vänliga hälsningar från oss i styrelsen gm 

Elisabeth Bäckman, ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 

__________________________________________________ 
Från Bioträffen: 
 
Fredag den 30 okt 2020 kl 14.00 

Bohemian Rhapsody 

Spelfilm om rockbandet Queen med Rami Malek som Freddie Mercury. 2 tim 14 min 

 
 
Fredag den 27 november 2020 kl 14.00  

The wife  

Glenn Close spelar Joan som i fyrtio år har offrat sin talang och sina drömmar för att stödja sin 
karismatiske make Joe och hans fantastiska karriär som författare. Med ojämlika förutsättningar har 
de byggt sitt långa äktenskap och Joan har nu nått sin brytpunkt. På kvällen när Joe ska ta emot 
Nobelpriset i litteratur, höjdpunkten på framgångssagan, bestämmer Joan sig att till slut tillkännage 
den stora hemligheten. 1 tim 40 min. 

__________________________________________________ 
 
Kontaktuppgifter: 
     

Elisabeth Bäckman: 
elisabethbackman@outlook.com 
072-253 63 39 
Krokvägen 8, 14638 Tullinge 
 

Håkan Thunberg: 
hakanthunberg5@gmail.com 
073-962 03 34 
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Anders Magnusson  
andersmagnusson7@gmail.com 
073-979 17 88 
 

Saga Andersson 
anderssonsaga@outlook.com 
070-870 66 54 
 

Lennart Blixth 
blixthlennart@gmail.com 
070-322 00 17 
 

Ingegerd Johansson 
ingegerd.johansson99@gmail.com 
070-446 48 06 
 

Jarl Johansson 
jarl@percico.com 
070-755 32 55 
 

Kerstin Risveden 
kerstin.risveden@outlook.com 
070-74 05 12 
 

Jens Vollmer 
jensantonvollmer@gmail.com 
070-696 06 54 
 

 

     

 
________________________ TEATER __________________________ 

 
Botkyrka Riksteaterförening har ett antal föreställningar under 
hösten. Biljetter via Tickster 0771-477 070, eller gå in på 
www.riksteatern.se/botkyrka. Där hittar ni förstås mer info om 
föreställningarna. 
 
Sö 1/11 19.00 Chefen på Tumbascenen 

Den nyblivna mellanchefen Jenny längtar efter något omstörtande. Hon vill driva ige-
nom storslagna visioner på det stora företaget. Men snart sugs hon in i nästintill obe-
gripliga maktspel i den stenhårda chefshierarki som råder. Likt en blodig maffia slänt-
rar cheferna mellan lunchrestaurangen och mötesrummen. Och ur företagets dunkla 
djup bubblar känslokladd, kött och tjafs upp som inte alls ryms i de mallar och system 
som hon ska jobba efter. 
 
Vad den duktiga mellanchefen Jenny dessutom inte anar - är att hon själv på ett 
snuskigt, smutsigt sätt ska bli orsak till sin egen undergång. 
 
Chefen är ett absurt, komiskt och mörkt kontorsdrama om våra innersta begär. En 
surrealistisk samtidsskildring på managementspråk. Det handlar om kroppar och ko-
stymer, om att dominera och domineras. Och om porriga skräpmail, uppfuckade po-
werpointpresentationer och medarbetarsamtal från helvetet. 

Sö 8/11 13.00 Esmeralda och draken i Hågelbyparken 

Sö 8/11 18.00 Änglar finns! I Folkets Hus, Brage, Hallunda 
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____________________ TUMBASCENEN _______________________ 

 
Må 2/11 16.30 Rafael – det unga geniet Konstdokumentär 115 kr 
 
On 4/11 13.00 Kameliadamen Balett från Bolsjoj i Moskva 180 kr 
Längd 2:50 inklusive paus. Biljettpris 200 kr, förköp via hemsidan 180 kr. Balettmäs-
terverket Kameliadamen bygger på Dumas romanklassiker. Med premiär 1 november 
visar vi den från Bolsjoj på utvalda biografer i Sverige. Bolsjoj blåser nytt liv i Neumei-
ers tragiska mästerverk efter Alexandre Dumas klassiker, ackompanjerat av Chopins 
musik. En uppsättning med en känslosam och dramatisk struktur som endast Bolsjojs 
dansare kan leverera. 

Handling 
En ung, lungsjuk kvinna är kurtisan till flera rika män i Paris, men blir uppvaktad av 
en yngling. Tillsammans flyr de ut på landet. 

Svetlana Zakharova (Marguerite Gautier), Edvin Revazov (Armand Duval), Anna 
Tikhomirova (Manon Lescaut), Semyon Chudin (Des Grieux), Kristina Kretova (Pru-
dence Duvernoy), Mikhail Lobukhin (Gaston Rieux), Anna Antropova (Nanina), 
Andrei Merkuriev (SirDuval), Daria Khokhlova (Olympia) 

 
Lö 7/11 19.00 Trubaduren Opera från Met i New York 200 kr 
Ti 13/11 13.00 Dito 
Längd 2:25 inklusive paus. Svensk text. Biljettpris 200 kr, 20 kr rabatt vid förköp. 
Anna Netrebko spelar Leonora, den plågade hjältinnan i Verdis Trubaduren. Dmitri 
Hvorostovsky är greve di Luna. Det var första gången de ryska stjärnorna möttes på 
Mets scen sedan 2002. Huvudpersonen i operan, Manrico, görs av Yonghoon Lee. 
Štefan Kocán är Ferrando och Dolora Zajick gör sin favoritroll som den olycksaliga 
Azucena. Verdis turbulenta tragedi med fyra karaktärer fångade i en härva av familje-
band, politik och kärlek är en av grundpelarna i operarepertoaren. Musiken är lika 
melodisk som den är energisk, med smittsamma stycken man minns. Den kraftfulla 
musiken ackompanjerar en mörk berättelse som vältrar sig i många av romantikens 
mest extrema uttryck. 

Upphovsmän 

Under en anmärkningsvärd karriär som varade i över sex decennier komponerade 
Giuseppe Verdi (1813–1901) 28 operor, av vilka åtminstone hälften spelas frekvent 
än idag. Salvadore Cammarano (1801–1852) var en av de främsta librettisterna på 
sin tid. Han samarbetade med Donizetti (bland annat Lucia di Lammermoor) och 
skrev texterna till La battaglia di Legnano och Luisa Miller åt Verdi. Efter Cammara-
nos död slutfördes Trubadurens libretto av medförfattaren Leone Emanuele Bardare. 

Miljön 



Operan utspelas ursprungligen i norra Spanien i början av 1400-talet, under ett utdra-
get inbördeskrig. Den romantiska erans publik såg inbördeskrig som en slags sam-
hällelig schizofreni, där människor lätt kunde slitas itu, genom att förmögenheter och 
lojaliteter snabbt kunde förändras. I Mets uppsättning utspelas handlingen under 
spanska självständighetskriget (1808–1814), då Spanien och dess allierade käm-
pade mot Napoleons styrkor. 

Musiken 

Verdis musik i Trubaduren ger perfekt uttryck för historiens dramatiska karaktär. Un-
der hela operan är melodierna lika ohämmade som huvudpersonernas känslor. Men 
melodierna verkar ofta vara lika skruvade som situationerna de skildrar. Mycket av 
musiken är skriven i ojämna metrar (som 3/4 eller 6/8), och till och med de delar som 
är skrivna i vanlig 4/4-takt har kraftfulla motrytmer som kämpar mot all känsla av 
symmetri. Utöver de rytmiska oregelbundenheterna, är ett annat huvuddrag den stän-
diga användningen av mollskalor i nästan alla huvudarior. 

 
___________________TUMBASCENEN FILM____________________ 
 
Biljettpris normalt 100 kr 
Cafébio: Fika ingår i priset, serveras från 13.00 
 
On 4/11 19.00 Flykten över gränsen  
To 5/11 14.00 Dito (cafébio) 
 
Sö 8/11 19.00 Leva på hoppet 
On 11/11 19.00 Dito 
To 12/11 14.00 Dito (cafébio) 
 
Filmer på Hallunda Folkets Hus, se nedan (den aktuella affischen): 



 
  

  
  

  

_____________________________________ THE END _____________________________________ 
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