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Dagarna och veckorna går, men pandemin består. Vi kan dock 
se ett litet ljus i slutet av tunneln: Vaccinet kommer fortare än 
man trodde var möjligt. SPF Botkyrka fortsätter oförtrutet med 
onsdagsvandringar i närområdet, denna vecka i norra 
kommundelen.  

 
Aktuellt: 

Det finns många 
intressanta små 
ställen i vår 
kommun. Mitt i 
den moderna 
bebyggelsen i  
Tumba döljer sig 
den gamla Stora 
Nackdala gård, 
som gett namn åt 
området. 
Nackdalas historia 
går att följa från 
mitten av 1500-
talet. 

 



On 18/11 kl 10.00  Onsdagsvandring. Vi samlas på  
  parkeringen vid Hornbach i Fittja, på högra        
   sidan om uppfarten till varuhuset. Vi   
   promenerar runt Vårbyviken och stannar för  
   fikapaus i den nya parken på Fittjahöjden. 
   Där finns gott om sittplatser under tak. 

 

Klassisk musik, jazz och annat. Denna aktivitet är tyvärr 
inställd på obestämd tid p g a covid-19 
 

To 19/11 kl 11.30 Inställd aktivitet: Vandring med  
  korvgrillning 

 

 

För några dagar sedan dansade älvorna över en åker vid 
Himmelsboda. Hur uppstår detta fenomen? Någon av 
medlemmarna kan säkert förklara. Skriv till redaktören så får vi 
okunniga ett svar i nästa veckobrev. 

 
Vänliga hälsningar från oss i styrelsen gm 

Elisabeth Bäckman, ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 

__________________________________________________ 
Från Bioträffen: 
 
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 
 

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. 
 
To 26/11 12.00 En rolig timme i Café Garbo (Tumbascenen) 

Lunchteater! Soppan serveras från 11:30 då entrén till Cafe Garbo öppnas. Föreställ-
ningen börjar 12:00 

Mycket skratt och humor i en timme 
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Möt Sveriges nya komikerpar Malin Appeltofft och Birgita Klepke.”En rolig timme” är 
en stand up om det faktum att ett gott skratt faktiskt förlänger livet – på riktigt! Malin 
Appeltofft skojar om allt som kan gå fel i livet och om det komiska i vår turbulenta 
värld. Om de gifta parens oglamorösa vardag, att bli äldre och att som kvinna ta plats 
i det offentliga rummet. Birgita Klepke är journalisten som vid 60 års ålder insåg att 
svensk stand up behövde just henne. Hon intar scenen med med power och pondus. 

 
____________________ TUMBASCENEN _______________________ 

 
Må 23/11 16.30 Modigliani – skandalöst geni 
 

Längd ca 1:37. Svensk text. Biljettpris 130 kr, scenpass 115 kr. 

Modigliani levde ett kort, hårt liv. Dokumentären ser bortom legenden. Porträtten av 
Jeanne Hébuterne, poeten Anna Achmatova och journalisten Beatrice Hastings har 
blivit ikoniska målningar. Filmen besöker muséer i bland annat Wien, Washington 
och Paris. 

Amedeo Modigliani drabbades som barn av flera sjukdomar. Under sin konvalescens 
bestämde han sig för att börja måla, och hans mor ordnade så att han kunde studera 
för landskapsmålaren Guglielmo Micheli i Livorno. Modigliani studerade sedan vid 
konstakademien i Venedig och Florens och anlände 1906 till Paris. Utan att ansluta 
sig till någon viss grupp eller rörelse lånade Modigliani från Toulouse-Lautrecs och 
Cézannes målningar, den afrikanska skulpturen, fauvisterna, kubismen och andra ex-
perimentella målningar av Picasso och Braque. Desto mer avgörande blev mötet 
med den rumänske skulptören Constantin Brancusi. Mellan 1910 och 1913 lade Mo-
digliani all sin energi på skulpterandet. 

Myten om Modigliani som en ”Montparnasseexcentriker” – stilig, fattig, stolt och dro-
gad eller berusad – skapades av hans författarvänner, särskilt efter hans bortgång 
vid 35 års ålder. Myten glömmer hans intensiva koncentration på sitt måleri under de 
sista åren av sitt liv. När Modigliani, redan försvagad av sjukdom, tvingades sluta 
skulptera på grund av att mejseldammet trängde ner i lungorna, utnyttjade han 
många av skulpturens effekter i sina porträtt och nakenstudier, framför allt det karak-
teristiskt förlängda huvudet, den långa, upphöjda näsryggen och den långa halsen. 

 
___________________TUMBASCENEN FILM____________________ 
 
Biljettpris normalt 100 kr 
Cafébio: Fika ingår i priset, serveras från 13.00 
 



 
 
Filmer på Hallunda Folkets Hus, se nedan (det aktuella programmet): 



 
  

  
  

  

_____________________________________ THE END _____________________________________ 

 


