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 2018 

23 okt tisdag  Vi besöker Anders Hanser på biograf Victoria i Stockholm 

Känsla och innehåll har genom åren varit honnörsord i Anders 

produktioner tillsammans med en god portion berättarglädje. 

Åskådaren skall ha med sig en upplevelse hem. Här finns tvära kast som 

ger starka känsloupplevelser. Vi ser två filmer, Malte-en karl för sin hatt 

och Anna Jonsdotter från Järvsö. 

Efter besöket hos Anders åker vi till Ulriksdal Värdshus för lunch. 

Pris 600 kr. Sista anmälningsdag 19 okt 

 

4 nov söndag  Hits of the 60`s” på Västerås konserthus 

Svenne Hedlund, Clabbe af Geijerstam, Lennart Grahn & Janne Önnerud 

gör gemensam sak, ett unikt samarbete där dom lirar de gamla hitlåtarna 

från tiden när dom var med i Sveriges populäraste popband under 60-talet! 

Pris 650 kr. Sista anmälningsdag 25 okt. 

 

16 nov fredag  Säg Algots det räcker i Kungsåra bygdegård  

Publiken blir här lotsade genom 50- och 60-talens glittrande 

nostalgiminnen och ett pärlband av slagdängor. 

Medv.: Cecilia Kylling, Solveig Bergqvist Larsson, Anders Larm och  

Jan-Olof Jonsson, 

Pris 375 kr inkl fika. Sista anmälningsdag 10 nov. 

 

9 dec söndag  Luciakonsert i Berwaldhallen 

Nacka musikklasser bjuder på ett traditionellt luciatåg tillsammans med 

operasångarna Hillevi Martinpelto och Carl Ackerfeldt. Konsertsalen lyses 

upp av såväl stearinljus som sångarglädje såväl klassiska advents- och 

luciasånger som moderna favoriter. En fridfull helgstämning utlovas. 

Pris 450 kr. Sista anmälningsdag 15 nov. 

 

2019 

17 jan  torsdag Lunch och teater på Uppsala Stadsteater. 

Första gången Sveriges Radios hitlista sändes var på 60-talet. Ett årtionde 

då listettorna fick ett enormt genomslag och fortfarande tillhör den svenska 

låtskatten. Göran Engman och Kettil Medelius gör en djupdykning i 60-

talets svensktopp. 

Pris 375 kr inkl lunch. Sista anmälningsdag 19 okt 2018. 

 

Bevaka information vid föreningens månadsmöten och på hemsidan samt i EP under rubriken 

föreningar. Det går bra att boka sig på reservlista, det händer ibland avbokningar av olika 

anledningar. Anmälningar till Lisbeth Broström tfn. 070 287 48 94. May-Britt Waghorn tfn. 

070 277 03 53. Torbjörn From tfn. 070 240 75 78. 
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