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Veckobrev nr 42 (12-18 okt 2020) 
nu med datum som motsvarar veckonumret pga att jag bytt sida i månadskalendern  

 

 
 

Bild från senaste vandringen  

 
 
Vandring kring Brosjön och Ensta  

 
  

Tisdagen den 13 oktober är det dags för en liten höstpromenad med en NYHET. 
I samband med promenaden kommer vi att lotta ut en liten flaska alkoholfritt 
vin och en flaska alkoholfritt öl. 
 
Vi samlas kl. 10.00 vid Brosjöns parkering och går sedan längs sjön och upp 
förbi Katrineberg, varifrån vi snart är uppe på den gamla timmervägen. Den tar 
vi till vänster ner till hästarna vid Ensta och vidare tillbaka till badplatsen vid 
Brosjön där vi fikar och har prisutdelningen. 
  
Välkomna till en intressant höstpromenad 
  
Birgitta, Mari-Ann & Leif 
  
Kontaktperson Leif Åsberg  070-671 10 24 
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INFORMATION IFRÅN BOTKYRKA RIKSTEATERFÖRBUND 

  

 Nedan en kort sammanfattning av höstens föreställningar. 

Utförlig information går att finna på www.riksteatern.se/botkyrka 

Till samtliga föreställningar säljs max 50 biljetter. 

 

1. Lunchteater den 15/10, kl.11.30 – ”Ooa hela natten” – Rosa Körberg 

2. ”Greatest Hittills” den 18/10, kl.19.00 med Ronny Eriksson 

musikunderhållning förmodligen kryddad med en och annan historia som ofta kretsar 

kring det Norrbottniska tungsinnet (”faller smörgåsen ner i pottan så faller den med 

smöret nedåt”) 

3. ”Varg Veum” den 25/10, kl.18.00 

4. ”Chefen” den 1/11, kl.18.00. Slut för tillfället. Inväntar regeringsbeslut. 

5. ”Änglar finns” den 8/11, kl.18.00 

6. Lunchteater den 26/11, kl.11.30 – ”En rolig timme” 

7. ”Selmas samlade vrede” den 29/11, kl.18.00 

8. ”Nokia” Finsk föreställning den 4/12, kl.18.00 

Barnteater: 

1. ”Sillgrisslan” den 11/10, kl.13.00 

2. ”Esmeralda och draken” den 8/11, kl.13.00 

3. ”Fågeln och havet” den 6/12, kl.13.00 

  

Biljetter via Tickster 077-147 70 70 

Uppge scenpasspris och hänvisa till SPF Grödinge. 

Frågor besvaras av Petra Nylund, petra.nylund@botkyrka.se 

http://www.riksteatern.se/botkyrka
mailto:petra.nylund@botkyrka.se
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Kommande filmer hos Filmklubben 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. 

 

 

Nu är det officiellt att vi återupptar våra filmvisningar. Jag kommer att meddela 

angränsande PRO- och SPF-föreningar också. 

Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distans, möjligheter till 

handtvätt med tvål och vatten samt tillgång till handsprit. Maxantal biljetter vi kan sälja är 

fortsatt 50 st. (Kommer besked om att fler tillåts anpassar vi oss till det). Vi kommer att sälja 

biljetter bakom plexiglas. Meddelande om nästa film får besökarna ta själva. 

Vi har nu två möjligheter till betalning, förutom kontanter kan vi också använda SPF:s 

Swish-konto 123 090 56 12, då ska anges "Bio + datum" så att kassören klart kan se att 

pengarna hör till Bioträffen. 

Jag printar ut ett antal lappar med Nästa film för utlämning på plats, men jag bifogar ett ex så 

ni kan se redan nu hur de ser ut. 

Hoppas på stor publik, många har påpekat att de saknar våra filmvisningar! 

Hälsningar 

Gunnel 

 

http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=person&itemid=350564
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____________________ TUMBASCENEN _______________________ 

 

Opera på bio från Metropolitan 

TURANDOT av Puccini 

Lördag 10 oktober 19.00 

Tisdag 13 oktober 13.30 

Svensk text. Längd 2:20 inkl. paus. Biljettpris 200 kr. 

Nina Stemme gör den krävande rollen som Puccinis iskalla 

prinsessa. Anita Hartig gör sin första Met-roll som slavflickan 

Liù. Marco Berti är Calàf, friaren som riskerar sitt huvud för att 

få Turandots hand, och Alexander Tsymbalyuk är Timur. Paolo 

Carignani dirigerar den visuellt spektakulär uppsättningen, som 

ursprungligen skapades av film- och operaregissören Franco Zeffirelli 1987. Turandot är 

inspelad på Met 2016.  

 

 

 

ON THE ROCKS 

Måndag 12 oktober 14.00 (cafébio) 

Onsdag 14 oktober 14.00 (cafébio) 

Onsdag 14 oktober 19.00 

Från 7 år, längd 1:36. biljettpris 100 kr. 

Komikern Chris Rock beklagar sig på en stand up-scen tidigt i 

filmen och kickar på så sätt igång Sofia Coppolas senaste film 

som jobbar i det svårnavigerade emotionella landskapet som 

breder ut sig när passionerad kärlek övergår i vardag och slentrian. 

Rashida Jones spelar Laura, en 30-nånting författare och småbarnsmor som förvandlats till en 

hemmafru som jonglerar livspusslets alla bitar medan mannen Dean (Marlon Wayans) är 

borta på jobbresor. Och det är efter en sådan som hon för första gången misstänker att han är 

otrogen. Laura berättar, mot bättre vetande, om sina misstankar för sin pappa (Bill Murray) 

som i egenskap av rik gallerist, med nästan lika mycket fritid som pengar, engagerar sig 

helhjärtat i fallet. 
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BOULE Kontaktperson: Ingemar Lindström, 070-150 41 94 
 
   
Lite svalare väder att vänta men det verkar finnas chans till regnfritt på 
måndag då det åter är dags för Boule. Passa på – snart är det vinter  

 
 
SPF och PRO 
Grödinge spelar 
på måndagar kl. 
10-12 i Vårsta 
vid änden av 
Aspvägen  
 
Ingen kostnad – 
bara kom – men 
ta med dig tre 
klot. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


