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MASTERCLASSKONSERT - Ljuva Toner 
Torsd 2/12 kl. 19.15
Heltäckande coachning inom 
Sång-Artisteri-Framträdande.
Fri entré. 
Läs mer på ljuvatoner.se

Onsdag 19/1 kl. 18-20
Vilka fåglar äter vad? Hur tillverkar man sin egen 
fågelmat? Stämmer myterna? Vilka effekter har 
egentligen fågelmatning i ett större samman hang? 

Torslandabon och Vår Fågelvärds redaktör 
Niklas Aronsson reder ut frågetecknen
Entré 70 kr, boka din biljett på 
www.vingen.se eller i cafét.

JAZZKONSERT
Instant swing
Lörd 4/12 kl 14
“En utvilad repertoar reser sig 
ur pandemidammet” 
Bandet: Anna-My Zetterberg, 
Ole Jörgensen, Sten Löfman, 
Anders Söderling, Jörgen Svensson 

Entré 100 kr, boka din biljett på 
www.vingen.se eller i cafét.

JULLOVSFÖRESTÄLLNING - Maten är klar
Tisd 4/1 kl. 14
Nu kommer mästerkockarna i LongKalsong och tar 
med er i matnyttiga rörelser, smörig sång och 
vändstekta småskratt. En fantasifull föreställning 
om mat, vänskap och att man måste säga 
förlåt ibland. För barn 4-8 år

Entré 70 kr, boka din biljett på 
www.vingen.se eller i cafét.

FÖRELÄSNING - FÅGELMATNING med Niklas Aronsson

21 DECEMBER – ÅRETS KORTASTE DAG

Lär mer på baksidan av foldern.
Genomförs med stöd av Svenska Filminstitutet och Folkets Bio

Biljetter: 
www.vingen.se eller i vårt café vardagar 10-17 
samt vid arrangemang. 

DANSKURSER
Läs mer om höstens kurser på: malinsdansskola.se

Amhults torg 7, 031 924545  vingen.se

Följ oss på
facebook/kulturhuset vingen

Torslanda Filmstudio
Onsdag 1/12 kl 19   NOMADLAND
Mingel och fika i cafét kl 18.

YOGA tisdagar och torsdagar. Kontakta: ica.h@telia.com

På Vingen finns även

MASSAGE, BIBLIOTEK, RESTAURANGER, FRISÖR, 
RUNT HÖRNET, SKOMAKARE/KEMTVÄTT

TORSLANDAREVYN
SIKTA HÖGT Premiär 29 jan 2022 kl 18 
Läs mer på torslandarevyn.se

KORTFILMSDAGEN
Tisd 21/12 kl 13-17.30 Fri entré.

Kortfilmsklassiker c/o Folkets Bio

14.15 Ur en kos dagbok

Knattefilm: 
Alfons Åberg forever

Kortfilmspaketet 13-16 år

Röst

Mormor, hitler och jag
Jag minns Lena Svedberg
Majn harts gehert tsum tatn

Sanningen om nya Anna ...
Hängivelsen
Tre danser

Ur en kos dagbok
Kattresan
Sagan om pannkakan

13.00

14.50

15.35

16.45

Tre knattefilmer om 
Alfons Åberg

Jamila
Katthat
Jag skiner inte utan er ...

Fuck you
Push it
Min homosyster

Nickname Szanto
Noratanten
Stamnätet

Waryaa
Aktivisterna
Centrum

Grannar
En plats i europa

Kortfilmsdagen genomförs med stöd av

21 DECEMBER 
ÅRETS KORTASTE DAG

i samarbete med:

BIO
ENCANTO
Sönd 5/12 kl 14
Walt Disney Animation Studios ”Encanto” berättar historien om en 
högst ovanlig familj, Madrigal, som levt gömd i de colombianska 
bergen, i ett magiskt hus, i en livfull stad, på en underbar, förtrollad 
plats som kallas för en Encanto. Encantons magi har välsignat alla 
barn i familjen med en unik gåva, från superstyrka till makten att 
hela – alla barn utom ett, Mirabel. 

CLIFFORD-DEN STORA RÖDA HUNDEN
Sönd 12/12 kl 14
När mellanstadieeleven Emily Elizabeth träffar en magisk djurräddare 
som ger henne en liten röd valp, förväntar hon sig inte att vakna och 
hitta en gigantisk hund på över tre meter i sin lilla lägenhet i New 
York City. Medan hennes ensamstående mamma är borta med jobbet, 
drar Emily och hennes roliga men impulsiva farbror Casey ut på ett 
New York-äventyr som kommer att få dig att sitta på helspänn.

ANNETTE
Sönd 19/12 kl 17
En ståupp-komiker och hans operasångerska till fru har en 
2-årig dotter med en ovanlig gåva. En ståupp-komiker och hans 
operasångerska till fru har en 2-årig dotter med en ovanlig gåva.
Med bl.a: Adam Driver

UTVANDRARNA
Sönd 26/12 kl 17
Hemma på gården i Småland ser Kristina och Karl Oskar hur livet 
sinar. I väst, över det stora havet, hörs berättelser om en ny värld. 
Om en chans att börja om. Om chansen till ett nytt bättre liv. Ett 
hopp tänds och Kristina och Karl Oskar lämnar Sverige och beger 
sig på en resa utan återvändo. Den nya filmatiseringen av Vilhelm 
Mobergs folkkära klassiker tar oss över världshav, genom liv och 
död, kärlek och sorg. Med bl.a: Gustav Skarsgård och Lisa Carlehed

SING 2
Sönd 26/12 kl 14
Buster har gjort New Moon Theatre till en lokal hit, men Buster har 
ett större mål i sikte: att sätta upp en ny show på Crystal Tower 
Theatre i glamorösa Redshore City. Utan de rätta kontakterna, 
måste Buster och hans artister ändå på något sätt ta sig in på 
världsberömda Crystal Entertainment, som drivs av en hänsynslös 
mogulvarg som heter Jimmy Crystal. I ett desperat försök att få 
Mr. Crystals uppmärksamhet försöker Gunter spontant pitcha en 
vansinnig idé.

WEST SIDE STORY
Sönd 12/12 kl 17
En nyinspelning av klassikern “West Side Story”, en Romeo & Julia-
inspirerad historia som utspelar sig på New Yorks gator på 1950-talet. 
Regi: Steven Spielberg

DROTTNING MARGARETA
Sönd 5/12 kl 17
Året är 1402. Margareta har lyckats med vad ingen man har gjort 
innan henne. Hon har samlat Danmark, Norge och Sverige i en 
fredsunion som hon ensam regerar genom hennes unga, adopterade 
son Erik. Unionen är full av fiender och Margareta planerar därför 
ett äktenskap mellan Erik och en engelsk prinsessa. En allians med 
England ska säkra unionens status som en ny europeisk stormakt, 
men en hissnande konspiration är på gång som sätter Margareta i 
ett omöjligt dilemma som kan kosta henne allt.

CLIFFORD-DEN STORA RÖDA HUNDEN
Sönd 19/12 kl 14
Handling, se ovan

BIO
SING 2
Månd 27/12 kl 14
Buster har gjort New Moon Theatre till en lokal hit, men Buster har 
ett större mål i sikte: att sätta upp en ny show på Crystal Tower 
Theatre i glamorösa Redshore City. Utan de rätta kontakterna, 
måste Buster och hans artister ändå på något sätt ta sig in på 
världsberömda Crystal Entertainment, som drivs av en hänsynslös 
mogulvarg som heter Jimmy Crystal. I ett desperat försök att få 
Mr. Crystals uppmärksamhet försöker Gunter spontant pitcha en 
vansinnig idé.

BAMSE OCH VULKANÖN
Sönd 2/1 kl 14
Just som allt verkar vara lugnt och skönt hemma hos Bamse 
och hans vänner kommer ett nödanrop från Skalmans gamla 
forskarkollega, biologen Beanka, som mystiskt verkar ha försvunnit 
på en forskningsresa. Trots att Lille Skutt darrande försöker förklara 
varför det alltid är dumt att åka på äventyr man inte riktigt vet hur de 
skall sluta, ger sig våra vänner ut på ett räddningsuppdrag ...

SPENCER
Sönd 9/1 kl 17
Året är 1991 och det är dags för ännu en julhelg med kungafamiljen. 
Dianas äktenskap med Charles är mycket pressat; han ses allt 
oftare med Camilla Parker-Bowles, samtidigt som hon fortsatt har 
tvingats spela rollen som den perfekta hustrun. Alla är inställda 
på en sedvanlig stramt regisserad julhelg med mat, dryck, tomma 
fraser och fasanjakt. Men Diana har insett att allt måste bli 
annorlunda denna gång.

UTVANDRARNA
Sönd 2/1 kl 17
Handling, se 26/12

BELFAST
Sönd 30/1 kl 17
En ung pojke och hans arbetarklassfamilj upplever det tumulta 
slutet av 1960-talet.

TILLS SOLEN GÅR UPP
Månd 27/12 kl 17
När Peder springer på sin ex-flickvän Hanna har många år passerat 
och de är båda lyckligt gifta på varsitt håll. Samtidigt dras de 
fortfarande till varandra men ingen av dem vill bryta upp sina 
äktenskap eller vara otrogna. Men av en slump kommer de över en 
antik bok som handlar om drömmar. Med bokens hjälp lyckas de ta sig 
in i drömmarnas värld där de kan leva tillsammans i en tillvaro där allt 
är möjligt, samtidigt som de lever sina vanliga liv på dagarna.

BAMSE OCH VULKANÖN
Sönd 9/1 kl 14
Handling, se ovan

PELLE KANIN 2 - PÅ RYMMEN
Sönd 30/1 kl 14
Bea, Thomas och kaninerna har skapat en fungerande familj, 
men hur mycket Pelle än försöker kan han inte bli kvitt sitt rykte 
som bråkstake. Han ger sig då ut på äventyr utanför trädgårdens 
trygga mur och hamnar i en värld där hans busiga upptåg faktiskt 
uppskattas. Men när hans familj riskerar allt för att hämta hem 
honom måste Pelle fundera på vilken sorts kanin han egentligen vill 
vara.annorlunda denna gång.

Biouppehåll 16 & 23 jan


