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MUSIKQUIZ
med Troy

MUSIKQUIZ med Troy Berglind
Onsd 11/5 kl 18-20
Pris till vinnande lag med max fyra personer. Bar finns. 
Entré 60 kr. Biljetter i cafét eller på www.vingen.se

KONSTUTSTÄLLNING -
VI ÄR ALLA VATTENDROPPAR
Joana Öberg
Sandra Albuquerque
Öyvind Ander
30/4-8/5

BAKLUCKELOPPIS
Lörd 7/5 kl 11-15, Vingens parkering
För mer info: www.lustfyllt-torslanda.se

TEDANS Majornas Storband
Sönd 15/5 kl 15-17
Dans till traditionell storbandsjazz med förebilder 
som Count Basie, Stan Kenton m.fl 
Entré 100 kr. Biljetter i cafét eller på 
www.vingen.se

VINPROVNING
Onsd 18/5 kl 18
Provning av sex olika roséviner med sommelier
Anne Eliasson. Med tilltugg. 
400 kr/pers. Åldersgräns 20 år
Mer info och anmälan: anne@eliassongbg.com

LJUVA TONER - MASTERCLASSKONSERT
Torsd 19/5 kl. 19.15
Heltäckande coachning inom 
Sång-Artisteri-Framträdande.
Fri entré. 
Läs mer på ljuvatoner.se

UTSTÄLLNING
läs mer på baksidan

BIO
EMILY OCH DEN MAGISKA RESAN
Sönd 1/5 kl 14
Emilys mamma är en berömd barnboksförfattare som skriver 
sagor om det magiska riket Faunutland.
Tillvaron för Emily och hennes mamma är emellanåt ganska 
tuff, då de båda sörjer att Emilys pappa har gått bort. Men 
Emily kämpar på och gör allt för att mamma ska bli glad igen.
En dag hittar hon en förtrollad kista med en magisk sagobok 
och hon blir på något mystiskt sätt förflyttad till sagans värld 
Faunutland ...

TUFFA GÄNGET
Sönd 15/5 kl 14
Aldrig har fem vänner varit så ökända som Tuffa Gänget – den 
eleganta ficktjuven Mr. Wolf, den erfarne kassaskåpssprängaren 
Mr. Snake, den coola maskeringsmästaren Mr. Shark, den 
temperamentsfulla tuffingen Mr. Piranha och den skärpta 
superhackern Ms. Tarantula, även kallad “Webs”.

MEMORY BOX
Sönd 1/5 kl 17
Maia har lämnat inbördeskriget i Libanon och lever med sin 
dotter Alex i Montreal. Plötsligt en jul anländer ett stort paket, 
fyllt med fotografier, brev och kassettband som Maia en gång 
i tiden har skickat till kompisen Liza, som själv hade flytt till 
Frankrike under 1980-talet. Nu är Liza död och en Pandoras 
ask har returnerats till avsändaren. Alex blir mer och mer 
nyfiken på sin mammas förflutna och smyger till källaren för 
att försöka förstå hennes historia.

EIFFEL
Sönd 15/5 kl 17
Berättelsen om den passion som låg bakom skapandet av 
Eiffeltornet som sedan det uppfördes till världsutställningen 
i Paris 1889 kommit att bli ett av planetens mest kända 
landmärken.

BIO

LILY OCH MORRIS-
VÄNNER FÖR EVIGT
Sönd 8/5 kl 14
En film om två dödsfiender - den lilla musen Lily och räven 
Morris, som efter en olycka möts i djurhimlen. De förlorar sina 
naturliga instinkter och blir bästa vänner. Tack vare vänskapens 
kraft kan de övervinna det som först verkar vara omöjligt.

DIORAMA
Sönd 8/5 kl 17
Frida och Björn träffas i ett sprudlande töcken bland 
vänner, fest och vin. Blixten slår ned, passionen tar vid och 
framtidsutsikterna sveps in i ett dopamin-färgat skimmer. Tre 
barn senare har vardagen hunnit ikapp och lyckohormonen är 
på en all-time low ....
“Diorama” är en dramakomedi som på ett lekfullt sätt tar 
pulsen på människans törst efter tvåsamhet.
Regi: Tuva Nowotny

DIORAMA
Sönd 22/5 kl 17
Frida och Björn träffas i ett sprudlande töcken bland 
vänner, fest och vin. Blixten slår ned, passionen tar vid 
och framtidsutsikterna sveps in i ett dopamin-färgat 
skimmer. Tre barn senare har vardagen hunnit ikapp och 
lyckohormonen är på en all-time low ....
“Diorama” är en dramakomedi som på ett lekfullt sätt tar 
pulsen på människans törst efter tvåsamhet.
Regi: Tuva Nowotny

TUFFA GÄNGET
Sönd 22/5 kl 14
Aldrig har fem vänner varit så ökända som Tuffa Gänget – den 
eleganta ficktjuven Mr. Wolf, den erfarne kassaskåpssprängaren 
Mr. Snake, den coola maskeringsmästaren Mr. Shark, den 
temperamentsfulla tuffingen Mr. Piranha och den skärpta 
superhackern Ms. Tarantula, även kallad “Webs”.

OPERATION MINCEMEAT
Sönd 24/4 kl 17
Under 2:a världskriget lyckas två British Intelligence-
officerare genomföra en vågad operation för att vilseleda 
tyskarna så att de kunde säkerställa den brittiska 
invasionen av Sicilien.

PAW PATROL, BLAZE OCH 
BUBBLE GUPPIES: KUL PÅ BIO!
Sönd 29/5 kl 14
Nu har du chansen att se alla dina favoritkaraktärer på en 
och samma gång! En festlig och fartfylld bioupplevelse för de 
allra minsta biobesökarna. Filmen innehåller nya avsnitt av 
Bubble Guppies, Blaze och PAW Patrol.

BRITPOP
Fred 3/6 kl 17-19
Äntligen kommer de åter till Vingens café. Bar finns.
Entré 150 kr. Biljetter i cafét eller på www.vingen.se

AW
på Vingen

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

DANSKURSER
Läs mer på: malinsdansskola.se

Amhults torg 7, 031 924545  vingen.se

Följ oss på
facebook/kulturhuset vingen

i samarbete med:

VINGENS CAFÉ
Varmt välkomna till vårt café. Här finns kaffe, smoothies, smörgåsar, bakverk, godis och glass. 
Och fritt wi-fi. Det är också här vi säljer biljetter. Öppet vardagar 10-17 samt vid event.

På Vingen finns även

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

BABYRYTMIK
Läs mer på funkysbabyrytmik.se

En utställning om växtkraft, gemenskap och nya möjligheter

I Sverige frodas fritidsodlingen i trädgårdar på balkonger och på kolonilotter. Samtidigt 
blir de professionella matproducenterna, bönderna, allt färre. Hälften av all mat i Sverige 
importeras. Matskandaler avlöser varandra.

Många undrar vad vi äter egentligen. Därför tar vissa saken i egna händer. Nya relationer 
mellan producent och konsument börjar växa fram. Odling i nya former spirar i Sverige. 
Och motiven är långt fler än att bara få mat på bordet. En del vill helt enkelt ha bättre mat. 
Andra odlar sociala relationer. Många odlar för förändring.

Det här är en utställning om odlare i staden och på landet. Tankar om maten vi äter, hur 
den odlas idag och några visioner om framtidens odling.

Fri entré. Välkomna

16-29 maj 
Konsthallen, plan 3


