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BLAZE OCH MONSTERMASKINERNA
Sönd 7/11 kl 14

Den tecknade tv-serien om pojken AJ och hans vän monster-trucken
Blaze, älskas av barn över hela världen. Nu kan vi presentera en helt
ny film med tre spännande äventyr.
När en stor bubbla svävar iväg med Gabbys nya valp, måste hon
samarbeta med Blaze och AJ för att få tillbaka honom.

CODA

NOVEMBER 2021

Sönd 7/11 kl 17

LJUVA TONER - MASTERCLASSKONSERT
Månd 1/11 kl. 19.15

Heltäckande coachning inom
Sång-Artisteri-Framträdande.
Fri entré.
Läs mer på ljuvatoner.se

SAGAN OM
KARL-BERTIL JONSSONS JULAFTON

MUSIKQUIZ med Troy Berglind MUSIKQUIZ
Torsd 4/11 kl 18-20

Sjuttonåriga Ruby är den enda hörande medlemmen i en döv familj - en
CODA, ett barn till döva vuxna (Children of Deaf Adults). Hennes liv
kretsar kring att fungera som tolk för sina föräldrar och arbeta på
familjens fiskebåt varje dag före skolan med sin far och storebror.
Men när Ruby går med i gymnasiets körklubb upptäcker hon att hon
älskar att sjunga och snart har hon en duettpartner i skolkamraten
Miles. Regi: Sian Heder Medv. Emilia Jones, Marlene Matlin m.fl

med Troy

Pris till vinnande lag med max fyra personer. Bar finns.
Entré 60 kr, boka din biljett på www.vingen.se eller i cafét.

KÄRLEKSBOMBEN - en rolig föreläsning om kärlek
Tisd 16/11 kl 19-21

Scandinavian Love Story presenterar en rolig föreläsning för kvinnor om KÄRLEK! Det blir
en kväll där ni får skratta, gråta, dricka bubbel och gå hem med en lyxig goodiebag. Tag
med alla väninnor och ha lite roligt med oss!
Boka biljetter på www.scandinavianlovestory.com

HÖSTLOV PÅ VINGEN
BARNTEATER

CORPUS CHRISTI
Mingel och fika i cafét kl 18.

Ta med barnen på höstens
musikteaterföreställning!
Mamma Mu bygger en koja är
ett kraxigt relationsdrama för
alla från 4 år. Föreställningen
presenteras med humor, värme
och nyskriven musik.

Cafébio

Månd 22/11 kl 12.30

BAGERIET PÅ PORTOBELLO ROAD
Kl 11.45 insläpp för mingel med kaffe/te
och kaka i salongen.

Med TEATER PERO

Ett kraxigt relationsdrama för alla från 4 år
med nyskriven musik av Ulf Eriksson

FOLKETSHUSOCHPARKER.SE

Efter en bok av Jujja Wieslander och Sven Nordqvist

BIO

THE FATHER

Sönd 14/11 kl 17
Anthony närmar sig de 80 men i hans ögon finns ingen anledning
till oro, han har det bra i sin bekväma våning. Hans dotter Anne
ser dock hur han försvinner in i sin egen värld av minnen och
föreställningar.
Regi: Florian Zeller. Medv: Anthony Hopkins, Olivia Colman m.fl

Medlemskap krävs.
För mer info: www.torslanda.filmstudio.se

DANSKURSER

Läs mer om höstens kurser på: malinsdansskola.se

Sönd 14/11 kl 14

Berättelsen handlar om 14-åriga Karl-Bertil, som är varuhusdirektör
Tyko Johnssons son. Hans utstakade väg i livet är att bli som sin far.
Men Karl-Bertils hjälte är Robin Hood.
‘Filmen är en dramatiserad bearbetning av Tage Danielssons
berättelse, som genom den tecknade kortfilmen “Sagan om KarlBertil Jonssons julafton” från 1975 i regi av Per Åhlin och manus av
Tage Danielsson, blivit en av Sveriges mest folkkära julsagor.

Torslanda Filmstudio
Onsdag 10/11 kl 19

Mamma Mu
bygger en koja
Tisd 2/11 kl 14

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

CAFÉBIO & TORSLANDA FILMSTUDIO

YOGA tisdagar och torsdagar. Kontakta: ica.h@telia.com
På Vingen finns även

RON RÖR OM Torsd 4/11 kl 12

I en värld där promenerande, diskuterande och digitalt uppkopplade robotar har blivit
barnens bästa vän. Filmen berättar historien om en 11-årig pojke som upptäcker att
hans robotkompis fungerar dåligt.

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

Boka lokal/konferens hos oss. Heldag eller bara några timmar. Vi ordnar fika/frukt/lunch.
Gå in på vingen.se/lokaler och titta närmare.

Boka
KONFERENS
på Vingen

SAGAN OM
KARL-BERTIL JONSSONS JULAFTON
Sönd 21/11 kl 14
Text, se ovan

VÄRLDENS VÄRSTA MÄNNISKA
Sönd 21/11 kl 17

MUSIKCAFÉ - Under Andalusiens sol
Med Marianne Holmboe och Erik Pernblad

Torsd 25/11 kl. 11

Marianne och Emil tar med flamencon som ledsagare med oss på en resa söderut.
Vi får möta Lorca i diktform, tonsatta poem av Emils mormor, smekande kärlekssånger
och äldre flamencostilar som talar om hjärta, smärta och ond bråd död.
En eldfängd konsert som inte får missas!
Entré 60 kr, boka din biljett på www.vingen.se eller i cafét.

Den avslutande delen av Joachim Triers Oslo-trilogi (Reprise & Oslo,
31 augusti) följer en kvinna genom romantiska relationer, vänskap,
karriär och familj. En film om kärlek och att finna mening.
Regi: Joachim Trier. Medv: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie

ENCANTO

Sönd 28/11 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. Men när hon upptäcker att magin
som omsluter Encanto är i fara, bestämmer sig Mirabel för att hon,
den enda helt vanliga Madrigal, mycket väl skulle kunna vara hennes
enastående familjs sista hopp.

HOUSE OF GUCCI
Sönd 28/11 kl 17

Under tre decennier av kärlek, svek, makt, hämnd och mord, ser vi
vad ett namn kan betyda, vad det är värt och hur långt en familj kan
gå för att få kontroll.
Regi: Ridley Scott
Medv: Adam Driver, Lady gaga, jared Leto, Al Pacino, Salma Hayek
Jeremy irons m.fl.

FAMILJEN ADDAMS 2 Torsd 4/11 kl 14.30

Morticia och Gomez är upprörda över att deras barn växer upp, hoppar över familjemiddagar och är totalt konsumerade av ”skrämtid”. För att stärka sina familjeband
bestämmer de sig för att trycka in Wednesday, Pugsley, Onkel Fester och resten
av gänget in i deras hemsökta husbil och ge sig ut på vägarna i en sista eländig
familjesemester...
Biljetter: I cafét eller på www.vingen.se

VÄLKOMNA TILL VINGENS CAFÉ

Här finns kaffe, smörgåsar, egenbakade kakor, dricka, glass, lite böcker och kortlekar och en
hel del annat smått och gott. Öppet vardagar 10-17 och helger vid arrangemang.

Missa inte Torslandas biblioteks höstlovsprogram.
Läs mer på deras hemsida eller hämta program på biblioteket.

KONSTUTSTÄLLNING
Inger Englund
1-7/11

Biljetter:

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

Möt konstnären och Hönöbon Inger Englund. I många år
målade Inger akvarell men blev inspirerad av akryl.
–Fantastiskt kul att skapa med akryl.”

Följ oss på
facebook/kulturhuset vingen

Vernissage
tisdag 2 november
kl 16-20

Amhults torg 7, 031 924545 vingen.se
i samarbete med:

