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BARNTEATER 
Bzzz ...om bin och människor
Lörd 2/10 kl 14
I dag är binas framtid hotad, men hoppet om räddning 
finns. Om det bara finns modiga människor som kan 
hjälpa till…
En lekfull och filosofisk teaterföreställning för barn 
från 4 år och uppåt. Med dockor och två skådespelare 
berättar Pygméteatern om hur bin och människor 
interagerat sedan urminnes tider, och vad vi kan göra 
för att hjälpa våra hotade vänner.  För barn från 4 år.
Entré 70 kr, boka din biljett på 
www.vingen.se eller i cafét. 

...och i cafét kan man denna dag köpa honung från Mjöviks bageri i vårt café. 
Producerad på deras gård i Lilleby.

KONSTUTSTÄLLNING 
“Lyrical Fields” Göran Sveningzon
2/10 - 17/10
Utställning av 
Göran Sveningzons 
abstrakta måleri

Vernissage 
lördag 2 oktober 
kl 12-17

LJUVA TONER - MASTERCLASSKONSERT
Torsd 7/10 kl. 19.15
Heltäckande coachning inom 
Sång-Artisteri-Framträdande.
Fri entré. 
Läs mer på ljuvatoner.se

LUSTFYLLT Torslanda presenterar:

MUSIKCAFÉ 
med Lars-Eric Frendberg
Torsd 14/10 kl. 11
Lars-Eric sjunger och berättar 
tillsammans med sin gitarr.

OBS. Biljetter och info på:
www.lustfyllt-torslanda.se
Biljetter kan även köpas av 
Lustfyllt på plats

BIO
APSTJÄRNAN
Sönd 3/10 kl 14
Jonna vill ingenting hellre än att bli adopterad och tar vilken förälder 
som helst så länge de älskar henne. När en ny potentiell mamma 
parkerar framför barnhemmet i en gammal skruttig bil, får Jonna en 
chock när bildörren öppnas och en GORILLA kliver ut! Jonna är inte 
helt säker på att hon har lust att åka hem med den stora, håriga, 
klumpiga apan ...
Svenska röster: Pernilla August, Stellan Skarsgård m.fl

JORDEN RUNT PÅ 80 DAGAR
Sönd 10/10 kl 14
Passepartout är en ung och nyfiken silkesapa som alltid drömt om 
att bli upptäcktsresande. En dag träffar han den våghalsige och 
dumdristige grodan Phileas, som slår vad om att det går att resa 
jorden runt på 80 dagar, allt för att vinna 10 miljoner musslor. 

BLAZE OCH MONSTERMASKINERNA
Sönd 17/10 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. 

NO TIME TO DIE
Sönd 3/10 kl 17
James Bond har lämnat sin tjänst och njuter av ett lugnt liv på 
Jamaica. Det blir dock kortvarigt när hans gamla vän Felix Leiter från 
CIA dyker upp och ber om hjälp. Uppdraget att rädda en kidnappad 
forskare visar sig bli mer förrädiskt än väntat.
Regi: Cary Joji Fukunaga. Medv: Daniel Craig, Rami Malek m.fl

I VÄNTAN PÅ JAN MYRDALS DÖD
Sönd 10/10 kl 17
I väntan på Jan Myrdals död är en varm, humoristisk film om att 
vara människa när livet är på väg att rinna ut. Den kontroversielle 
vänsterikonen Jan Myrdal befinner sig på den plats i livet han 
fruktat mest. Livets sista akt, en speciell tid i livet då världen 
krymper och möjligheterna blir färre. Men även en tid då nya insikter 
föds och försoning plötsligt blir möjlig.
Regi: Bo Sjökvist, Bengt Lövgren. Medv: Jan Myrdal, Lasse Diding

THE LAST DUEL
Sönd 17/10 kl 17
En berättelse om svek och hämnd under det hänsynslösa 
1300-talets Frankrike.
Regi: Ridley Scott. Medv: Jodie Comer, Adam Driver, Matt Damon 
och ben Affleck

BRÖLLOP, BEGRAVNING OCH DOP
Sönd 24/10 kl 17
“Bröllop, begravning och dop - Filmen” är en fristående fortsättning 
på tv-serien. Här följer vi familjerna Öhrn och Seger och tar oss 
genom höst och vinter på väg mot julfirande och mot en nyårsafton 
som oundvikligen innebär ett slut på det gamla och en början på 
något nytt… En film om kärleken och döden och allt däremellan.
Regi: Colin Nutley
Medv: Helena Bergström, Marie Göranzon, Maria Lundqvist m.fl

BABYBOSSEN 2: FAMILJEFÖRETAGET
Sönd 24/10 kl 14
Bröderna Templeton har blivit vuxna och glidit ifrån varann. Men 
en ny babyboss ska föra dem samman igen, och inspirera ett nytt 
familjeföretag. 

LUSTFYLLT Torslanda presenterar:

LOPPMARKNAD 
i Vingens café
Lörd 16/10 kl 10-16
Fritt inträde. Cafét öppet.
För mer info:
www.lustfyllt-torslanda.se

MUSIK TILL KAFFET
Lörd 23/10 kl 14–16
Tema: Tio-i-topp 1961-1965
Fri entré.

+VINYLFÖRSÄLJNING
Lörd 23/10 kl 12–16
Vinylförsäljning av hög kvalitet ur 
Troy Berglinds unika stora samling. 
Välvårdade skivor i nyskick, mest
60-70 tal som ej varit på någon 
skivmässa tidigare.

KONSTUTSTÄLLNING 
Sara Pejlare
23/10-31/10
“Jag kan inte beskriva vad som driver mig. Jag ser och 
samlar, känner in, dammar av och upprättar. Vad får en själ 
och en kropp att må bra och hur beskriver man en känsla? Ett 
sätt är att måla, ett annat att skriva; vissa bakar eller 
stickar.... Det kan vara en önskan om att förstå ens plats, att 
hitta en hemvist och känna friheten i den. 
Jag väntar inte på att solen ska gå upp eller på ett bättre 
tillfälle för livet är just nu och vad gäller konst så finns inte 
de vanliga ursäkterna om att inte 
förstå, hinna eller kunna. Det är. 
Det driver inte eftersom det finns 
som ett eget väsen och därför är 
det nödvändigt. ”

Vernissage 
lördag 23 oktober 
kl 12-17

BIO
RON RÖR OM
Sönd 31/10 kl 14
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.

THE FRENCH DISPATCH
Sönd 31/10 kl 17
“The French Dispatch” väcker liv i en samling historier från den 
sista utgåvan av en amerikansk tidskrift som publicerades i en fiktiv 
fransk stad under 1900-talet.
Regi: Florian Zeller. Medv: Anthony Hopkins, Olivia Colman m.fl

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

i samarbete med:

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

Cafébio
Månd 25/10 kl 12.30

ELD&LÅGOR
Kl 11.45 insläpp för mingel med kaffe/te 
och kaka i salongen. 

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

CAFÉBIO & TORSLANDA FILMSTUDIO

Torslanda Filmstudio
Onsdag 20/10 kl 19

WOMAN AT WAR
Obs. Årsmöte 2020 innan 
fimvisningen kl 18

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. 

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

På Vingen finns även

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


