
FÖRELÄSNING
Tomas Gunnarsson - Att lyfta sig själv och andra
Tisd 18/4 och månd 24/4 kl 18-21 
(20 min paus, cafét öppet)
Föreläsningen för dig som vill ha en energiboost, öka 
din kunskap om hur du kan leda dig själv och skapa 
bra relationer tillsammans med andra.
Biljetter: https://tomasgunnarsson/turne/

Biljetter: 
www.vingen.se eller i cafét vardagar 10-16.30 
samt vid arrangemang. 

DANSKURSER
Läs mer på: malinsdansskola.se

Amhults torg 7, 031 924545  vingen.se

Följ oss på facebook/instagram 
kulturhuset vingen

i samarbete med:

CAFÉBIO & TORSLANDA FILMSTUDIO

Sex utvalda kvalitetsfilmer visas i två serier i bion på Kulturhuset Vingen.
Köp medlemskort för antingen onsdagar kvällstid eller måndagar dagtid.
Minimiålder 15 år. 
Medlemskort 360 kr) säljs via Plusgiro 179 89 33-6, Swish 123 455 92 74. Ange namn, 
mailadress och om du vill gå dagtid eller kväll.
Medlemskortet erhålles vid första visning och inga lösa biljetter säljs.
All info finns på www.torslanda.filmstudio.se och har du frågor så maila 
info@torslandafilmstudio.se.

VÅRENS VISNINGAR                             
3 april kl 11.30 / 5 april kl 19  
MOONAGE DAYDREAM

Två dokumentärer, visas endast en gång vardera med samtal. 
Välkommen att se båda.                            
17 april kl 11.30. Bodil Tingsby närvarar för samtal efter filmen 
HAVETS SILVER - om mod och längtan i jakten på sill
19 april kl 19. Svante Lysén introducerar själv filmen kl 18.
BOHUSKUST - ett vresigt paradis

På Vingen finns även

BIBLIOTEK, RESTAURANGER, FRISÖR, 
FRITIDSGÅRD, SKOMAKARE/KEMTVÄTT

KONFERENS, KICK OFF
FÖRETAGSPRESENTATION
FÖRELÄSNING
Vi har ett flertal lokaler i varierande storlek.
Heldag eller bara några timmar. Vi ordnar fika/frukt/lunch. 
Gå in på vingen.se/lokaler och titta närmare. Eller besök oss så berättar vi mer.

Boka
KONFERENS

på Vingen

VAD 
HÄNDER 
PÅ
APRIL 2023

SENIORDANS
Anmälan till Suzanne Schultz
trulsan885@gmail.com
Tel/sms: 0735-70 64 74

MMaasstteerr  CCllaassss  fföölljjtt  aavv  SENIORDANS
PPåå  kkuullttuurrhhuusseett  vviinnggeenn

VINPROVNING
Anne Eliasson - Vårens nyheter 
Onsd 19/4 kl 18-20 (plan 3)
Vi smakar på sex olika varianter från olika länder. 
Passar både nybörjare och vinkunniga.
400 kr/pp. Anmälan senast 14 april till 
anne@eliassongbg.se, tel 072-835 69 84

KONSTUTSTÄLLNING
1-22/4 Vernissage 1/4 kl 12-15
Välkommen till utställningen “Duvkonst”
med verk av Eva-Lisa Carlsson och Thea Dove
Vingens konsthall, plan 3

AW-FREDAG - MUSIKQUIZ 
Troy Berglind
Fred 21/4 kl 17-19
Pris till vinnande lag med max fyra personer. Bar finns. 
Entré 60 kr. Biljetter i cafét eller på www.vingen.se

BARNTEATER
Mamma Mu - Bland Kråkor och Tigrar
Lörd 22/4 kl 15
Comedy Art Theatre. Barnteater som bygger på böckerna 
av Jujja och Tomas Wieslander
Biljetter: www.sommarteater.nu

LJUVA TONER - SÅNGKONSERT
Torsd 20/4 kl. 19.15
Heltäckande coachning inom 
Sång-Artisteri-Framträdande.
Fri entré. Läs mer på ljuvatoner.se

Påsklov
BARN-
TEATER
Grodan 
blir glad
Tisdag 11/4 kl 13
En lekfull föreställning för barn 2-6 år. 

Fri entré. Boka plats i cafét eller på 

www.vingen.se

LOVBIO
Super Mario Bros
Onsdag 12/4 Lovpris 80 kr

Kl 12.00 Svenskt tal
Kl 14.30 Eng tal



BIO
FOLK OCH RÖVARE I 
KAMOMILLA STAD
Sönd 2/4 kl 14
De tre rånarna, Kasper, Jesper och Jonathan 
bor strax utanför den fridfulla Kamomilla 
stad och när de behöver något smyger de 
helt enkelt in till stan och stjäl det. En dag 
arresteras de tre rånarna och placeras i 
stadens fängelse. Men när en brand bryter ut 
får trion en chans att bevisa för staden att de 
är mer än bara rånare.

BIO

MOTSTÅNDAREN
Sönd 2/4 kl 17
Ett intensivt psykologiskt drama av Milad 
Alami (Charmören) om en brottare som 
tvingas lämna Iran med sin familj när ett 
förödande rykte sprids om honom.
Efter att ett förkrossande rykte sprids om 
honom i Iran, tvingas Imam att lämna allt 
bakom sig och börja om i Sverige, tillsam mans 
med sin familj. Men hans förflutna vägrar 
släppa taget om honom.

LUMLARNAS 
FÖRTROLLADE SKOG
Sönd 9/4 kl 14
De två hemliga agenterna Klas och Bruno 
tjänar olika herrar. Fiendskapen mellan Solens 
och Månens kungariken går långt tillbaka. 
En dag stöter Klas och Bruno på varandra 
i Förtrollade skogen. Misstänksamheten 
gör det till ett laddat möte. Men snart inser 
agenterna att de är ute på samma uppdrag: 
att rädda alla från de fruktansvärda jättar 
som omringar skogen.

AIR
Sönd 16/4 kl 17
Den sanna historien om en skoförsäljare 
som övertalade Nike att anlita 
basketstjärnan Michael Jordan.
Regi: Ben Afflek.

VICTOR OCH JOSEFINE -
RESAN TILL SNACKISTAN
Sönd 23/4 kl 14
Victor och Josefine är bästa vänner, trots 
att han är en stor hungrig björn och hon 
en mycket liten mus. När Victors värdefulla 
fiol går sönder reser de till hans hemland 
Snackistan för att få den lagad. Här bor 
världens bästa musiker som brukar sprida 
glädje med härliga toner, men väl på plats 
upptäcker Victor och Josefine att all musik 
är bannlyst sedan flera år.

DEN TYSTA FLICKAN
Sönd 23/4 kl 17
Den tysta och försummade flickan Cáit 
skickas bort från sitt dysfunktionella hem 
för att leva med en fosterfamilj under 
sommaren. På den irländska landsbygden 
börjar hon sakta blomma ut då hon möts av 
ömhet och kärlek som hon aldrig tidigare 
upplevt. Men i ett hem, till synes avsaknad 
av hemligheter, vilar en smärtsam sanning.

WHAT´S LOVE 
GOT TO DO WITH IT
Sönd 9/4 kl 17
För dokumentärfilmaren Zoe har jakten på 
Den Rätte bara lett till dåliga dejter och 
roliga anekdoter, mycket till hennes krävande 
mamma Caths bestörtning. För hennes 
barndomsvän och granne Kazim är svaret att 
följa hans föräldrars exempel och välja ett 
arrangerat äktenskap med en smart och vacker 
kvinna från Pakistan. När Zoe filmar Kazims 
resa från London till Lahore för att gifta sig 
med en främling, börjar hon undra om hon 
kanske har något att lära av ett annat sätt att 
hitta kärleken.

SUPER MARIO BROS 
svenskt tal
Sönd 16/4 kl 14
När den onde Koopa-kungen Bowser reser 
runt och stjäl kraftstjärnor för att kunna 
förslava och härska över deras värld 
så måste rörmokarbröderna Mario och 
Luigi samarbeta med prinsessan Peach 
från Svampriket för att kunna komma på 
en plan att stoppa honom innan det är 
försent.

Sönd 30/4  Valborgsmässoafton


