
LJUVA TONER - SÅNGKONSERT
Torsd 23/2 kl. 19.15
Heltäckande coachning inom 
Sång-Artisteri-Framträdande.
Fri entré. Läs mer på ljuvatoner.se

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
13 feb kl 11.30 / 15 feb kl 19  
EN PERSIKOLUND I KATALONIEN                               
27 feb kl 11.30 / 1 mars kl 19  
SKOLAN VID VÄRLDENS ÄNDE
20 mars kl 11.30 / 22 mars kl 19  
BOILING POINT
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, 
RUNT HÖRNET, SKOMAKARE/KEMTVÄTT

KONFERENS, KICK OFF
FÖRETAGSPRESENTATION
FÖREDRAG
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
FEBRUARI 2023

KONSTUTSTÄLLNING 
Janet Sandertoft
Elisabeth Jalakas Palmén
Kinga Andersson
24/2-3/3
Vernissage 25/2 kl 12-16

MUSIKQUIZ Troy Berglind
Onsd 22/2 kl 18-20
Pris till vinnande lag med max fyra personer. Bar finns. 
Entré 60 kr. Biljetter i cafét eller på www.vingen.se

FÖRELÄSNING Torkild Sköld
Fred 24/2 kl. 13.30
Livet ska levas, inte bara överlevas
Livet ska levas och inte bara överlevas handlar om 
förmågan att leda sig själv och att träna på hur 
vi förhåller oss till det som sker. Att förstå sina 
värderingar, drivkrafter och styrkor och agera utifrån 
dessa. En inspirerande föreläsning full av insikter, skratt 
och konkreta verktyg för att uppnå det vi vill.
Mer info och biljetter: www.torkildskold.se
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PROVA PÅ – CAPOEIRA 
Onsd 15/2 kl 14-15
Från 5 år. Även vuxna. Kostnadsfritt
Med Capoera Boa Vontade

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

MMaasstteerr  CCllaassss  fföölljjtt  aavv  SENIORDANS
PPåå  kkuullttuurrhhuusseett  vviinnggeenn



BIO
HÅKAN BRÅKAN
Sönd 5/2 kl 14
Håkan Bråkan är fast hos världens tråkigaste 
barnvakt och måste rymma hem för att vinna årets 
viktigaste dataspelstävling! Det blir början på en serie 
förvecklingar där Håkan hamnar på kollisionskurs 
med en härjande inbrottsliga. För att kunna vinna 
måste han ta med sig sina kunskaper från dataspelet 
ut i den riktiga världen. Lyckas han så vinner han inte 
bara lugn och ro för att spela – han kan också rädda 
hela grannskapet.

EN DAG KOMMER 
ALLT DETTA BLI DITT
Sönd 5/2 kl 17
Den framgångsrika serietecknaren Lisa och hennes 
syskon samlas på föräldrarnas gård för första gången 
på över tio år. Föräldrarna vill att endast en av dem ska 
ärva skogen, som varit i familjen i generationer. Men är 
någon av dem villig att flytta hem igen?
Regi: Andreas Öhman. Med: Karin Franz Körlof, 
Peter Haber, Suzanne Reuter

BIO

ASTERIX OCH OBELIX:
I DRAKENS RIKE
Sönd 12/2 kl 14
Kejsarinnan av Drakens rike har just fängslats efter 
en statskupp som uppviglades av Deng Tsin Qin, en 
förrädisk prins. Med hjälp av Finalthesis, den feniciska 
köpmannen, och hennes trogna livvakt Mai Wei, 
flyr kejsarinnans enda dotter, prinsessan Sass-Yi, 
till Gallien. Hon måste be om hjälp av de två tappra 
krigsveteranerna: Asterix och Obelix, utrustade med 
övermänsklig styrka tack vare sin magiska dryck. Våra 
två oskiljaktiga hjältar följer med prinsessan för att 
rädda hennes mamma och befria hennes land. 

THE FABELMANS
Sönd 12/2 kl 17
Under sin uppväxt i Arizona efter andra världskriget, 
upptäcker en ung man vid namn Sammy Fabelman 
en omskakande familjehemlighet och utforskar hur 
kraften i filmer kan hjälpa honom att se sanningen. 
En film delvis baserad på Steven Spielbergs egen 
uppväxt.
Regi: Steven Spielberg. Med: Gabriel LaBelle,
Michelle Williams

EN LITEN 
BOKHANDEL I PARIS
Sönd 19/2 kl 17
Vincenzo är en äldre och sorgsen herre som 
dedikerat sitt liv åt den lilla bokaffär som han äger 
i Paris och till sin dotter Albertine, som bor hemma 
hos honom sedan hon råkade ut för en olycka några 
år tidigare. En dag störtar Yolande in i hans affär, 
en vacker ung kvinna som sprudlar av liv, lust och 
humor. Charmad av hennes vitala energi vaknar 
känslor hos Vincenzo som han inte trodde att 
han längre hade förmåga att känna. Regi: Sergio 
Castellitto. Med: Sergio Castellitto, Bérénice Bejo

DEN MAKALÖSE MAURICE
Sönd 26/2 kl 14
Maurice, en stor orange katt med talets gåva, reser 
från stad till stad och erbjuder sig att lösa deras 
plötsliga råttproblem. Keith, en ung pojke som 
kan spela flöjt, får med sig råttorna ut ur staden 
med hjälp av tonerna från hans instrument, medan 
Maurice tar emot betalningen. Vad människorna inte 
vet är att Maurice och Keith är vänner med råttorna 
och samarbetar för att tjäna lite pengar.

ANDRA AKTEN
Sönd 26/2 kl 17
Livet som nybliven pensionär kunde vara bättre. Evas 
exman flyttar in tvärs över gatan med sin nya fru 
och Evas son verkar tröttna på sin mammas daltande 
och vill klara sig själv. Vad ska Eva göra av all tid? 
Ett extraknäck dyker upp som Eva inte kan motstå 
– den store stjärnskådespelaren Harald Skoog har 
drabbats av en stroke och behöver rehabilitering i 
sitt eget hem. Regi: Mårten Klingberg 
Med: Rolf lassgård, Lena Olin

MUCKLORNA
Sönd 19/2 kl 14
Mucklorna bor på Pettson och Findus gård men 
innan de flyttade dit bodde de i en stökig affär. 
Där de levde ett glatt liv och hade allt de behövde. 
När affären fick en ny ägare som älskade ordning 
och reda förändrades allt. De tre mucklorna Sonja, 
Tjorben och Sture gav sig ut på en farofylld resa för 
att hitta ett nytt hem.

Lovbio 80 kr. Biljetter i cafét 
eller på www.vingen.se

LOVBIO
14/2
MUMIER PÅ ÄVENTYR
Tre mumier som levt gömda i Egypten ger 
sig iväg på äventyr till London... Kl 12. 

AVATAR - WAY OF WATER
Uppföljare till James Camerons 
världssuccé “Avatar”. Kl 14.30. 

12.00
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16/2
EN ANNORLUNDA VÄRLD
Vi tas med på en resa till ett okänt och 
förrädiskt land där fantasifulla djur väntar 
på de legendariska Clades... Kl 12

ANT-MAN AND THE WASP:
QUANTUMANIA
Helt nytt äventyr med 
Scott Lang o.co. kl 14.30

14.30

12.00

14.30


