
Biljetter: 
www.vingen.se eller i cafét vardagar 11-16.30 
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 (fika & film) 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,  
maila: info@torslandafilmstudio.se.

JANUARIS VISNINGAR
16 jan kl 11.30 / 18 jan kl 19  
BELFAST. Dramakomedi av Richard Loncraine 
(flyttad från 2022, höstens medlemskort gäller, 
även 3-filmskort)

På Vingen finns även

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

KONFERENS, KICK OFF, 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
JANUARI 2023

SCENEN ÄR DIN 
Fred 13/1 kl. 17-19
Välkomna på musikspäckad
konsert i Vingens café.

Mer info: 
konsert.scenenardin@gmail.com

Är du en ungdom som drömt om att få stå på scen?

För dig som älskar att sjunga, dansa eller spela instrument finns 
möjligheten just här!

Ta chansen och ansök för att vara med och uppträda på vår konsert, 
få erfarenhet och bli upptäckt för just det DU brinner för. 

När? Fredagen den 13 januari 2022 kl 17:00-19:00
Var? Kulturhuset Vingens café vid Amhults torg i Torslanda

Skanna QR-koden för att läsa mer och ansöka!

Under ledning av Frida Nordsjö och Miranda Vikström.

       @scenenardin
       konsert.scenenardin@gmail.com 

CAPOEIRA PÅ VINGEN  
Capoeira är mer än en kampsport. Här ingår lekfull 
träning av balans, reflexer, musik och akrobatik.
Kom och prova på.
Mer info: www.capoeriabv.se
Kontakt: Karin Farhang Ströde, tel 0737 16 78 70
e-post: info@capoeirabv.se

MUSIKQUIZ 
Troy Berglind
Onsd 25/1 kl 18-20
Pris till vinnande lag med max 
fyra personer. Bar finns. 
Entré 60 kr. Biljetter i cafét 
eller på www.vingen.se

REP
PÅGÅR

PREMIÄR 
28 JAN

SENIORDANS
Start 17 januari - tisdagar kl 11.30
Anmälan till Suzanne Schultz
trulsan885@gmail.com
Tel/sms: 0735-70 64 74

MMaasstteerr  CCllaassss  fföölljjtt  aavv  SENIORDANS
PPåå  kkuullttuurrhhuusseett  vviinnggeenn



BIO I JANUARI

YUKU OCH FJÄLLETS BLOMMA
Sönd 8/1 kl 14
Den lilla musen Yuku bor med sin familj i källaren på ett slott. En dag skadas 
hennes mormor, familjens stora sagoberättare, i ett slagsmål med en katt 
och blir sängliggande. Mormor säger att tiden snart är kommen då hon 
måste lämna dem för att följa den lilla blinda mullvaden in i jordens tunnlar. 
Men den lilla musen har läst om en magisk evigt lysande blomma som 
växer på en svårtillgänglig bergssluttning. Nu är hon fast besluten att hitta 
blomman för att mormor ska få vandra vidare i ljus.

I WANNA DANCE WITH SOMEBODY
Sönd 8/1 kl 17
En känslomässig hyllning till Whitney Houstons liv och musik - en av de 
största kvinnliga R&B-popvokalisterna genom tiderna. Följer hennes resa 
från dunkel till musikalisk superstjärna.

MÄSTERKATTEN 2
Sönd 29/1 kl 14
Mästerkatten upptäcker att hans passion för äventyr har tagit ut sin rätt: 
han har bränt av åtta av sina nio liv. Puss ger sig ut på en episk resa för 
att hitta den mytiska Sista önskan för att kunna återställa sina nio liv.

A MAN CALLED OTTO
Sönd 29/1 kl 17
Otto är en vresig pensionär som håller ett vakande öga på alla de grannar 
som inte följer hans ordningsregler. Bakom fasaden finns en ensam änkling 
som sörjer sin döda hustru. Kan ett oväntat möte med nya grannar ge 
honom livslusten åter? Amerikansk version av den svenska succén “En 
man som heter Ove”.

I januari är det något glesare med filmer,
detta då Revyn repar för fullt inför sina 
föreställningar, “SIKTA HÖGT”.
I februari är vi tillbaka med filmer samma tider 
som alltid, söndagar kl 14 samt 17!


