
LJUVA TONER - SÅNGKONSERT
Torsd 23/3 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                             
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, 
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
MARS 2023

MUSIKQUIZ Troy Berglind
Onsd 29/3 kl 18-20
Pris till vinnande lag med max fyra personer. Bar finns. 
Entré 60 kr. Biljetter i cafét eller på www.vingen.se

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

MMaasstteerr  CCllaassss  fföölljjtt  aavv  SENIORDANS
PPåå  kkuullttuurrhhuusseett  vviinnggeenn

FINAL 
4 mars kl 18

INSTANT SWING - JAZZ RECYCLED
Lörd 25/3 kl 14-16
Instant swing återvinner och återanvänder fullt användbar musik. 
Entré 100 kr. Biljetter i cafét eller på www.vingen.se

KONST-
UTSTÄLLNING
Björn Hallberg
25-30/3 
Vernissage 25/3 kl 12-15
“Då skulle jag nog skåda förunderliga timg”
Rostig metall blir levande med Björns konst.
Vingens konsthall, plan 3



BIO
HELT SUPER
Sönd 5/3 kl 14
Hedvig har krympt pappas 
superhjältedräkt, och nu kan han inte 
längre vara stans Superlejon. Typiskt! 
Hedvig, som är ganska klumpig och 
mest gillar att spela spel. Men när 
pappa väljer den starka och suveräna 
kusin Adrian som ny superhjälte, måste 
bara Hedvig ta upp kampen.

BIO

KUNGEN
Sönd 5/2 kl 17
Under två år uppvaktade filmregissören 
Karin af Klintberg hovets 
informationsavdelning. Till slut fick 
hon som första journalist någonsin ett 
ja. En unik möjlighet att på nära håll 
få följa kung Carl XVI Gustaf i hans 
liv och arbete. Inspelningarna började 
förra våren och sedan dess har det 
blivit flera möten. Ibland på avstånd, 
under mer formella former, som vid 
invigningar och statsbesök. Samtalen 
handlar om allt från barndom till 
kungalivets toppar och dalar.

MUMIER PÅ ÄVENTYR
Sönd 12/3 kl 14
Tre mumier som levt gömda i Egypten 
ger sig iväg på äventyr till London för 
att återta en gammal ring som stulits 
av den brittiska arkeologen Lord 
Carnaby.

THE WHALE
Sönd 12/3 kl 17
Aronofsky levererar mäktigt tungviktsdrama 
med Oscarsprestation av Brendan Fraser 
som engelskaläraren som söker försoning 
med sin dotter innan han dör av fetma.
Charlie lever isolerad och sköter sitt 
lärarjobb online. Han väger närmare 300 
kg och lämnar inte hemmet, knappt ens 
soffan. De enda som knackar på är vännen 
och sjuksköterskan Liz, en påstridig 
missionär, pizzabudet, och äntligen – hans 
tonårsdotter, som undrar varför hon ska 
förlåta en pappa som övergett henne.

DEN MAKALÖSE 
MAURICE
Sönd 19/3 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 19/3 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 hon inte 
kan motstå – stjärnskådespelaren Harald 
Skoog har drabbats av stroke och behöver 
rehabilitering i hemmet. Vad som börjar 
som en katastrof växer till varm vänskap, 
spirande livsglädje och till ett hopp om att 
livet inte är över.

KORSETT
Sönd 26/3 kl 17
Kejsarinnan Elizabeth av Österrike och 
drottning av Ungern är avgudad för sin 
skönhet och känd för sitt inspirerande 
mode. Men år 1877 fyller Elizabeth, även 
kallad ‘Sisi’, 40 och ses officiellt som 
en gammal kvinna. Hon kämpar för att 
uppehålla sin publika image genom att 
knyta sin korsett hårdare och hårdare.

HELT SUPER
Sönd 26/3 kl 14
Hedvig har krympt pappas 
superhjältedräkt, och nu kan han inte 
längre vara stans Superlejon. Typiskt! 
Hedvig, som är ganska klumpig och 
mest gillar att spela spel. Men när 
pappa väljer den starka och suveräna 
kusin Adrian som ny superhjälte, måste 
bara Hedvig ta upp kampen.


