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Nu är förslaget för ny cykelplan för
Södertälje kommun ute på remiss, och
du kan lämna in synpunkter!
Den gamla cykelplanen är från 2013 och
behövde uppdateras, så därför har vi tagit
fram en ny cykelplan som beskriver hur
kommunen ska arbeta för att öka
cyklingen. I den finns också förslag på

nya cykelvägar och cykelparkeringar.
På www.sodertalje.se/cykelplan2019 kan
du hitta remissversionen av den nya cykelplanen. Där står det också hur du kan lämna
in dina synpunkter.

De utsedda finalbidragen gör upp i finalen i
kringel-SM på stora scenen på Stora torget.
Fyra finalister bakar sina kringlor live från
scen och juryn bestående av Birgitta
Rasmusson från Hela Sverige bakar, Sara
Jervfors, Södertälje kommuns kostchef, samt
Manfred Enoksson från Saltå kvarn utser de
godaste och snyggaste kringlorna. Förutom
smak och form kommer juryn att bedöma
handhavande och hygien. Varje finalist har
en timme på sig att baka och grädda sina
kringlor. SM i kringelbakning arrangeras av
Kulturhistoriska föreningen i Södertälje,
Kanalåret 2019 och varuhuset Kringlan.
Tid: lördag 25 september kl. 14.00–19.00.
Plats: Stora torget.

S
 kicka in dina synpunkter
senast 15 oktober!

Informationskväll
”Fixa solpanel”

Södertälje och Nykvarns kommun bjuder in
till en kostnadsfri informationskväll om hur
det går till att installera solpaneler – från idé
till färdig anläggning.
Leverantörer och energirådgivare finns på
plats och en bostadsrättsförening berättar.
Du som bor i småhus eller bostadsrättsförening är välkommen.
Anmälan: Görs i formuläret på Energioch klimatrådgivningens webbsida:
www.fixasolpanel.se
Tid: 4 september kl. 17.00–19.30.
Plats: Södertälje stadshus, Nyköpingsvägen 26, lokal: Symfonin, plan 1.
Mer info: www.energiradgivningen.se
samt www.fixasolpanel.se

Kontaktcenter –
din väg in till
kommunen

De kan ge service på svenska,
arabiska, finska och engelska,
och de finns i Stadshusets entré
på Nyköpingsvägen 26.
Campusgatan har bytt namn
till Nyköpingsvägen och besöksadressen till Stadshuset är
numera Nyköpingsvägen 26.
Måndag–torsdag kl. 08.00–17.00
Fredag kl. 08.00–15.00
Telefon: 08-523 010 00
E-post: kontaktcenter@
sodertalje.se

Järna bibliotek har nu öppet
kl. 11.00–15.00 på lördagar. Se
öppettider, kontaktuppgifter
och allt som biblioteken i
Södertälje erbjuder på:
www.bibliotek.sodertalje.se

Torekällbergets
friluftsmuseum

Alla barn kan komma och
provspela på instrument samt
testa dans och teater, då har
man även chansen att anmäla
sitt barn på plats.
Tid: lördag 31 augusti
kl. 11.00–14.00.
Plats: Kulturskolan Västergatan 4
Södertälje.

Gör ditt eget dataspel

Författarbesök
Majgull Axelsson

Öppet alla dagar
kl. 10.00–16.00. Fri entré.
www.torekallberget.se

Södertälje konsthall

Estrads biljettkassa

Ny grafisk profil
I september lanserar Biblioteken i
Södertälje ett nytt utseende i
samklang med kommunens nya
grafiska profil. Välkommen till vår
nya responsiva webb som är
anpassad för olika digitala enheter. Mejla oss gärna vad du tycker
om den på stadsbiblioteket.
sodertalje.se. Du kan också
hämta höstens välfyllda
programfolder på ditt närmsta
Södertäljebibliotek.

För barn och unga
© VISUALHUNT.COM

Sagoyoga

Lättsam och lekfull sagoyoga för
barn 4–6 år och deras vuxna.
Tillsammans med Anneli
Onstrand gör vi lätta yogarörelser.
Tid: tisdag 10 september kl. 09.15.
Plats: Järna bibliotek,
Storgatan 4, Järna.
2

Varje fredag hittar vi på något
roligt inför helgen, med olika
teman varje gång.
Tid: fredagar kl. 14.00–16.00.
Plats: Hovsjö bibliotek, Hovsjö Hub.

Filmklubb Mini i Hölö

Vi bjuder på film och mellanmål
för barn i förskoleåldern från
kl. 14.30. Filmen startar kl. 15.
Passar för barn 2–6 år och deras
vuxna. Bli medlem på plats. Det är
gratis.
Ett samarbete mellan Hölö
bibliotek, Hölö-Mörkö församling
och Kulturcentrum Hölö kyrkskola.
Tid: fredag 27 september kl. 14.30.
Plats: Hölö bibliotek, Hölöskolan.

Majgull Axelsson är en av Sveriges
mest framgångsrika författare
och har skrivit ”Aprilhäxan” och
”Jag heter inte Miriam”. Hennes
romaner handlar ofta om det
mänskliga psyket och om hur
relationen barn-förälder formar
oss. Hämta fribiljett på biblioteket
för att säkra din plats i förväg.
I samarbete med ABF Södertälje-Nykvarn.
Tid: onsdag 18 september
kl. 18.00–19.00.
Plats: Stadsbiblioteket, Hörsalen.

Hans-Åke Lilja om
Stephen King

Stadsbiblioteket bjuder på
filmvisning för barn 2–5 år. En kort
film i lagom tempo. Antalet
platser är begränsat. Förskolor
behöver därför föranmäla sig till
stadsbiblioteket@sodertalje.se
för att alla ska få plats.
Tid: tisdag 17 september
kl. 09.30–10.30.
Plats: Stadsbiblioteket, Multinova.

Filmen ”Det: Kapitel 2”, som
bygger på Stephen Kings
populära bok, har premiär den 6
september på Estrad. Hans-Åke
Lilja år tillbaka ”Lilja’s Library –
The World of Stephen”, världens
största fan-site om Stephen King.
Han är den hemlighetsfulla
mannen bakom alla de populära
böckerna om King. I samarbete
med ABF Södertälje-Nykvarn och
Estrad. Under kvällen lottar vi ut
biobiljetter till filmen
”Det: Kapitel 2”.
Tid: onsdag 4 september
kl. 18.00–19.00.
Plats: Stadsbiblioteket, Hörsalen.
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Om barn, unga och nätporr

VIRVEL & VINDA

Södertälje Folkmusikfestival
på Torekällberget
Vad händer i hjärnan hos den
som konsumerar pornografi?
Finns det några samband mellan
pornografikonsumtion och hälsa,
attityd, relationer och sexliv som
vi behöver ta på allvar? Ulrika
Stigberg, medförfattare till boken
Visuell drog: om barn, unga och
nätporr föreläser.
Tid: tisdag 17 september
kl. 18.00–19.30.
Plats: Hölöskolans matsal.

Expertlunch – Poliserna
på stan

Skaparverkstad

Konsthallen arrangerar
skaparverkstad med bildpedagog Marzena Kapek.
Tid och plats: kl. 11–14.30,
Konsthallens bildverkstad.

Mötesplats Nova

Träffas, fika och umgås på
Nova. Vill du uppträda på
Novas scen så står den
redo för akustiska framträdanden.
Tid och plats: kl. 11.00–14.30,
Nova, Lunagallerian.

Höstmarknader
Den årliga populära höstmarknaden med ekologiska
och biodynamiska produkter,
samt med kvalitetshantverk,
arrangeras som vanligt vid Skillebyholms trädgårdsutbildningar.
Tid: söndag 8 september kl.
10.00–16.00.
Plats: Skillebyholm (söder om
Ytterjärna längs gamla E4:an).
Buss 884, 785 till Skillebyholm.

Bondens marknad i Järna

Höstens andra Bondens marknad
i Överjärna (vid kyrkan och
Klockartorget) arrangeras.
Traktens matproducenter samlas
för försäljning av årets skörd.
Tid: lördag 21 september
kl. 10.00–14.00.
Plats: Klockartorget i centrala
Järna.

tydliga. Är gränser viktiga? Med
samtalsledare från SSFP.
I samarbete med ABF Södertälje-Nykvarn och SSFP-svenska
sällskapet för filosofisk praxis.
Biblioteket bjuder på fika.
Tid: onsdag 11 september
kl. 17.30–19.00.
Plats: Stadsbiblioteket, Café Blå.

Torekällberget

Barnföreställning
i Hörsalen

Skillebyholms höstmarknad

Minibio i Stadsbiblioteket

Föreläsningar

Expertlunch – Ockupationen
av Leningrad

När nazisterna belägrade
Leningrad 1941–1944 befann sig
Galina Dekany i staden. Nu bor
hon sedan många år i Södertälje
och berättar under expertlunchen
om sina minnen och erfarenheter
av andra världskriget. Begränsat
antal platser. Hämta fribiljett på
biblioteket för att säkra din plats.
Soppa kan köpas på Nova från
kl. 11.30. I samarbete med
Folkuniversitetet.
Tid: torsdag 26 sepember
kl. 12.00–12.45.
Plats: Stadsbiblioteket, Nova.

Filosoficafé – Gränser

Gränser möter vi på olika ställen i
livet. Ibland rör det sig om fysiska
gränser, till exempel en gräns
mellan två länder, ibland handlar
det om gränser som inte är lika

Friluftsliv

Södertälje konsthall

Familjedagen i Tveta

CARL JOHAN DE GEER
– SLÄKTEN OCH SLAVARNA
Carl Johan De Geer drar sig
sällan för att ställa svåra frågor.
Vad vet vi egentligen om Svensk
kolonialism? Installation, skulptur,
måleri.
Plats: Södertälje konsthall,
Lunagallerian plan 2. Utställningen pågår till 8 september.
Visning: tisdag 3 september
kl. 12.30–12.50.

Södertälje konsthall/portal

Festivalen bjuder på ett brett
program med sång och musik,
konserter, dans, föreställningar,
workshoppar, konst, barnaktiviteter och mathantverk.
Tid: lördag 7 september
kl. 14.00–22.00. Kurser från kl. 11.00.
Plats: Torekällberget.
Arrangör: ABF Södertälje Nykvarn,
Kulturskolan Södertälje, Kanalåret
2019, Torekällberget, Lästringe
låtar och Varma fötter. Fri entré

Mat- och pratrunda
Poliserna Henrik Billstam och
P-O Forsell är kända ansikten i
Södertälje centrum. Vad har de
varit med om under alla år av
patrullerande? Storläsaren Henrik
ger också några boktips.
Begränsat antal platser. Hämta
fribiljett på biblioteket för att
säkra din plats. Soppa kan köpas
på Nova från kl. 11.30. I samarbete
med Folkuniversitetet.
Tid: torsdag 12 september
kl. 12.00–12.45.
Plats: Stadsbiblioteket, Nova.

Konst och hantverk

Följ med djurskötarna och lär dig
mer om djuren.
Tid och plats: Lördagar,
söndagar och helgdagar kl. 11.00,
start vid skylten på stallplan.

Ponnyridning

Ta en tur på ett av våra
gotlandsruss.
Tid och plats: Lördag och söndag
kl. 13.00–14.00. Start vid mjölkpallen på stallplan.
Pris: 40 kr. Endast förköp i
handelsboden.

Lilltorpet

HÅKAN WENNSTRÖM
– NÄR MAN RITAR HÄSTAR
Måleri, teckning.
Utställningen pågår till
8 september. Södertälje Konstförening
Gamla Rådhuset, Stora Torget, Södertälje
Tid: tisdag–fredag
kl. 12.00–18.00,
lördag kl. 11.00–15.00, söndag
Ria Roes Schwarts
kl. 12.00–16.00.
Akvarellmålningar

Södertälje konstförening
RIA ROES SCHWARZ
– AKVARELLMÅLNINGAR

Ria Roes är en aktiv konstnär
och har i många år arbetat som
V e r n i och
s s a g e lördag
14 sep kl. 12-16
gästlärare
bildpedagog.
Hon
har i hela sitt liv fascinerats av hus
Utställningen pågår t.o.m. söndagen den 29 sep 2019
somÖppettider:
” glömts
bort”.
tisdag – torsdag
12–14, fredag – söndag 12–16
Tid: Vernissage lördag 14 september kl. 12.00–16.00. Utställning
t.o.m. söndag 29 september.
Plats: Gamla Rådhuset,
Stora Torget.
© Siri-K K

Layout BLL

Stadshusets entré
(Biljettcentrum flyttade
från Stadsbiblioteket till
Estrad 7 januari).
Öppet måndag–fredag
kl. 11.00–15. 00.

Fredagskul i Hubben

Stadsbiblioteket, Södertälje
konsthall och Kulturskolan/
Nova arrangerar tillsammans några kulturlördagar
för hela familjen. Till barnföreställningen är det begränsat antal platser. Hämta
fribiljett på biblioteket.

Ett snurrigt musikäventyr
med Ensemble Yria där alla
får vara med! Virvel och
Vinda kommer med all sin
tvätt och sina instrument.
Passar barn 1–5 år.
Ca 40 min.
Tid och plats: kl. 11.30 och
kl. 13.00. Stadsbiblioteket
Hörsalen.

© WARNER BROS. PICTURES

Måndag–fredag
kl. 10.00–18.00. Saltsjögatan 1,
telefon: 08-523 060 30.
E-post: turist@sodertalje.se
destinationsodertalje.se

© PEXELS.COM

Södertäljebyrån

På eftermiddagarna har vi Bloxels
framme så att du kan skapa egna
dataspel. Ta gärna med dig en
vuxen och utforska materialet
tillsammans.
Tid: tisdag kl. 13.00–16.00,
onsdag kl. 13.00–19.00, torsdag
kl. 13.00–16.00. Under perioden
3–12 september.
Plats: Hölö bibliotek, Hölöskolan.

© PONTUS ORRE

Tisdag–fredag kl. 12.00–18.00,
lördag kl. 11.00–15.00, söndag
kl. 12.00–16.00. Fri entré.
www.sodertalje.se/
konsthallen

Kulturlördag
14 september

© PRESSBILD

Öppet hus i Kulturskolan

© THRON ULLBERG

Stadsbiblioteket och
biblioteken i Enhörna,
Hovsjö, Hölö, Järna och
Mölnbo

© PIXABAY.COM

Öppettider

För hemmavarande barn med
deras vuxna. Vi läser böcker,
ramsor och sjunger tillsammans.
Passar barn upp till 5 år. Fredag
20 september är sagostunden på
arabiska.
Tid: fredagar kl. 09.30–10.00.
Plats: Hovsjö bibliotek, Hovsjö
Hub.

© ENSEMBLE YRIA

Sagostund i Hovsjö

Sagoläsning på Lilltorpet

Följ med in i sagans värld!
Tid: lördag och söndag kl. 14.30.

Pyssel och lek i Lillboden

Lek handelsbod i lekrummet
Lillboden. Handla och sälj varor,
väg och lasta, baka kringlor i det
lilla köket.
Tid och plats: alla dagar i
september kl. 10.00–16.00,
Handelsboden.

Svampguidning i
Naturskoleskogen

BIO
Estrad, Södertälje stadshus
STOCKHOLM
Tid: måndag 2 september kl.
15.00, tisdag 3 september kl. 18.30.
THE WIFE
Tid: måndag 2 september
kl. 18.30.
Tid: fredag 6 september kl. 18.30,
tisdag 3 september kl. 15.00.

Fantastisk lekmiljö för barn.
Lek i torpet, hoppa i halmen och
klappa djuren i hagen.
Tid och plats: september
fredag–söndag kl. 10.00–16.00.

Välkommen till en dag med
massor av aktiviteter för
hela familjen! Fika och korv
finns att köpa på plats.
Kl. 12.00 Mullelopp för barn
och rullstolsburna.
Kl. 13.00 Uppvisning av
Räddningstjänsten.
Prova på rullstol och prova
på att vara synskadad.
Prova på orientering.
Stationer kring djur och
natur. Dragkamp.
Tipspromenad. Flera av
aktiviteterna är handikappvänliga. Handikapp-toa
finns.
Plats: Tveta friluftsområde.
Tid: söndag 15 september
kl. 11.00–14.00.
Hitta hit: Buss 784 från
Södertälje till hållplats
”Tvetaberg”. Parkering finns
vid friluftsgården.
Ingen föranmälan.
Värd: Friluftsfrämjandet i
Södertälje.

DET: KAPTITEL 2
Tid: fredag 6 september kl. 19.00.
ROCKETMAN
Tid: måndag 9 september
kl. 15.00, tisdag 10 september
kl. 15.00 och kl. 18.30.
438 DAGAR
Tid: måndag 16 september
kl. 15.00, tisdag 10 september
kl. 15.00 och kl. 18.30.
AD ASTRA
Tid: fredag 20 september kl. 19.00.
HASSE & TAGE
Tid: måndag 23 september
kl. 15.00, tisdag 24 september
kl. 18.30.

Tillsammans med svampkännaren Richard Vestin
ger vi oss ut i den vackra
naturen i Naturskoleskogen.
Richard lär oss känna igen
olika svampar, och kan
också ge tips om hur de
tillagas. Ta med svampkorg,
kniv och fika!
Plats: Samling vid
Naturskolan.
Tid: lördag 28 september
kl. 10.00–13.00.
Hitta hit: Buss 787 från
Södertälje till hållplats
”Naturskolan” (gå ca 500 m).
Parkering finns vid Naturskolan. Ingen föranmälan.
Kontakt: Mia Vävare,
08-523 033 32.
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I denna uppsluppna föreställning
tar Västeråskomikern Umit Dag
med sin publik på en humoristisk
resa från sin barndom och uppväxt i Sverige till dagsaktuella
händelser och betraktelser.
Tid: lördag 7 september kl. 19.30.
Plats: Estrad, Södertälje stadshus.
Biljetter: 125 kr. www.tickster.com.

Ellen Andersson & Claes
Janson – hyllning till Nat King
Cole & Anita O´Day

Transpersonen Stefanie har ett
hemligt förhållande med Kurt.
Han och hans fru Eva tillhör en
konservativ frikyrkoförening, så
om Kurts dubbelliv blev känt
skulle hans tillvaro förvandlas till
en katastrof.
I rollerna: Ola Forssmed, Kim
Sulocki och Hedvig Lagerkvist.
Tid: söndag 22 september kl. 16.00.
Plats: Estrad, Södertälje stadshus.
Biljetter: 250 kr, pensionär 225 kr,
ungdom och studerande 95 kr.
www.ticketmaster.se.

Mer i september 2019
2
3

4
4
4
5
6

7

Vernissage:
Rysshärjningarna 1719,
Stadshusets foajé kl. 13.00
Södertäljevandring:
I parker och trädgårdar
Torekällberget, Torekällbergets entré kl. 18.00
Holmfastkören sjunger
Ulf Peder Olrog, Trombon
kl. 12.00
Johan Briese, Södertälje
Gästhamn kl. 18.00
Södertäljevandring:
Biologiska museet, Entrén
vid museet kl. 18.00
12.12 Kulturtillskott,
Ytterjärna Kulturhus kl. 12.12
Sommar på Årby loge
– Roligheter Rock & Lite
Spejs, Årby loge Enhörna
kl. 19.00
Båttur med Ejdern:
Birka-Adelsö, Kalle Runristare guidar på Adelsö,
Borgmästarudden kl. 9.45

Södertäljebandet The Beat Band
firar tillsammans med Göran
Wiklund 50-årsjubileumet av
Beatles klassiska skiva Abbey
Road. Under andra akten framförs hela Abbey Road från början
till slut.
Tid: lördag 28 september kl. 19.00,
söndag 29 september kl. 18.00.
Plats: Estrad, Södertälje stadshus.
Biljetter: 290 kr.
www.ticketmaster.se.

7
7
8
8
8
8

11
13
14
14
15

Södertälje Folkmusikfestival
2019, Torekällberget kl. 11.00
Umit Dag – Står upp för
Sverige, Estrad kl. 19.30
Höstmarknad, Skillebyholm
kl. 10.00
Öppet hus 130 års firande,
Frälsningsarmén kl. 11.00
Wendelaprisutdelning,
Wendela Hebbes Hus
kl. 15.00
Ellen Andersson & Claes
Janson – hyllning till Nat
King Cole & Anita O´Day,
Estrad kl. 16.00
Sätrabälgarna, Trombon
kl. 12.00
Fredagsdans: Gideons,
Trombon kl. 19.00
Kultur runt Maren – Visning
av Wendelas Hus, kl. 14.00
och kl. 16.00
Syrianska FC – IK Frej Täby,
Södertälje Fotbollsarena
kl. 16.00
Familjedag, Tveta
friluftsområde kl. 11.00

Du som är anhörig, är över 65 år,
och som stödjer, vårdar och
hjälper en närstående i hemmet
kan få avlastning. Din närstående
ska kunna
• sköta toalettbesök utan hjälpmedel, men med handräckning
av personal
• ha ett intellektuellt utbyte av
samvaron och kunna orientera
sig till tid, rum och person
• äta självständigt, då det
serveras fika.
Tid: start 3 september, tisdagar
kl. 09.00–12.00, torsdagar
kl. 13.00–16.00.
Plats: Mötesplatsen, Lunaträffen,
Gästgivaregatan 5. Kostnadsfritt.
Har du frågor: Anhörigkonsulenterna: Lilian Silfversten,
08-523 020 99, lilian.silfversten@
sodertalje.se eller Camilla Lindahl,
08-523 020 07, camilla.lindahl@
sodertalje.se.

Trafikkunskap på lätt svenska
© PIXABAY.COM

Drop-in avlastning till dig som
är anhörig

Södertälje firar The Beatles
– Abbey Road 50 år
Välkomna på en hyllningskonsert
till dessa två jazzlegender som
båda skulle ha fyllt 100 år i år.
Stjärnskottet Ellen Andersson
och legendaren Claes Janson
blandar solon med duetter.
Tid: söndag 8 september kl. 16.00.
Plats: Estrad, Södertälje stadshus.
Biljetter: 250 kr, pensionär 225 kr,
ungdom och studerande 95 kr.
www.ticketmaster.se.

Stöd och rådgivning

Att kunna trafikregler är grunden
för att ta körkort och få köra bil
och motorcykel. Under åtta träffar
studerar vi trafikkunskap
tillsammans. Kursen sker på lätt
svenska. En kurs är för alla och
börjar nu. En är endast för kvinnor
(startar i oktober). Anmäl dig på
biblioteket eller via
stadsbiblioteket@sodertalje.se.
I samarbete med
Studieförbundet Bilda.
Tid: torsdagar kl. 15.00–16.30.
5 september–24 oktober.
Plats: Stadsbiblioteket.

Träna svenska

© PONTUS ORRE

Umit Dag
– Står upp för Sverige

Teater: Happy Ending
© PETER KNUTSSON

Musik och scen

Advokatjour

Träffa en advokat 15 minuter
för gratis juridisk rådgivning.
Experter på migration, familjerätt,
socialjuridik och brott. Boka ditt
besök på biblioteket eller ring
08-523 044 26.
Tid: tisdag 9 och 24 september
kl. 16.30–17.45.
Plats: Hovsjö bibliotek,
Hovsjö Hub.

Vill du öva dig på att prata
svenska? Välkommen till
Stadsbiblioteket och Röda
Korsets samtalsgrupper.
Vi samlas vid grupprummen.
Tid: måndagar och tisdagar
kl. 17.00–18.45.
Plats: Stadsbiblioteket,
Lunagallerians mellanplan.

15 Södertälje FK – Assyriska FF,
Östertälje IP kl. 15.00
15 Mopedrally i Enhörna,
Enhörna Hembygdsförening
kl. 10.00
15 Gloriakören & Järna
Cantiones, Ytterjärna
Kulturhus kl. 18.00
18 Jambalaya, Trombon
kl. 12.00
20 SSK-Mora, Scaniarinken
kl. 19.00
20 LBS Trio med Åsa Dellham,
Scandic Skogshöjd kl. 19.00
21 Historisk rundtur med buss i
Östertälje, från Stora torget
kl. 9.30
21 Bondens marknad, Parken
vid Överjärna kyrka kl. 10.00
21 Modeshow – stil & funktion
för hund, AMIGA Djurcenter
kl. 13.00
22 Teater: Happy Ending, Estrad
kl. 16.00
24 Deltävling SM i
Kringelbakning, Varuhuset
Kringlan kl. 11.00

24 Ginyuu-Dajin – Moving Art
Taiko, Ytterjärna Kulturhus
kl. 19.00
25 Final SM i Kringelbakning,
Stora Torget kl. 14.00
27 Sista fredan Comeback,
Ytterjärna Kulturhus
kl. 18.00
27 Fredagsdans: Music Men,
Trombon kl. 19.00
27 SSK-MODO, Scaniarinken
kl. 19.00
28 Svampguidning i Naturskoleskogen, Naturskolan
kl. 10.00
28 Södertälje firar The Beatles
– Abbey Road 50 år, Estrad
kl. 19.00
28 Edsbergs kammarorkester,
Ytterjärna Kulturhus
kl. 19.00
29 Sympatiens hemlighetsfulla
makt, Wendela Hebbes Hus
kl. 15.00
29 Södertälje firar The Beatles
– Abby Road 50 år, Estrad
kl. 18.00
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