Kulturnatt Stockholm 24 april 2021
Stockholms stad
Stockholms kulturliv
Stockholm the Capital of Scandinavia

Om Kulturnatt Stockholm
Kulturnatt Stockholm 2021 går av stapeln den 24 april och tar med hela Stockholms
kulturliv till dig, där du är!
För andra gången i världshistorien blir Kulturnatten digital, men den här gången ﬁnns det
ﬂera olika sätt att uppleva kulturen. Tittar du helst på programpunkter du själv valt
genom Kulturnatt Stockholm Play, eller hänger du hellre med i livesändningarna på
Kulturnatts-TV? I år kan du anpassa upplevelsen efter hur just du vill ha det – tillsammans
eller ifred, efter din smak eller med förhoppningen att hitta något nytt. Oavsett hur du
vill ha det, så samlar vi hela Stockholms kulturliv och kommer till dig, där du är.

HUR?
Kulturnatten är digital i år, och består av två huvudsakliga delar: Kulturnatts-TV och
Kulturnatt Stockholm Play. Båda delarna kan du läsa mer om längre ned.

NÄR?
Lördagen 24 april 2021, 18:00 – 24:00.
Kulturnatt Stockholm Play ligger kvar på webben till och med 1 maj.

VAR?
Du hittar hela Kulturnatten på www.kulturnattstockholm.se från och med 18:00 den 24
april.
Kulturnatts-TV sänds även på Facebook.

Mer om Kulturnatten
Kulturnatt Stockholm är kvällen då du upptäcker det du inte visste fanns eller det du
alltid drömt om att prova. Stockholms kulturliv är redo för att möta dig med det bästa av
allt som ﬁnns året runt och specialskräddade program bara för denna natt. Kulturhus,
gallerier, teatrar, museer, studios, föreningar, spelhallar, bibliotek och mycket mer håller
ett vanligt år öppet mellan
klockan 18.00 – 24.00 och bjuder in dig till en oförglömlig kväll i den lila färgens tecken.
Allt med fri entré.
Kulturnatt Stockholm är ett samarbete mellan Stockholms stad och Stockholms Kulturliv.

Kulturnatts-TV
24 april 18:00 – 24:00
Kulturnatts-TV sänds på www.kulturnattstockholm.se
Direktsändningar från olika spännande kulturaktörer varvas med godbitar från de
förinspelade programmen, och presenteras av en programledare direkt från Dramaten.
Mer om de kulturaktörer vi livesänder från och vem programledaren är kommer! Glöm
inte att följa oss på sociala medier om du vill vara först med att veta när vi släpper ny
information.

Kulturnatt Stockholm Play
Kulturnatt Stockholm Play är ett digitalt ﬁlmbibliotek som publiceras på
www.kulturnattstockholm.se klockan 18:00 den 24 april och ligger kvar till och med 1
maj.
Play innehåller förinspelade program från alla de över 130 deltagande aktörerna. Här kan
du välja och vraka bland både kända och mindre kända Stockholmspärlor som visar det
bästa ur sina verksamheter.

Här följer programmet för Kulturnatt Stockholm Play

Dans
Balettakademien
this is not a competition.
Balettakademien presenterar en dansﬁlm med elever från yrkesdansarutbildningen,
inspelad i Eric Ericsonhallen.

Cullberg
Mountains
Cullberg presenterar ett utdrag från det nyskapade soloverket ”Mountains” som har
premiär senare i vår.

Dansens Hus
Other than Human 1-1
I Dansens hus program kan du medverka i en dansföreställning med roboten Alex.

Dansmuseet
Danskroki
Dansmuseet tar med sin populära danskroki till Kulturnatten, en kreativ utmaning som
passar alla.

Kulturhuset Vällingby
Dancehall med Binta Blackout
Lär dig grunderna i Dancehall med Binta Blackout i Kulturhuset Vällingbys program!

Mäster Olofsgården
Dance and Song Challenge #alladansar
I Mäster Olofsgårdens energifulla challenge kan du sjunga ut från balkongen, dansa och
dela glädjen med andra!

ScreenDance Festival
10 dansﬁlmer
Här presenteras inte mindre än tio storslagna, spännande, annorlunda, underhållande
och inspirerande dansﬁlmer från hela världen.

Stockholm Sangeet Festival
Bollywoodklassiker
Stockholm Sangeet Festival presenterar Bollywoodklassiker med livemusik och dans.

Streetstar
Dancing Alone – Reuniting in times of a pandemic
Vi träffar tre streetdansare som återförenas ett år efter att allt släcktes ned.

Strindbergs Intima Teater
Dödsdansen
Strindbergs Intima Teater bjuder på ett smakprov ur dansföreställningen Dödsdansen.

Historia
Anna Lindhagens museum
& Föreningen Stigberget
Möt Anna Lindhagen
Följ med på en visning och lär dig mer om aktivisten som arbetade för rösträtt, sociala
förhållanden och ett skönare Stockholm.

Armémuseum
Basker Blå – på modigt allvar
Utställning om svenska FN-soldater. Om modet att ge sig av och rädslan hos de som
stannade hemma.

Ecosightseeing
The Vasa Tour
Ecosightseeing tar med dig ut på sjön för en tidsresa i regalskeppet Vasas kölvatten.

Ekonomiska museet
Quiznight på Ekonomiska museet!
Quiza dig genom historiens hyperinﬂationer tillsammans med Ekonomiska museet.

Hallwylska museet
En kvinna. Ett hus. En (jättestor) samling.
Hallwylska museet berättar om Willhelmina von Hallwyl och visar det hem hon gjorde till
ett monument över sin samtid.

Kungliga slottet
Bakom kulisserna på Kungliga slottet
Här visas Spegelsalongen och Kronprinsessan Margaretas bostadsvåning, som vanligtvis
inte är öppen för besökare.

Linnéa Sallay Stadsvandringar
I händelsernas centrum – Guidad vandring
Linnéa Sallay bjuder på en guidad vandring med levande musik runt Gustav Adolfs torg.

Livrustkammaren
Sant eller falskt
Testa dina historiekunskaper och granska myter ur den kungliga historien tillsammans
med Livrustkammaren i ”Sant eller falskt”.

Medeltidsmuseet
Stockholms blodbad
Följ med i maktspelet om Sveriges tron som kulminerade i Stockholms blodbad med
Medeltidsmuseet!

Nordic Ways
Stockholm Roadgames Learn & Play
Nordic Ways guidar runt i Stockholm och ger ledtrådar till utforskarspelet Roadgames.

Ordalaget Bokförlag & Hallwylska museet
Pionjärsquiz med Eva-Karin Gyllenberg
Författaren Eva-Karin Gyllenberg håller quiz om svenska kvinnliga pionjärer på museet.

OURWAY Tours
Karin Lannby: Spion i särklass
OURWAY Tours tar dig med på en spännande stadsvandring om förräderi, hemliga brev
och spionage.

Polismuseet
Gummi, lösmustascher & falska dokument
Polismuseet välkomnar dig in på ett besök i sina samlingar och tar fram föremål från ett
bedrägerifall från 1920-talet.

Riksantikvarieämbetets arkiv & bibliotek
Vi gräver fram år 1921!
Här ﬁnns spåren av ﬂera hundra års intresse för kulturarv! Vilka frågor var aktuella för
precis hundra år sedan?

Stadsarkivet
Röster från Rösträttsbyrån
Följ med in i huset på Lästmakargatan i Stockholm där rösträttskvinnornas kamp
organiserades och samordnades.

Stadsmuseet
Ulla Winblad
På Stadsmuseet får du träffa en lösmynt dam som skvallrar om Maria Kristina Kiellström
– mer känd som Ulla Winblad.

Strindbergsmuseet
Hemma hos August Strindberg
Följ med på en tur hemma hos August Strindberg på Drottninggatan i Strindbergsmuseets
programpunkt.

Sveriges riksdag
”Ja må den leva! Demokratin uti hundrade år”
Sveriges riksdag visar skyltfönsterutställningen om rösträtt vid Mynttorget och samtalar
med, bland andra, talmannen Andreas Norlén.

Södergården
Götgatan – enda vägen till Stockholm
Söderbon och Stockholmsförfattaren Maj Sandin berättar om den historiska Götgatan i
Södergårdens program.

The Viking Museum
Vikingarnas oväntade resmål
The Viking Museum berättar om mindre kända vikingaäventyr, som den misslyckade resan
till Italien och kontakterna med Finland.

Vasamuseet
24 april 2021 – 60 år sedan Vasa bärgades
Nu är det 60 år sedan Vasa bärgades – Vasamuseet tar dig med tillbaka till 1961 och
berättar tre anekdoter från bärgningen.

Vrak – Museum of Wrecks
Dyk in på Vrak
Kika in i det nya museet Vrak – Museum of Wrecks och träffa marinarkeologer som tar
oss ned till Östersjöns hemligheter.

Världskulturmuseerna
Med världen i kappsäcken
Här bjuds du in till en klurig stund som ger en spännande inblick i föremålens otroliga
livsresa.

Konst & konsthantverk
Adolf Fredriks församling
Att skildra livet i en väv och väva spår till en bön
Möt konstnärerna Camilla Skorup och Woo-bock Lee i Adolf Fredriks församling.

ART 3K
Fem ryska akademiker inom konstmåleri
Galleriet ART 3K visar ryskt klassiskt-akademiskt konstmåleri av samtida konstnärer.

ArtEast
IND / ASTORAL
ArtEast presenterar en explosiv audiovisuell essä.

Belarus folkambassad i Sverige
Vitt Rött Vitt = Frihet Kärlek Fred
Konstnärerna Edvard Tarletski och Ludmila Christeseva tar en performativ promenad
och berättar om situationen i Belarus.

Bonniers Konsthall
10 minuter konst på Bonniers Konsthall
Här visas minutiöst utförda blyertsteckningar och textilt hantverk i en retrospektiv
utställning med konstnären Ann Böttcher.

Carl Eldhs Ateljémuseum
En ljus idyll om natten
Carl Eldhs Ateljémuseum visar och berättar om Stockholms ”första egentliga
gatuskulptur”, som inte föll alla i smaken.

Cribble Craft
Pyssel & Popcorn
Väck din inre designer genom att kolla in skapandet av ett minihus med Cribble Craft!

Detroit Stockholm
Rundtur på Detroit Stockholm
Följ med på en rundtur genom Detroit Stockholms lokaler och lär känna några av
konstnärerna på vägen!

Galleri Ekvall+Törnblom
Konst för alla
Följ med på en konstvisning hos Galleri Ekvall+Törnblom med nutidskonst som berör.

Galleri Hera
Movements and Moments
Fyra konstnärer visar rörelser och ögonblick i målningar och skulpturer hos Galleri Hera.

Galleri ID:i
Annorstädesminnen
Konstnären Paula Urbano gör en performativ läsning av det nya verket
”Annorstädesminnen” på Galleri ID:i.

Galleri Nordens Ljus
Möt Stina Wirsén
I en hälsning från pråmen Nordens Ljus under S:t Eriksbron kan du möta konstnären,
författaren och illustratören Stina Wirsén.

Inuti Galleri
Ossian Rådmark – en upptäcktsresande
surrealist på Inuti Galleri
Konstnären visar målningar och teckningar med abstrakta och surrealistiska motiv.

Judiska museet
Porträttgalleriet på Kvinnoläktaren
Nu fylls den gamla synagogan med liv! Här berättas en av de människor som ﬁnns
porträtterade i galleriet på Kvinnoläktaren.

Konstfack
Sound with a View
Hur förvränger ljud uppfattningen om det du betraktar? Videodokumentation av tre
ljudinstallationer på olika platser i Stockholm.

Konsthantverkarna
En dag i glashyttan – det varma glasets väg från ﬂytande massa till färdigt konstverk
Glaskonstnären Frida Lundén Mörck visar en del av arbetsprocessen i glashyttan.

Konstskolan Basis
Grafﬁti – stil betyder allt!
Konstnären Thomas OKOK Gunnarsson går igenom grunderna i grafﬁtiskissande i
Konstskolan Basis program.

Kristinehovs Malmgård
Pang! Kungen är död – en modern konstspirationsteori
Då var dom tolv – idag är vi ﬂer än någonsin. 25 ﬁlmatiserade målningar tar mordet på
Gustaf III ända in i nutiden.

Kulturskolan Stockholm Kungsholmen/Norrmalm
Ett litet smakprov
Möt dans, teater, musik, sång och konst som framförs av elever och pedagoger.

Kulturskolan Stockholm Södermalm
Doktorn och Kungen
Kulturskolan Stockholm Södermalm låter
några av eleverna visa några av de konstarter som går att ägna sig åt i verksamheten.

Nobel Prize Museum
Bakom kulisserna på Nobelfesten
Nobel Prize Museum visar festliga kreationer med starka budskap och gör nedslag i den
nya utställningen om Nobelfesten.

Nutida Svenskt Silver
Nutida Svenskt Silver c/o 1790-tal
I en digital utställning med Nutida Svenskt Silver möts samtida smycken och korpus
rokokons pompösa miljö.

Riksidrottsmuseum & Konsthall 16
”One step away”, möt konstnären Anne Thulin
Möt konstnären Anne Thulin och hör henne berätta om arbetet med den nya
utställningen ”One step away”.

Skeppsholmsgården
Hemgården där hav möter land
Skeppsholmsgården tar med dig ombord på skutan Shamrock och kikar sedan in i
snickeriet och smedjan.

Smycke & Form
Följ med din personliga smed
Smycke & Form välkomnar dig in i verkstan och ateljén på resan från skiss till färdigt
smycke.

Stockholm Makerspace
Kom och skapa med Stockholm Makerspace
Häng med i Stockholm Makerspaces lokaler och träffa folk som skapar diverse projekt:
allt från träsnickeri till laserskärare och elektronik.

Stockholmsrummet
Konst i det offentliga rummet
Hör Stockholm Konsts chef berätta om uppdraget att utsmycka stadens offentliga rum, i
Stockholmsrummets program.

Studio 44
The Bigger Picture
Studio 44 tar bl. a. med dig på ett besök i Andréa Hösels ateljé, där hon arbetar med
väggcollaget ”Up against the wall”.

Studio ABC
Låt oss presentera: Studio ABC!
Ateljéhuset och konsthallen i Vällingby visar en medlemsutställning och pratar med några
medlemmar om deras konstnärskap.

Verdi Bowl Bar
Verdi Bowl Bar: vaccinera dig med god mat, dryck, konst och musik.
Workshop, samtal och musik med underbara kvinnor som vill leva ut sina kreativa
drömmar.

Litteratur & berättande
20TAL
Möt poeter genom tidskriften 20TAL:s decennier
20TAL välkomnar dig in till sin redaktion, där ﬂera poeter väntar på dig.

Berättarnätet Öst
En kort historia
Två driviga medlemmar i Berättarnätet Öst leker med dilemmat att berätta utan
närvarande publik.

Fabula Storytelling
Spökbruden – en rysare från Ryssland
Mats Rehnman berättar en klassisk judisk/rysk spökhistoria i Fabula Storytellings
program.

Fria Ligan förlag
De levande döda – skräckläsning
Här kan du lyssna på skräckförfattarna Gunilla Jonsson och Michael Petersen när de läser
första kapitlet ur sin senaste roman.

Föreningen Ordfront
Skrivartips med Sören Bondeson
Ordfront bjuder på skrivartips med författaren och kursledaren Sören Bondeson!

Italienska kulturinstitutet i Stockholm
En resa i Dantes Inferno
Författaren Viola Ardone gör en resa genom Dantes Inferno genom reﬂektioner kring det
moderna samhällets synder och syndare.

Polska institutet Stockholm & Atrium Förlag
Herr Klex akademi – besök på den magiska skolan
Upptäck Jan Brzeckwas barnboksklassiker.

ponton & Stockholms stadsbibliotek
En ros till bara en ros till
Tidskriften pontons unga redaktion läser en kollektivt skriven dikt tillägnad alla som gör
vad de kan för att hjälpa varandra.

PUNKT
PUNKT <3 serier
PUNKT tar med dig in i seriernas värld tillsammans med illustratören och serietecknaren
Hanna Böhm.

Rigmor och Ove & FolkKulturCentrum
Mellan två hjärtans avstånd
Rigmor och Ove framför ett ”poesignabb” med poetiskt underfundig humor i
FolkKulturCentrums program.

Skrivpedagogen
Skriv bättre med Skrivpedagogen
Skrivpedagogen har skräddarsytt en skrivövning för Kulturnatten, och kommer gärna med
respons på din text!

Stockholms stadsbibliotek
Från 20-tal till 20-tal
I Stockholms stadsbiblioteks program tas du med på en litterär tidsresa genom tiden och
bibliotekets skiftande miljöer.

Tonträﬀ för konst
Intervju med Nina Hemmingsson
Lars Carlén pratar med serietecknaren Nina Hemmingsson om tanter,
improvisationsteater och trähjärtan med peppande citat.

Volante förlag & Stockholms stadsbibliotek
Offerträd, sagor och ockultism
Ett samtal om offerträd, sagor och ockultism med religionshistoriker Per Faxneld.

Musik
ABBA The Museum
ABBA The Museum – Backstage Stories
Följ med bakom kulisserna tillsammans med museets curator Ingmarie Halling, som själv
jobbade på turneérna med ABBA på 70-talet!

Accordion Club Stockholm
Dragspelsvibbar
Svängig musik i snygga arrangemang – Accordion Club är en dragspelsorkester som spelar
storbandsjazz.

Det fria operakompaniet Kamraterna
Singing av ”Ein Florentinischer Tragödie – En ﬂorentinsk tragedi”
Kamraterna bjuder på opera och framför en bit ur ”Ein Florentinischer Tragödie”.

Embassy of the Argentine Republic to the Kingdom of Sweden
Konsert med Camerata Porteña
Argentinska ambassaden presenterar en konsert med uttrycksfulla Camerata Porteña.

Engelbrekts församling
Livskraft
Engelbrekts församling bjuder in till ett livskraftigt musikpotpurri med friska vindar och
vilda vårﬂodar.

Ersta diakoni
Summertale – längtan till sommaren
Med text av Kristina Lugn och toner av Benny Andersson bjuder Ersta diakoni på en
försmak av sommaren i ord, ton och bild.

Finntastic Festival
Finntastic Festival: Slack Bird
Finntastic bjuder på Kulturnattens mest ﬁnländska program med folkpunk à la Slack Bird.

Folkdansringen Stockholm
Upptäck glädjen i dansen och musiken
Upplev ett smakprov från Folkdansringens Stockholmsföreningars dans, musik, dräkter
och hantverk!

Folkoperan
Salong Folkoperan – livet som en aria
Här samlas några kvicka hjärnor för en uppiggande och upplysnade diskussion där de
tittar närmre på arior ur berömda operor.

Fylkingen
Fylkingen i fragment
Fylkingen presenterar fyra oberoende produktioner av medlemmarna Casey Moir, Soﬁa
Härdig, Teresa Wennberg och WOL.

Hjorthagens Kulturhus
Pianistico – ett jazzigt samtal
Hjorthagens Kulturhus bjuder på jazzmusik och samtal med musikprofessorn Erik
Kjellberg.

Hökis Visrum
Om Hökis Visrum
Hör Kapylsoman sjunga och berätta om verksamheten och utställningen om Cornelis,
som går att uppleva digitalt.

Immanuelskyrkan
Folkmusik, pianoimprovisation och sång
I Immanuelkyrkans program bjuds det på vacker folkmusik, pianoimprovisation och sång.

Konserthuset Stockholm
Bakom kulisserna under inspelningen av ”Drillar och draköron”
Bakom kulisserna under inspelningen med Kungliga Filharmonikerna och Ayla Kabaca.

Kungliga Operan
Välkommen till Kungliga Operan – Sveriges nationalscen för opera och balett
Nationalscenen bjuder på utdrag ur klassikerna ”Tosca” och ”Suite en blanc”.

Musikskolan Lilla Akademien
Musikalisk resa med den unga generationens musiker
Specialarrangerad slagverksmusik, jazzmedley och mycket mer i ett inspirerat collage.

Musikvalvet Baggen
Virtuell aftonsång
Musikvalvet Baggen håller virtuell aftonsång i sitt medeltida valv.

Nox Studios
”Stockholm we love you”, Latin fusion musik med Stereoplan
I Nox Studios program spelar bandet Stereoplan latin fusion-låten ”Estocolmo”.

Riddarhuset
Riddarhuset – Stockholms första konserthus
Riddarhuset tar med dig till en afton i början av 1730-talet när musiken ﬂödar ut över
Riddarhustorget.

Scenkonstmuseet
Spela hemma med Scenkonstmuseet & Solala
En näve spagetti, ett kastrullock och tomma kakburkar. Solala är musikgruppen som kan
konsten att spela på nästan allt.

Sjöstadskapellet, Sofia församling
Triss i kvinnliga kompositörer
Här presenteras ﬁnstämd musik från den romantiska eran med vackra tonsättningar av
tre kvinnliga kompositörer.

Sofia församling
Staffan Nilsson & Det dåliga samvetet
Kompisbandet Staffan Nilsson & Det dåliga samvetet från Flemingsberg består av ”fyra
teologer och en som drar kablar”.

SoFoCo – SoFo Chamber Orchestra
Tjajkovskijs Serenad
Hör ett smakprov ur ett romantiskt mästerverk för stråkorkester med Stockholms nyaste
– och hippaste – stråkorkester: SoFoCo!

Stiftelsen Musikkulturens Främjande
Duvﬂöjten – himmelsk musik eller dåtidens SMS-signal?
Här presenteras ett av museisamlingens ovanligaste föremål.

Stockholm Toy Museum
Konsert från fören på en trampbil med Caroline Pehrson och Leksaksorkestern
Här fylls Stockholm Toy Museum med trolsk, lekfull nästan meditativ musik.

Stockholms Domkyrkoförsamling, Storkyrkan
Mot aftonen
Stockholms Domkyrkokör bjuder inledningsdikten i det stora poemet ”Yttersta domen”.

S:t Peters kyrka
Improvisationskonsert
Organist Sebastian Johansson improviserar på S:t Peters kyrkas nyrenoverade
Walckerorgel.

VEMS (Verksamma vid ElektronMusikStudion)
Patching up the Serge
Banankablar och elektricitet möts i ett försök att tämja ett instrument.

Västermalms församling
Otålig i hoppet
Kungsholms kyrka i Västermalms församling bjuder på ett program med musik och
diktläsning på temat Hopp under pandemin.

Wasahof
Provsmakning av opera och kammarmusik
Wasahof kombinerar smakupplevelser från mat och dryck med opera och kammarmusik.

Teater & cirkus
Dramaten
Ångest på Dramaten
Komikern Sissela Benn bjuder in till en av sitt livs mest ångestfyllda dagar på Dramaten.

Face First & På Sergels Torg
”TOMRUM”, vi ﬁnns fast ingen längre ser oss.
Stängda teatrar och inställda föreställningar. Nycirkuskompaniet Face First Company
bjuder på en föreställning på Sergels torg.

Justin Theatre Production & Identitet
Mileva Maric Einstein
Här berättas om vetenskapskvinnan, matematikern, fysikern och Albert Einsteins enda
kärlek Mileva Maric Einstein.

Kulturskolan Stockholm Skarpnäck/Farsta/Bagarmossen
Människor som mår lite dåligt, sådär
En musikal skapad av ungdomar 16-22 år inom kursen Avancerad Musikal.

Mittiprickteatern
Glad och Sur i ur och skur
Mittiprickteatern visar ett utdrag ur barnföreställningen ”Glad och Sur i ur och skur”.

Pantomimteatern
Pirret på Pantomimteatern
Pantomimteatern visar ett utdrag ur ”Pirret”, en föreställning om det där som händer i
kroppen precis innan puberteten.

Sirqus Alfon
Play 3.0
Med mycket humor och ett varmt, inbjudande tilltal presenterar Sirqus Alfon en
surrealistisk värld till ljudet av punkig elektropop.

Stockholms Improvisationsteater
Norénnatt
Stockholms improvsationsteater tar sig an Lars Norén med stor ödmjukhet, lite ångest
och en stor portion humor i ”Norénnatt”.

Teater Pero
Teater Pero – riktigt bra teater för barn och unga!
Teatern visar smakprov ur föreställningarna ”Vem ser Dim?” och ”Hemliga Hörn”.

Teaterverket
Teaterverket – en scen för alla
Teaterverket bjuder på glimtar från årets program: improvisationsteater, kostymdrama
och mycket mer!

Kunskap
Naturhistoriska riksmuseet
Mysteriet med blåbocken
Här tas du med bakom kulisserna när en däggdjursexpert tar reda på sanningen om
museets blåbock med modern DNA-teknik.

Sjöhistoriska museet
Sjömansquizet
Testa dina maritima kunskaper i Sjömansquizet med Sjöhistoriska museet!

Tekniska museet
Guidad visning i ”Moving to Mars”
Tekniska museet tar med dig på en guidad visning i ”Moving to Mars”, en kritikerrosad
rymdutställning som landat på museet.

Tjeckiska Centret Stockholm
Tjeckisk ölprovning
Tjeckiska Centret Stockholm bjuder in till digital ölprovning, guidat av två riktiga
gastronomiska experter!

Tänkvärt
Stiftelsen Birkagården
En livstid emellan
I Stiftelsen Birkagårdens program diskuterar en senior och ett barn livets stora och små
frågor.

Yeshin Norbu meditationscenter
Vad är Yeshin Norbu?
Yeshin Norbu introducerar verksamheten och svarar på frågorna ”Vad är mindfulness?”
och ”Vad skall det vara bra för?”

Kadampa Meditationscenter Stockholm
Prova-på meditation
Prova på en rogivande vägledd meditation med buddhistmunken Gen Kelsang Jangdom i
Kadampa Meditationscenters program.

Platser & arkitektur
Franska institutet & Svenska institutet i Paris
Rendez-Vous Imaginär
En lekfull blandning av fransk och svensk arkitektur och kultur.

Nordiska museet
Rundtur i ett arkitektoniskt mästerverk
Följ med till en av Stockholms vackraste byggnader på en tur som går högt upp och nära
inpå Nordiska museet.

Statens fastighetsverk
Bakom byggställningarna på Stockholms slott
Bakom byggställningarna på Stockholms slott visas vi det hantverk som pågår där – i både
ett historiskt och nutidsperspektiv.

Stockholms stadshus
Stadshusets dolda rum
Stockholms stadshus visar upp några dolda pärlor som besökare vanligtvis inte får se.

