Kulturnatts-TV sänds på
www.kulturnattstockholm.se samt på
Kulturnatt Stockholms Facebooksida.
Livesändningarna nedan varvas med
förinspelade filmer och inslag från
Dramaten där programledaren Maria
Nohra håller ställningarna.
Alla tider är ungefärliga och kan komma
att ändras.

18:00		

Hovstallet

18:40		

Marionetteatern

19:20		

Livrustkammaren

20:00

Konserthuset Stockholm

		

Besök Hovstallet och de kungliga hästarna
Följ med till Hovstallet och träffa de kungliga hästarna i centrala Stockholm!

		Digital magi på Marionetteatern!
		En händelserik och spännande titt in bakom kulisserna hos Marionetteatern där vi
		
möter dockor från hela världen.

		En drottnings resa
En förgylld slup är på väg från Kronborg till Sverige och kanonsaluterna dånar över
		
vattnet. På däck står den tjugoåriga prinsessan Sofia Magdalena och spanar mot
		
bryggan i Helsingborg. Hon har nyss tagit ett hjärtslitande avsked av sina syskon och
		
för alltid lämnat sitt barndomshem och sin familj. Vad väntar henne på andra sidan
		Sundet?
			
Följ med på en resa i tid och rum bland Livrustkammarens guldskimrande
		
vagnar när vi berättar om Sofia Magdalenas väg från hovet i Köpenhamn till
		
bröllopet och kröningen i Stockholm.

		Inner Circle
		
Världspremiär av tonsättaren Aino Tenkanens verk med musiker ur Kungliga
		
Filharmonikernas Orkesterakademi. I samarbete med Classical Futures.eu.

20:30

Östasiatiska museet

21:30		

Midsommargården

22:00

The Viking Museum

22:30

Bonniers Konsthall

23:00

Stockholms Improvisationsteater

23:40

Scenkonstmuseet & Stockholms Kvinnohistoriska

		Djupdyk i indigoblått - ett rykande hett färgbad i den svala, blå vårnatten på
		Skeppsholmen
		
Till rytmerna från Taikotrummor och Shinobuéflöjt upplever vi på nära håll hur
		
färgningsproceduren med växten indigo går till tillsammans med experter från
		
Östasiatiska museet. Vi får se när textilier doppas i det varma färgbadet och får
		
höra en historisk bakgrund.
			
Medverkande: Petra Holmberg, Japanintendent, Douglas Luhanko,
		
författare till boken Indigo, Färgning & projekt, Jon Johansson, utvecklare inom
		
livslångt lärande och Sweden Taiko som spelar Japansk folkmusik under ledning av
		Andrew Hickman.

		
Lamine Cissokho och Fanta Yayo i vårt digitala vardagsrum – musik, samtal och
		flerspråkig chatt
		
En finstämd och nära konsert med sång och kora. Med stränginstrumentet koran
		
förmedlar Lamine ett muntligt berättande, vars tradition går tillbaka till 1400-talet.
		
Det musikaliska arvet förs vidare till nästa generation inom familjen.
			
Sångerskan och dansaren Fanta Yayo kommer från Conakry, Guineas och
		
föddes in i musiken och dansen. Fanta är en entertainer av rang med stor karisma
		
och en kraftfull röst. Hon flyttade till Sverige i början av 2000-talet.

		
		
		

Vikingatidens mäktiga kvinnor
Emma och Eric berättar om den viktiga rollen kvinnor spelar och lyfter husfruar,
krigarkvinnor och valkyrior.

		
Bonniers Konsthall presenterar Jacqueline Hoàng Nguyễns performance
		”Untitled (Entitled)”.
		
Verket Untitled (Entitled) ställer viktiga frågor om kopplingen mellan våra namn och
		olika samhällshierarkier.

		
Den improviserade schlagerfestivalen – miniformat.
		
Tre improviserande artister, konferencier, musiker och era låttitlar skapar
		
tillsammans föreställningen. Förvänta dig textrader du aldrig hört innan,
		
ögonblickliga harmonier och musikaliska magplask. Vi kör en show på tjugo glödheta
		minuter.

		Dansgolvets makt
		Höj volymen. Musik och samtal om kvinnliga pionjärer inom dansmusikkulturen med
		
Anna Gavanas och Anna Öström.

