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Program

Här följer programmet för Kulturnatt Stockholm 2022 som går av stapeln lördag den 23 april.
Nedan hittar du det fullständiga programmet för fysiska evenemang och slutligen digitala
livesändningar. Klicka på rubrikerna för att få mer information om vardera programpunkt.
Vi ses i vårnatten!

City/Norrmalm
”The Hole In the Whole” Vår tragedis
plasticitet

Regenerering av materia för ett bättre öde
Plattform för sång, konst, poesi samt
diskussion om slängt skräp. Omprogrammera
idén om skräp och se action garbage-konst.
Åsa Öhrns hypnotiserande sång om trash.
Host: Alexandra Kostrubala
Action garbage art: Johan Lundin.

Adolf Fredriks kyrka

’Rum för livet’ – En helkväll med musik och
konst
Njut av konserter med kyrkans körer och
musiker samt konst av Jussi Ojala och Katja
Beckman-Ojala.

Ateljé 89

Zoo mitt i stan
Färgglada djurmålningar av Anne E Svensson
och minimalistiska abstrakta målningar av Alex
Colard. Lotteridragning 23:00.

Balettakademien Stockholm

Upplev dans på nära håll!
Vi bjuder på både föreställningar och
danceoke.

Calle Flygare Teaterskola

Prova på teater hos Calle Flygare Teaterskola
Calle Flygare bjuder in till Öppet Hus! Ta med
dig en familjemedlem eller vän och testa på
teater.

Clarion Hotel Sign

Sustainable cocktails & DJ
Kom förbi och lär dig mer om sustainable
cocktails och digga sköna beats av en house
DJ.

Dansens Hus

Välkommen till Memory Lab - en deltagande
dansföreställning i mörkret!
Rani Nair tar er på en resa! Omsluten av ett
behagligt mörker tar publiken på sig hörlurar
och deltar på egna villkor.

Finntastic Festival

Kulturnattens mest finländska program
En hyllning till den egna rösten, rå kärlek och
revolt. Kom som du är – eller som du vill vara!

Friluftsfrämjandet

Skräckvandring
Historisk vandring med skräckinslag. Bokning
sker på hemsidan: friluftsframjandet.se
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INSTÄLLT Interactive Agents

Barometric Rhythm Machine (B.R.M.)
En ljudinstallation specifikt utformad för
Brunkebergstunneln som ger en unik och
fängslande sub-sonisk upplevelse.

Medelhavsmuseet

Egypten - mumier, hieroglyfer och fotboll
Visningar, workshop, föredrag, DJ och
quiz - Egypten är temat hela natten!

Mongoliska ambassaden
Justin Theater Production

Först kommer maten, sedan kommer moralen
- Brecht
Välkomna till en vandring genom JTPs teater-,
film-, musikproduktioner: Mileva Maric
Einstein, Empress Helena, Ljeviska.

INSTÄLLT Konsertbutiken Sverige AB

Upplev en kväll med en stjärntenor!
Njut av en kväll med riktiga stjärnor. Lyssna till
storslagna musikalhits med Tenoren Florian
Voss och hans gästartister.

Konserthuset Stockholm

Traditionell kultur i en jurta
Få en inblick i mongolisk kultur, tradition och
nomadiskt liv. Testa traditionell knuckle-bone
shooting, se traditionell sång, dans och mode,
testa traditionella spel eller få ditt namn skrivet
i mongolisk kalligrafi.

Påfågeln

För säkerhets skull, familjeföreställning
från sju år
Påfågeln bjuder på spännande och rolig teater
för hela familjen från sju år.

SL konstvisningar

Klassisk musik, jazz och orgelrysare
Upplev klassisk musik, skräckmusik på orgel
och jazz. Besök den magnifika takterassen eller
ställ frågor om klassisk musik!

Konstvisningar på Stockholm City
Upplev konsten på pendeltågsstationen
Stockholm City! Här finns konst av åtta olika
konstnärer – bland annat glaskonst, skulptur,
video och målningar.

Kulturhuset Stadsteatern

S:t Peters församling

Öppet hus!
Kolla film i Klarabiografen, sjung med i husets
Sound-of-Music-sing-a-long eller sväng loss
till dansbandet Jannez! Och mycket mer.
Restaurangerna är öppna.

Kungliga Operan

Öppna dörrar i Operahuset
En kväll när vi fyller hela Operahuset med
opera, balett och musik. Titta, lyssna och prova
på själv!

Kören Trots Allt

Sånger för livet, naturen och framtiden!
Kören Trots Allt sjunger traditionella sånger
och kända melodier, ofta med egna texter på
aktuella teman.

Nyskapande kompositioner och
improvisationer i S:t Peters kyrka
Nyskapande i ett anrikt kyrkorum: Röst,
elektronik och orgel i nyskapande
kompositioner och improvisationer.

Sthlm Bike

Cykla till muséerna
Ta med din cykel till Kungsträdgården och
cykla tillsammans till nattens öppna aktiviteter.

Stockholms Kvinnohistoriska

Från Kristina Nilsson till Leila K –
en musikhistorisk vandring
En musikhistorisk vandring, från Kristina
Nilssons operakatastrof utanför Grand Hotel
till kaoset i Kungsan med Leila K.
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Stockholmsrummet

Kulturen i stadsutvecklingen
Hur, var och varför växer Stockholm? Och hur
inkluderas kulturen i befintlig bebyggelse men
också i nya områden?

Strindbergs intima teater

Teaterfest
Färgsprakande teaterfest med smakprov från
repertoaren, spännande samtal och workshop.

Strindbergsmuseet

Hemma hos August Strindberg
Känn närvaron i Strindberg hem och bibliotek.
Se museets basutställning och ”Maggan Ek –
Vad skulle Strindberg sagt?”

Djurgården
ABBA The Museum

En unik kväll på ABBA The Museum med Owe
Sandström
ABBA The Museum bjuder in till en unik kväll
där du får träffa ABBAs designer
Owe Sandström och besöka museet.

Nordiska museet

Öppet hus!
Öppna dörrar till alla utställningar inklusive
succéerna Nordens Paris och Tidsvalvet.
Restaurang och kafé är öppet kvällen lång.

Spårvägsmuseet

Åktur med museal buss på Djurgården
Åk med veteranbuss från Södra Djurgården till
Museiparken och vidare till Gasverket där nya
Spårvägsmuseet ligger.

The Viking Museum

Kulturnatt med vikingar och valkyrior!
Välkomna till The Viking Museum!
Se museets nyheter, möt våra vikingar, och
upplev äventyrsfärden Ragnfrids saga!

Thielska Galleriet

Upptäck konsten på Thielska Galleriet
Besök konstsamlingen och utställningen ”Ett
hem”. Café Monika Ahlberg har öppet.

Vasamuseet

Kliv in i Vasas värld
Upplev 1600-talet genom hantverk och
visningar av skeppet Vasa. Njut av mat, dryck
och musik med Vasa som bordsdam.
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Vedettbåten Sprängaren

En hundraårsresa på vatten
Besök och rundvandring på Sprängaren med
sin ångmaskin från 1917.

Vrak – Museum of Wrecks

En kväll under ytan
På Östersjöns botten vilar en kulturskatt, unik
i världen. Vrak är ett nytt marinarkeologiskt
museum bredvid Vasamuseet och Vikingaliv på
Djurgården i Stockholm.

Farsta
CCAP

Träd – en dansande digital skog!
Välkomna till den digitala skogen TRÄD, av
koreografen Cristina Caprioli!

Gamla stan
1200-talets rum galleri

Handgjort i Sverige
Janna Kreuter ställer ut trädekorationer,
glasfusing och tavlor. Elena Outila visar couture
klänningar och broderi.

ART 3K Galleri/Studio

Kursverksamhet & Konstverk
Se presentationer av kurser och konstverk av
flera olika konstnärer.

Galleri Studio Animar

Fragment
”Fragment” av Tobbe Malm & Heidi Glattre: Ett
drama i form av en rad visuella övningar för att
genom konsten undersöka den sköra
identitetens uppkomst.

Gamla Stans Deckarbokhandel

Kriminalhistorisk stadsvandring i Gamla Stan
Mingla med deckarförfattare, gå på en
kriminalhistorisk stadsvandring eller var med
och lös en mordgåta.

In-Ter-Art

En magisk natt
En magisk natthändelse tar dig med på en resa
med sinnena och färger.

Judiska museet

Öppet hus med konserter och visningar
Museet bjuder på osyrat bröd, visningar och
konserter med Kum zing mit undz.

Kompani Kolibri

Sara Danius – avtryck och intryck
Hyllningsporträttet ”Sara”, konstnären Daniel
Fyffe och en inbjudan till öppet samtal kring
mod, etik och jämlikhet.

Kungliga slottet och Slottskyrkan

Natt på slottet
Inled besöket vid Museum Tre Kronor,
Lejonbacken, och fortsätt upp genom slottets
salar. Konserter i Slottskyrkan.
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Källarbyn

En kväll på byn
Källarbyns Kulturnatt: Konstutställning,
musik- & spoken word jam, teatersport och
historiskt föredrag.

Livrustkammaren

Manga Royals och en rustning blir till
Rustningsmakare, kunglig manga och
cosplay - upplev den kungliga historien som du
aldrig har sett den förut!

Medeltidsmuseet

Medeltidsmuseet
En kväll och natt med kreativa och skiftande
inslag. Hör mer om rysligheter när natten blir
sen.

Musikvalvet Baggen

Klassisk musikmix och en del poesi
Konstmusik med betoning på klassisk gitarr,
sång & piano, poesi och en timme med
Fredman.

Mäster Olofsgården

Alla dansar
Mäster Olofsgården välkomnar alla åldrar att
mötas i dansen! Kubansk salsa, flamenco och
dans-akrobatik varvas med opera, dansvänlig
streetfood, samtal om dans och disco-pingis.

Nobelprismuseet

Sanning och konsekvens
Martin Schibbye om yttrandefrihet och
förföljda reportrar. DJ, bistro, pyssel.

Samfundet S:t Erik

Stockholms- och trädgårdshistoria i Gamla stan
Visning av kv Cepheus innegård sanerat åren
1934-37. Bokrea och samtal om stadsplanering.

Science fiction bokhandeln

Vandra i nya världar
Rymdkonst, spel & nördmusik! Testa roll- &
brädspel, se konstutställning i de medeltida
valven och hör opera-dragshow.

Storkyrkan

Musikens mosaik
En afton fylld med musik: kör och orkester,
orgel- och trumpetkonsert, orgelduell och
gregoriansk musik.

Sveriges riksdag

Upplev riksdagen under Kulturnatt Stockholm
Upplev riksdagen under guidade visningar om
riksdagens arbete, demokratins
100-årsjubileum och konsten i riksdagen.

Tjeckiska Centret Stockholm

Ljusinstallation av Gabriela Prochazka
Multimediakonstnären Gabriela Prochazka
presenterar en ljusinstallation på det tjeckiska
centrets kontor på Slottet.

Tyska kyrkan

Upptäck Tyska kyrkan mitt i Gamla Stan
Tyska kyrkan - en upptäcktsresa genom tiden
och rummet. Upplev kyrkans utsmyckning i ett
bildspel med orgelmusik.

XR-Kören
Riksdagsbiblioteket

Från Karl XII till KU
Spännande seminarier, ledamöter och äkta
gåspennor. Möt den moderna och den
historiska riksdagen!

Sjung ut för klimatet
XR-kören sjunger sånger med egna texter om
klimatkrisen och behovet av omställning.
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Gärdet
Etnografiska museet

Konsert och samtal med Sibille Attar!
Konsert + artistsamtal med en av Sveriges
mest spännande artister Sibille Attar, guidade
visningar av hållbarhetsutställningen Human
Nature, workshop i kreativa verkstan och mat/
dryck/musik i museirestaurangen Matmekka.

Polismuseet

En större uppgift
Premiär av Polismuseets utställning En större
uppgift. Speeddejta en polis och ta reda på:
Vilken polis är du?

Sjöhistoriska museet

Sjöhistoriskt uppdrags- och frågequiz
Utforska den maritima historien och dina
kunskaper i vårt Sjöhistoriska uppdrags- och
frågequiz. Tävla ensam eller i lag.

Tekniska museet

Zero City - En stad i rörelse
Zero City - En stad i rörelse, konserter och
oväntade möten i samarbete med Kungl.
Musikhögskolan och Imaginato.

Hammarby Sjöstad
Familydesign

Konst med musik och möbler
Familydesign kombinerar konst med möbler
med influenser från musikens värld.

Gradi

Livemusik, skapa konst, provsmaka mat
Konst på ett annorlunda sätt. Kom och skapa
ett konstverk.

Kulturskolan Stockholm,
Skarpnäck-Farsta

Barockt på scen med musikcafé i foajén
Äldre elever spelar, sjunger och dramatiserar.
Helt Barockt eller teaterimproviserat! Rullande
schema. Välkommen!

Maya Home - Fotograf Bilal Chebaro

Naturfotoutställning
Fotoutställning och möjlighet att samtala med
fotografen som kommer att vara på plats under
hela kvällen.

Mellqvist & Jung

Upplev Koreansk mat och konst
Ta del av Kimchi och Jangs, basen för de unika
smakerna av den Koreanska maten.
(På engelska)

Nya Carnegiebryggeriet

Ölkultur och visning av bryggeriet
Guidade turer i bryggeriet där man får lära sig
mer om bryggprocessen, att tillvarata malt och
andra ingredienser för att smaksätta maten i
bryggeriets Gastropub.

Luma

Musik, föredrag, matkultur, guidning
Under årets kulturnatt bjuder Luma in till fest!
Välkommen att njuta av kvällens evenemang
där spännande artister bjuder på musik och
show.

Sjöstadskapellet

Mingelkväll!
Mingelkväll med trädvandring, konsert och
öppen scen.
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Tavelfabriken

Visning av konst/ levande musik
En konstnär målar medan en pianist spelar på
tema rymden.

Unity Hammarby Sjöstad

Matkultur, konst & Kulturama C/O UNITY
En härlig kväll med swång, musik och poesi
framförd av studerande på Kulturama!
Restaurangen är öppen.

Hägersten
Aspen

Upptäck Aspen i Aspudden!
Sing-along med Frost 2, impro-teater,
filmfrossa och musik med Originalljudet.

Mantaray Impact c/o Midsommargården

Dokumentära drömmar c/o Midsommargården
Möt drömmar och dokumentära självbilder,
EU-migranter och regissörer, skapa med textil
och njut av rumänska bakverk.

Midsommargården

Kärleken spirar!
Tyst disco, pulserande rytmer, avatarer och
smäktande ballader, dragqueens, sockervadd
och poesi.

Presens Improkällare Kransen

En kväll med Impro Comedy på PIK Kransen
En kväll av impro comedy på vår mysiga
källarteater där du både får prova på själv och
se en improföreställning.

Telefonfabriken

Scenkonst och bildkonst - Rosor och
Shakespeare!
Telefonfabriken bjuder dig på konst i flera
former: bildkonst av konstnären
Cameron Morgan, dans, musik och teater.

Kungsholmen
Bridgeklubb S:t Erik

Prova på bridge
På BK S:t Erik finns allt från nybörjare till
spelare i världsklass. Under kulturnatten kan
du få en introduktionskurs och prova på att
spela själv. Café Storslam håller öppet!

DUO Contradiction

Vernissage Youlian Tobakov ”Jag Ser Dig” på
#ArtWindowAtFridhemsplan
Utställning utan restriktioner och undantag.
Ett skyltfönster som galleri. Konsert där alla
förbipasserade är välkomna.

Friluftsfrämjandet

Yoga och meditationsvandring
En meditativ vandring som utgår från
Fridhemsplan. Bokning sker på vår hemsida:
friluftsframjandet.se

Inuti Galleri

Broderier av Magnus Östling och porträtt av
Kia Marqvardt
Välkomna på vernissage! Två fantastiska konstnärskap möts i en duoutställning. Porträtt av
Kia Marqvardt och broderier av
Magnus Östling.

Nacka
Affordable Art Fair

Kulturnatt med Affordable Art Fair &
MusikBojen
Konstmässa med 50+ utställare, över 1000
konstnärer från hela världen samt 3
musikaliska framträdanden under kvällen i
samarbete med musikterapi-projektet
MusikBojen.
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Kungsholmens bibliotek Internationella
biblioteket
Lokal scen Kungsholmen
Upplev ett brokigt och folkligt Kungsholmen.
En blandning av författarsamtal och
föreläsningar, forskning och fiktion.

Kulturskolan Stockholm,
Kungsholmen-Norrmalm

Öppen dörr
Se elevers konserter, utställningar och
föreställningar, var med på workshops och fika!

Kungsholms kyrka

Uppvaknande
Kungsholms kyrka bjuder på ett program med
musik, dans och konst på temat uppvaknande.

LOD
LOD blickar framåt

Kom och dela LODs fascination för metall!
Utläs din framtid i smält tenn och se
enastående metallhantverk i galleriet.

Stadsarkivet Kungsklippan

Upptäck stadens minne
Under årets Kulturnatt bjuder Stadsarkivet på
magasinsvisningar, föredrag och livemusik med
elektroduon Skuggorna Bakom Oss.

Stockholms stadshus

Upplev Stadshuset!
Ta del av husets främsta bankettsal Gyllene
salen och lär dig mer om ett av stadens mest
ikoniska hus. Visningar ute och inne plus en
mängd olika föredrag.

Skeppsholmen
ArkDes

Livets och dödens natt
Utforskar museets utställningar och annars
dolda utrymmen med alla dina sinnen under
en omvälvande och mystisk natt.

Briggen Tre Kronor

Kajevent hos fartyget Briggen Tre Kronor af
Stockholm
Briggen Tre Kronor visar upp sin verksamhet
på Kolskjulets kaj. Bildspel, skepps-loppis och
kaffe finns på plats.

Eric Ericsonhallen

Musik och konst, Eric Ericson International
Choral Centre och Skeppsholmsgruppen
Körer: Perunika, Roliga Sångförsöket,
Stockholms Flickkör, Joel Henryson Extended,
Kvartetten Saskia, Konst av Pensé.

Moderna Museet

Svensk konst nu
Följ med på specialvisningar av utställningen
”Svenska förvärv: Inblickar” och ta tillfället i
akt att också uppleva hela samlingen i din egen
takt som håller öppet under kvällen.
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Skeppsholmens folkhögskola

Kreativ båtbyggarverkstad med musik & café
Besök båtbyggarkursen vars båtar är med på
Unesco världsarvslista. Hör musikkursens
elever spela, en konstprojicering och besök
caféet.

Skeppsholmsgården

Skeppsholmsgården - hemgården där hav
möter land
Här ryms segling, smide, svets, snickeri och
vedugnsbakning! Besök våra fartyg och
verkstäder, knopa eller grilla korv.

STF af Chapman &
Skeppsholmens vandrarhem

Skeppsgossarna - Utställning, bar och kreativ
verkstad
Prova på att göra knopar och lyssna på HMS af
Chapmans fantastiska historia. Utställning och
bar.

Stockholm Toy Museum

Berget kommer till liv
Upptäck norra europas största leksakssamling
tillsammans med unga konstnärer, levande
musik och roliga tävlingar!

Södermalm
125Kvadrat

Konsthantverk och musik
Konsthantverk och musik på det mysigaste
stället i Stockholm.

Almgren sidenväveri & museum

Kväll i Sidenväveriet
Besök Fabriken – en ny utställning om
sidensjalar, jacquarder och kvinnors arbete i
textil- och konfektionsindustrin från början av
1800-talet till idag.
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An Ordinary Day Film Festival

Ersta diakoni

Andreaskyrkan

Forsbergs

An Ordinary Day Film Festival på Studio44
Galleri 44 bjuder på filmer som överraskar
med humor och allvar, queer, feministisk film,
BLM, animation, experimentell, glitch och allt
där emellan.

Toner ur mörkret
I det avtagande skymningsljuset får vi möta
kreativiteten hos musiker, sångare och poeter.

Musikaliska möten och 170 års kvinnohistoria
Intima musikaliska möten i Ersta kyrka och 170
år av kvinnohistoria på Ersta museum. Ät något
gott på Ersta terrass med hela staden utanför
fönstret.

Kom och upplev Forsbergs!
Kreativa workshops och utställningar på en
yrkeshögskola inom copy,
grafisk design/reklam, Sound Design och
Game Programming.

Anna Lindhagens museum

Visning av ett borgarhem från 1870
Anna Lindhagen skapade 1930 ett museum för
att visa ett borgarhem från 1870. Öppet hus!

Basis Konstskola

Kreativ afton på Basis konstskola
Testa på konsten i olika uttryck på Basis
konstskola.

Blås & knåda

Glas & keramik - 50 konsthantverkare
I samarbete med Polska Institutet visar Monika
Patuszynska sin keramik i Galleriet. I Lilla
Galleriet visas en samlingsutställning med
temat sport.

Candyland

Utställning och Allsångskaraoke
Utställningen ”När jag tänker på dig känns det
som att du tänker på mig med” av Belinda
Morén och Øistein Sæthren Dahle kretsar kring
fotografi, fragment och minne.

Centrum för fotografi

Vernissage och visning för utställningen Ädno /
Älven / The River med Mia Rogersdotter Gran
Utställningen med Mia Rogersdotter Gran är
ett konstnärligt undersökande av Luleälven
genom fotografi och arkivmaterial.

Galleri Ekvall+Törnblom

Karin Törnblom ”Fantastiska målningar”
Karin Törnblom debuterar med stora porträtt
i olja, av människor och djur, i surrealistiska
konstellationer.

Grafiska Sällsakpet

Prova på att göra ditt eget grafiska blad
Kom och prova på att göra ett grafiskt blad från att rista in din bild till att trycka den på en
tryckpress.

HNK Stiftelse/Swedenborgs Konstgrupp
Swedenborg Konstgrupp / Utställning
HNK Stiftelse & SwedenborgForum ägnar
kulturnatten åt att att visa Swedenborgs
(1688 - 1772) påverkan på svenskt kulturliv.

ID:I Galleri

Utställningen ”Geographic Masquerade” med
Lovie Peoples
Se utställningen ”Geographic Masquerade”.
Konstnären Lovie Peoples är på plats för
samtal och visning.

Kamraterna

Smakprov från Philip Glass opera
De förskräckliga barnen
Hör smakprov från den kommande
Sverigepremiären av operan De förskräckliga
barnen, komponerad av Philip Glass.
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Kaolin - Galleri & butik

Singers’ Corner

Katarina kyrka

StaDemonia Tattoo Stockholm

Konstnärsföreningen Sista Styvern

Stadsmuseet

Konsthantverkarna

Stockholms Bränneri

Fika i Kaolinkoppar
Välkommen in att testdricka kaffe eller te i en
keramikkopp skapad utav någon av Kaolins 24
medlemmar.

Konserter, allsång och utställning i benhuset
Katarina kyrka har öppet med massvis av
musikaliskt program. Dessutom är det
konstutställning i Benhuset på kyrkogården.

Möte med konst och historia i 1700-tals miljö
Besök 1700-tals hus och möt konst kring
historia och personer som Margareha Krook,
Anna Lindhagen samt levande musik.

Utställning med glaskonstnären Yoko Yamano
Svenskt konsthantverk sedan 1951.
Glaskonstnären Yoko Yamano visar friblåst
bruksglas i utställningen Just Between Us.

Kristinehofs malmgård

Sångafton på Singers’ Corner
Publiken bjuds på sång från körer och solister
i olika åldrar. Dessutom kan man själv få prova
på att sjunga.

Queer konst och tatuering
Välkommen att bli tatuerad, se konst och köpa
prints på StaDemonia Tattoo Stockholm, queer
konst och vegan tatuering!

Stockholmsnatt 1922
Jazz och glam! Stockholmsnatt anno 1922 –
Om förbjuden kärlek, stumfilm, alkoholförbud
och hela Stockholms historia.

Öppet hus i produktionen hos Stockholms
första hantverksdestilleri
Kom förbi för en gratis rundtur i produktion
hos Stockholms första hantverksdestilleri.
Baren är öppen under kvällen.

Natten i 1700-talets belysning
Träffa, mata och kackla med Malmgårdens
öländska dvärghöns. Från 23:00 visas gården
och 1700-talets festdräkter i belysning av
levande ljus.

Södergården

Kulturskolan Stockholm, Södermalm

VEMS

Ung passion för kultur
Dramatik, musik, konstfabrik och ett fik!

Nutida Svenskt Silver

Nutida tänker på döden
Ett stycke modern konsthistoria iscensatt i en
svunnen tid som en gång var nutida.

Silent Disco Sweden

Silent Disco Dance Walk-Move and Grove
Låt dig guidas genom några av Stockholms
vackraste platser och gör stadens torg till ett
eget dansgolv.

Stockholmsnatt
Framtidens rockstjärnor spelar, damerna
stickar, författare läser högt, verkstäderna är
öppna. Stockholmsnatt på Söder!

Lugna monoliter och elektroniska favoriter
Föreningen VEMS presenterar ett fyrverkeri av
ny elektroakustisk musik varje heltimme.
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Vasastan
20TAL

Föreningen Ordfront

A Hot Jazz & Charleston Fiesta!

Galleri S:t Erik

Hälsa på hos 20TAL: Vem blir din poet?
Välkommen till en helkväll på 20TAL:s
redaktion och möt en av våra många hemliga
poeter i en exklusiv läsning!

La Belle Parade – La première!
En helkväll i tradjazzens tecken på Restaurang
Norrport. Live Hot Jazz med La Belle Parade,
Patchwork Jazz Band och dansnummer i
Charleston med The DecaVita Sisters.

Birkagården

Upplev Birkagården
Skapande, dans, sång, musik, kultur och kafé!
Birkagården är ett aktivt hus i konstant rörelse.

Bonniers Konsthall

Konstbio på Bonniers Konsthall
Ta med dig en popcornstrut från konsthallens
café och upplev videoverk av aktuella
samtidskonstnärer.

Carl Eldhs Ateljémuseum

Anden av Fathia Mohidin
Stig in i mötet mellan Eldhs ateljé och Fathia
Mohidins ljudverk Anden. Vilka värderingar och
ideal formar våra kroppar?

Musik och samtal i demokratins tecken
Träffa författaren Leif Ericsson, hör samtal om
Putins Ryssland & lyssna till musik från
Ryssland, Ukraina och Sverige.

Vernissage - Pep Art & Happy animals
Vernissage med konstnärerna Lotta Tamba,
Emma Andersson & Moa Naalisvaara Engman.

Gustaf Vasa kyrka

Bombarda!!!
Lyssna på Naumanns fantastiska opus för orgel
och slagverk i den vackra kyrkan.

Handelshögskolan i Stockholm

Vad döljer sig bakom ekporten?
Välkommen till Handelshögskolan och en kväll
med oväntad konst, musik och litteratur!

Kadampa Meditationscenter

Prova-på buddhistisk meditation
Ta del av rogivande meditationer, inspirerande
föreläsningar eller bara var i ett fridfullt
meditationscenter.

Cribble

Olympiateatern

Detroit Stockholm

Presens Improkällare

Pyssel & popcorn
Bygg ett eget miniatyrhus med Cribble och
pyssla i studion. Alla får ta med en
miniatyrmöbel hem.

‘Organic Shifting’ vernissage & öppna
ateljéplatser under jord
Vernissage för grupputställningen ‘Organic
Shifting’ och en unik underjordsupplevelse i
medlemmarnas ateljéer.

Välkommen in i värmen på Olympiateatern!
Välkomna in i värmen till ett blandat program
med franska chansons, musik, trolleri och
mycket mer.

Impro comedy night på PIK Vasastan
En kväll av impro comedy med
prova-på-impro och de två
flaggskeppsföreställningarna Mic Drop och
Flashback.
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Smycke & Form

Swedish Swing Society

Stadsbiblioteket c/o Handelshögskolan

Teaterverket

Stockholms Amatörastronomer

Wasahof Underground Chamber Music

Gör ditt eget smyckeshänge
Prova att smida ditt eget smycke och upplev en
genuin smidesverkstad. Smycke & Form bjuder
på ett hänge av silver.

Litterära möten i natten
Lyssna till ett bokcirkelsamtal, testa dina
kunskaper i ett quiz och förfäras över
förbjudna böcker genom tiderna!

Visning av stjärnhimlen
Välkommen till en ”promenad” på
stjärnhimlen med Stockholms
Amatörastronomer med stjärnskådning, bilder,
föredrag och mer.

Stockholms Improvisationsteater

Improvisationer i världsklass
Improviserad Schlagerfestival, genretävling
eller högoktanig kortforms-impro på engelska.

It don’t mean a thing if it ain’t got that swing!
Upplev swingdans, prova på lindy hop och
balboa eller se en dans-show. Ta en fika. Kom
och dansa med oss!

En scen för alla - titta på och prova på
En scen för alla med teater, impro, musik och
film – prova på att själv stå på scen i en Impro
workshop!

Wasahof Underground Chamber Music
Kammarmusik i Wasahofs festvåning. Musiker:
Matilda Lindholm, Brusk Zanganeh,
Sofie Sunnerstam och Andreas Lavotha.

Yeshin Norbu meditationscenter

Välkommen till en oas för meditation och
mening
Kom på expressmeditationer, en
konstutställning eller för att samtala med
centrets lärare om livets stora och små frågor!

Vällingby
Kulturskolan Stockholm,
Hässelby-Vällingby

Studio ABC

Natt på Kulturskolan
Välkomna till Kulturskolan i Vällingby! Du
bjuds på en härlig mix av uppspel, konst, teater
och öppen scen!

Öppna ateljéer i Vällingby
Studio ABC välkomnar alla besökare till att få
en inblick i de öppna ateljéerna och att se den
pågående utställningen med Siri Tolander i
Konsthallen och Galleri Loungen.

S:t Tomas kyrka

Vällingby Folkets Hus

Kulturnatt för fred – ”Musik för livet”
Välkommen till ”Musik för Livet” med
ljusdesign i S:t Tomas, och till en ikonutställning
med reproduktioner av ikoner!

Konstutställning, Dixieland och körmusik
Kom och besök Folkets Hus under kvällen och
upplev konstutställning, Dixieland och
Körmusik.
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Älvsjö
Nordiska Musikgymnasiet

En musikalisk kavalkad med Nordiska
Musikgymnasiet
Kom och upplev levande musik - från
solistiska inslag till kammarmusikgrupper,
framförd av nuvarande och gamla elever!

Östermalm
Armémuseum

Beredd på krisen?
Är du en prepper som inväntar
zombieapokalypsen? Är du beredd på kris?
Blanda humor och största allvar denna kväll.

Artten Galleri

Nystart Ukraina: Konsten för ett bra
mottagande och inkluderade det svenska
samhället
Artten Galleri blev en mötesplats för ungdomar
från Ukraina och Sverige under våren 2022.
Upptäck konst, lyssna till samtal och delta i
workshops.

CCAP

I tid och otid
Välkommen till en för Kulturnatten speciellt
utformad fingerdans vid ett bord. Sätt dig ner,
ta en fika, eller se på från avstånd.

Dramaten

Dramaten öppnar sina dörrar
Se Natthärbärgets fantastiska scenografi
byggas upp på Stora scen. Gå en guidad tur.
Besök vår kostymutställning, möt våra
skräddare och testa VR-teknik för scenbygge.
Ta ett glas i Marmorfoajén eller på bästa
terrassen i stan.

Ekonomiska museet

Ofrivilliga miljonärer, musik och spelhåla på
Ekonomiska museet
Möt muséets ofrivilliga miljonärer och häng i
spelhålan. Huset bjuder på livemusik, historisk
stand up, barhäng och tapas.

Engelbrekts församling

Barock + glädje
Församlingens körer och Drottningholms
barockensemble framträder. Du bjuds på
storslagen musikal, körsång och barockmusik.

Franska institutet

Cyber dreams // Glowing trip
Bromska palatset öppnar sina portar för en
unik interaktiv upplevelse i mötet mellan konst,
teknik och gaming.

Franska reformerta kyrkan Stockholm

Fransk opera och sånger
Musikaliska sköna toner med fransk opera och
fransk choklad.

Galleri Zest

Vårutställning färgens språk
Galleri Zest önskar alla varmt välkomna att
njuta av en kollektion av strålande konstverk
från samtida konstnärer.
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H.M. Konungens hovstall

En natt på Hovstallet
Träffa kungens hästar och se Hovstallets
paradvagnar. Käpphästhoppning, kafé och
musik med Livgardets dragonmusikkår.

Hedvig Eleonora församling

Din öppna kyrka vid Östermalmstorg
Upplev HedvigPuls Konserter i den öppna
kyrkan med levande ljus!

Historiska museet

Vikingarnas värld, musik och stand-up på
Historiska
Kliv in i Vikingarnas Värld och låt Völvan spå
dig i runor. Huset erbjuder livemusik, bar och
tapas.

Immanuelskyrkan

Musik från Immanuelskyrkan
En hyllning till körgiganten Hugo Alfvén, härligt
storbandssväng, orgelmusik till läggdags och
mycket annat!

Kungl. Musikhögskolan

En kväll på KMH
Under kulturnatten öppnar musikhögskolan
portarna till sitt pampiga campus. Ät gott och
lyssna till musiker i världsklass.

Kungliga biblioteket

Välkommen på post-coronafirande på Kungliga
biblioteket!
Är du nyfiken på att uppleva insidan av den
anrika byggnaden i Humlegården? Kungliga
biblioteket öppnar sina portar.

OURWAY Tours

Karin Lannby: Spion i särklass
Färdas tillbaka till Stockholm under krigsåren
och hör den spännande historien om en av
Sveriges få kvinnliga spioner.

Riksantikvarieämbetets arkiv och
bibliotek

Världens främsta textilsjukhus
Färgstarka kvinnliga pionjärer,
hantverkskunnande och konstnärskap – hör
historien om textilkonserveringsateljén Pietas.

Scenkonstmuseet

Extra allt på Scenkonstmuseet
Upplev museet after dark. Kulturnatt men
svängig körsång, klurigt quiz, pumpande musik,
bar och spöktimme.

Stiftelsen Musikkulturens Främjande

En musikalisk tidsresa
Upplev ett arkiv, ett museum, en konsertscen
och en mötesplats för musikälskare och
musiker.

Stockholms konstnärliga högskola

Push Play 2022
Efter en lång väntan bjuder SKH in till en kväll
fylld av inspirerande danskonst. It’s time to
Push Play.

The English Church

Church - the English Way
Eccentric vicars, fabulous hymns, implausible
history, sublime poetry and a beautiful
building.

Ungerns ambassad

Den sensationella Liszt och andra enastående
kompositörer från Visegrad länderna
Lär dig mer om Franz Liszt: historia, anekdoter
och musik. Lyssna på enastående
kompositörer från Visegrad-länderna.
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Livesändningar
China-Europe Cultural Association &
Green Post

En fest med kinesisk kultur, konst och musik
Lär dig bland annat laga kinesiska dumplings
och gongbaojiding, upplev kinesisk musik och
se fotoutställning från Sichuan, Hebei och
Xinjiang.

Container of Creation

Mixed Reality
Verkligheten möter VR.
Marika af Trolle och Sanna Hagström
kopplar ihop konsten i verkligheten med VR.
Var går gränsen?

Immanuelskyrkan

Musik från Immanuelskyrkan
Under Kulturnatten får du möta bland annat en
hyllning till Hugo Alfvén, smäktande toner från
Immanuel Brass och popigare inslag från
Immanuels unga röster.

Kadampa Meditationscenter

Prova-på buddhistisk meditation
Har du någon gång funderat över att börja
meditera? Nu har du chansen. Ta del av
rogivande meditationer och inspirerande
föreläsningar.

Kungliga slottet

Höjdpunkter på Kungliga slottet
Se Gustav III:s divan i ett mycket exklusivt rum i
del av slottet som nästan aldrig visas för
besökare. Djupdyk i Lovisa Ulrikas matsal,
Bernadottevåningens historiska salar och rikets
sal.

Källarbyn

Jam på Källarbyn
Jam med musik & spoken word. Samtidigt.

Mantaray Impact c/o Midsommargården

Filmvisning av kort och lång dokumentärfilm
Se dokumentära kortfilmer gjorda av rumäner
som lever ett utsatt liv i Sverige. Hör dem själva
berätta om sina liv, drömmar och tankar.
Därefter visas den Guldbaggebelönta
dokumentären Josefin & Florin.

Polismuseet

En större uppgift
Premiär av Polismuseets utställning En större
uppgift. Speeddejta en polis och ta reda på:
Vilken polis är du?			

Riksantikvarieämbetets arkiv och
bibliotek

Världens främsta textilsjukhus
Färgstarka kvinnliga pionjärer,
hantverkskunnande, konstnärskap och
banbrytande insatser som har betydelse än
idag.

ScreenDance Festival

12 Dansfilmer av 1-Minute
Samtal om dansfilm med filmskapare, med
grund i 12 Dansfilmer av 1-minute. Öppen Q&A
med publiken.

Sexologiskolan

En resa i sexologi och parterapi
Föreläsningar om sexualitet, kultur,
jämställdhet i Norden och i världen, kärlek,
relationer och kommunikation och mycket
mer. Med fint utrymme för frågor och svar.
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Sjöhistoriska museet

Visning inifrån Amphion
Amphion var Gustav III:s skonert och dess
kajuta finns kvar och är inbyggd i hjärtat av
Sjöhistoriska museet. Under kulturnatten får
du följa med live inifrån kajutan tillsammans
med en av museets intendenter.

Stockholms stadshus

Upplev Stadshuset!
Följ med på visning av Prinsens galleri, ett av
stadshusets ståtliga paradrum med
muralmålningar av prins Eugen. Du får också
kika in i Ovalen, där många har gift sig genom
åren.
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Livesändningar: Schema
18:00
18:15

Introduktion:
Sexologiskolan

18:30

Inre ro:
prova-på
meditation

Chinese Food

18:45
19:00
19:15

Tone HaldorsenOrgasmer

Sjöhistoriska:
visning infirån
Amphion

Hugo Alfvén 150
år
Chinese culture
and art

Gustav III:s divan
Visning av Prinsens
galleri

19:30
19:45
Josefin & Florin,
långfilmsdokumentär

20:00
20:15

Erika Alsborn –
Blessed Birth

Lovisa Ulrikas
matsal

Ett gott hjärta:
prova-på
meditation

20:30
Chinese photo
exhibition online

20:45
21:00
21:15

21:45
22:00
22:15
22:30

Se info på
kulturnattens
hemsida under
Sexologiskolans
program

23:00
23:15
23:30

Detta Prada “Sexuell empowerment
och välbefinnande – vägen till
en hälsosam och
tillfredsställande
sexualitet?”

23:45

24:00

Meditation och Film
“Erotisk Tantra –
Vejen til et bedre
sexliv” gjord av
Yazmin Fox Eisen.
Pågår till 01:00.

Jubileumsrummet
Livesändning:
mingla med
poliser

Rikssalen och
silvertronen

Mixed Reality

Jam på Källarbyn
Nocturnorgel

22:45

Spännande samtal
med
textilhistoriker
Mari-Louise Franzén

Värme, dramatik
och smäktande
toner

Buddhist, Javisst!

Screendace Festival:
samtal om dansfilm
Livesändning:
Polismuseets
utställning En större
uppgift

Immanuel
International
Choir

Dokumentära
kortfilmer

Elin Unosson40 plus-fortsatt våt
och kåt?

21:30

12 Dansfilmer av
1-Minute

Chinese artists
Introduction

