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Tipspromenader på torsdagar

Vi fortsätter vårens succé med nya tipspromenader i september. Observera att vi byter dag
till torsdagar!! Även i höst är promenaderna
avgiftsfria.
Datum: 2, 9, 16, 23 och 30 september.
Start vid Hemgården på Saltängsgatan, mellan
kl. 10.00 och 11.00.
Ledare:
Bjarne Rönnblom och Inga-Lill Johansson

Viktigt att veta om …..
Medlemskap

För att delta i Senioruniversitetets verksamhet
krävs att man är medlem i föreningen. Avgiften är
200 kronor/år. Medlem kan du bli som fyllt 55 år
eller är sammanboende med en föreningsmedlem.

Min sida och e-post

Det är mycket positivt att allt fler medlemmar
använder bokningssystemet som finns under ”Min
sida” på vår hemsida. Har du inte tillgång till
internet så kontakta kontoret som hjälper till. Vi
använder allt oftare e-post-meddelanden när vi vill
informera om något och förutsätter att du som har
e-postadress läser din e-post.

Fakturor

När du har anmält dig till ett evenemang via ”Min
sida” eller en kurs via hemsidan kommer först en
bekräftelse och senare en faktura via e-posten. För
dig som inte har tillgång till internet kommer
fakturan med vanlig post. Betala aldrig för ett
evenemang eller en kurs förrän du har fått en
faktura

Årsmöte

På grund av pandemin har vi skjutit upp
årsmötet och det kommer att äga rum tisdag
den 7 september kl. 14.00 på Hemgården.
Handlingar finns att hämta på kontoret,
S:t Persgatan 95, måndag - torsdag kl. 10-12
eller vid mötet.
Efter mötet bjuder senioruniversitetet på kaffe
och därför vill vi gärna ha förhandsanmälan.
Anmälan kan ske via Min sida eller telefon
011-474 12 47 under kontorstid.
Bokningen öppnar 16 augusti.

Välkomna!
Styrelsen

Ordförande har ordet

Åter dags att presentera ett nytt program. Ett
uppdrag som brukar vara bland det mest
givande som ordförande. Men i år, liksom
förra året, lägger pandemin sordin på
planeringen.
Blickar vi tillbaka på våren så har vi trots allt
genomfört drygt 30 kurser. Vi har spelat in
och lagt ut vår första digitala föreläsning och
vi har genomfört en digital kurs i franska. Till
hösten kommer vi att fortsätta erbjuda digitala
aktiviteter som komplement till de fysiska
mötena. Vi har jobbat med att förnya och
förbättra vår hemsida. Vi har genomfört sju
tipspromenader och ett antal stadsvandringar
med stort deltagarantal. Så vår verksamhet har
inte legat nere såsom den gjort i en del andra
senioruniversitet.
Allt som finns presenterat i detta program
är med en förhoppning att det ska gå att
genomföra men vi kan inget garantera då vi
inte rår på smittspridning, rekommendationer och pandemilag.
Vi har valt att senarelägga starten på
höstens aktiviteter. I oktober tror vi att
chansen ökar till att kunna genomföra dem.
Undantag gör vi för tipspromenader, den
första filmen och stadsvandringar som
ligger i september.
Vi hälsar dig välkommen till en höst som vi
hoppas ska innebära en givande och lärande
social gemenskap med många fina
upplevelser!
Inga-Lill, ordförande

Öppet Hus

Fredagen den 26 november håller vi öppet hus
på Hemgården, Saltängsgatan, mellan
kl. 14.00 och 16.00. Då får du tillfälle att ta del
av programmet för våren 2022. Du träffar
kursledare och administratörer. Vänner och
bekanta får gärna följa med!
Vi bjuder på kaffe.

Senioruniversitetet i Norrköping fyller 25 år i år! Se inbjudan sid 4.
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Resor

Anmälan till en resa görs via Min Sida. Du som saknar
dator kan ringa till kontoret på tel. 011-474 12 47 eller
474 12 46. Två personer kan bokas på samma anmälan,
medbokads namn och medlemsnummer ska då anges.
Du kan också notera önskemål om specialkost.
Vid avbokning gäller alltid en administrationsavgift,
10% av resans pris, dock lägst 100 kr. och högst 200 kr.
Kostnader som inte går att avboka ska alltid betalas.
Avbokning görs till SenU:s kontor eller till reseledarna.
Cirka två veckor före avresa får du info om den förestående resan. Reservlista upprättas när ett evenemang
är fulltecknat.
OBS! Betala inte förrän du fått klartecken från
SenU.

Teaterresor
Edith Piaf

Fre 29 oktober på Göta Lejon i Stockholm

Göta Lejon presenterar ”Forever Piaf ”, en
nyskriven musikal med alla hennes kända låtar,
en episk berättelse om hennes liv, hennes
musik och hennes män. Som den äldre Piaf ser
vi Malena Ernman och som den yngre hennes
dotter Beata Ernman. Tillsammans gestaltar de
Ediths inre och yttre verklighet. Genom Ediths
dialog mellan sitt vuxna jag och det ständigt
närvarande barnet berättas historien om flickan
som upptäcktes när hon sjöng i ett gathörn i
Paris och steg från ett liv i fattigdom till att bli
en av de klarast lysande stjärnorna på
världshimlen…
Vi åker från Resecentrum C3 – C6 i Norrköping
efter lunch den 29 oktober. I Stockholm äter vi
middag före föreställningen. Den börjar kl. 18.00.
och spelar ca 1,5 timme utan paus.
Tillbaka i Norrköping kring kl. 22.00.
Pris: 1.500:-- (buss, teaterbiljett, middag)
Bokningen öppnar 17 augusti kl. 10.00 och stänger
1 september.

Saturday Night Fever
Lö 27 november på Chinateatern i Stockholm

Allt är på plats när succémusikalen Saturday Night
Fever kommer till China Teatern i en ny, påkostad
svensk originalproduktion med stort fokus på
kärleken till dans. I spetsen för en stjärnspäckad
och sällsynt hårdsvängande ensemble möter vi
David Lindgren som Tony Manero, Andreas
Lundstedt som discjockeyn Monty och i rollen
som Tonys pappa ser ni Samuel Fröler. Den
kvinnliga huvudrollen Stephanie Mangano spelas
av Kristina Lindgren. På scen ser ni dessutom
Sveriges bästa dansare utvalda av Bouncekoreografen Jennie Widegren. För regi och svensk
översättning står Anders Albien.
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Staying Alive, Night Fever, How Deep Is Your
Love och så vidare - de klassiska hitlåtarna avlöser
varandra i denna musikal som förflyttar oss
tillbaka till 70-talets New York.
Vi åker från Resecentrum C3 – C6 i Norrköping på
förmiddagen den 27 november. I Stockholm äter vi
lunch innan föreställningen börjar kl. 15.00.
Tillbaka i Norrköping kring kl. 20.00.
Pris: 1.675:-- (buss, teaterbiljett, lunch)
Bokningen öppnar 24 augusti kl. 10.00 och stänger
1 september.
Reseledare:
Hannelore Edstav
Björn Edstav

070-971 04 33
070-572 49 20

En-dagsresor

Det finns i dagsläget ingen möjlighet att boka
besöksmål, guidningar, visningar etc. Så vi
planerar så gott det går för 5 resor under hösten
men kan inte sätta datum. När /om det lättar i
restriktionerna och bokningsmöjligheter öppnar så
trycker vi på knappen för att erbjuda resemöjligheter.
Vi går då ut med datum, resmål, upplägg, kostnad
etc på hemsidan, via massmail och annons i
tidningen. Där anger vi också när bokningen
startar. Så nu håller vi tummarna…
De resor vi har grovplanerat är
- En resa till Brunnby musteri och Cloetta
chokladfabrik
- En resa till Sörmlands museum i Nyköping och
Öster Malma med dess slott
- En resa till Lars Lerin och hans konst i Karlstad - En Stockholmsresa med bland annat Stockholms
slott
- En resa till Eksjö julmarknad

Studiebesök

Pandemin medför att företag och andra intressanta
inrättningar för eventuella studiebesök ogärna
lovar något långt i förväg. Därför kan inte heller vi
presentera några sådana för hösten. Vi återkommer
om situationen ändrar sig.

Stadsvandringar
Folkparken
Tisdag 7 september

Bonnie Festin gör en vandring, som klargör
tillkomsthistoria, donationer, innehåll och
framtid.Vi besöker nya Matteus församlingsgård.
Samling vid Matteus kyrka kl. 13.00 tisdag
7 september Begränsat antal deltagare 8 st.
Kostnad 100:- Vandringen tar c:a 1,5 timme.
Bokning öppnar onsdag 25 augusti kl. 10.00 och
stänger 30 augusti.

Södra stadsdelarna 1940 - 50-tal
Onsdag 8 september

Bonnie Festin gör en vandring på söder från
Såpkullen, Albrektsvägen till Ljura .
Vi börjar vid Såpkullen - Gamla Övägen,
Albrektsvägen och vidare till Ljura.Vad är
gammalt och vad är nytt? Vi får en historisk
berättelse om tillkomsten av bebyggelsen.
Samling vid Såpkullen Gamla Övägen kl. 13.00
onsdag 8 september.
Begränsat antal deltagare 8 st.
Kostnad 100:- Vandringen tar c:a 1,5 timme.

Bokningen öppnar torsdag 26 augusti kl. 10.00 och
stänger 31 augusti.

Arkitektur och offentlig konst på söder
Tisdag 14 september

inköpslistan till affären? Bollar kastas, soldater
frammanas och musik klingar!
Pris: 150 kr för soppa, bröd med ost och smör,
kaffe och kaka samt underhållning.

Bokningen öppnar tisdag 28 september kl. 10.00 och
stänger18 oktober.

Torsdagen den 25 november kl. 13.00 – 15.00

Tonbandet från Norrköping

Lärargänget som sjungit ihop i många år
underhåller med sång, musik och show

Pris: 150 kr för soppa, bröd med ost och smör,
kaffe och kaka samt underhållning.

Bokningen öppnar måndag 25 oktober kl. 10.00 och
stänger måndag 15 november.

Bonnie Festin gör en vandring på söder. Vi börjar
vid konstmuseet och går mot Barnens skog, S:t
Johannes´ kyrka till kanten av Hageby. Samling
vid konstmuséets entrè kl. 13.00 tisdag 14
september. Begränsat antal deltagare 8 st.
Kostnad 100:- Vandringen tar c:a 1,5 timme.
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Bokningen öppnar tisdag 31 augusti kl. 10.00 och
stänger 6 september.

Navestad - historia och nutid
Onsdag 15 september

Bonnie Festin gör en vandring kring Navestad.Vi
börjar vid Navestad centrum och går runt i
området. Vi får en historisk berättelse om
tillkomsten av bebyggelsen och hur man har
renoverat området helt under 1990 talet.
Samling vid Navestad centrum kl. 13.00 onsdag
15 september.
Begränsat antal deltagare 8 st.
Kostnad 100:- Vandringen tar c:a 1,5 timme.
Bokning öppnar onsdag 1 september kl. 10.00 och
stänger 7 september.
Ansvarig för stadsvandringarna:
Janne Hansson 0703-10 77 20
Håkan Möller 0703-23 57 44

Soppluncher och musikunderhållning
Endast för SenUs medlemmar
Lokal : Hemgården, Saltängsgatan 7
Anmälan görs via ”Min sida”. Saknar du dator, vänd
dig till SenUs kontor 011-474 12 47 eller
011-474 12 46
Avbokningar görs till SenUs kontor.
Betala aldrig innan du fått en faktura.

Torsdag den 28 oktober kl. 13.00-15.00
In i musiken - Soloklarinettisten och
konsertmästaren Dan Larsson

Han tar oss med på musikaliska betraktelser inifrån
musiken. Varför finns det egentligen musik och
hur kan en jazzlåt hjälpa oss att komma ihåg
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I år fyller Senioruniversitetet i Norrköping
25 år. Och det vill vi fira!
Det blir en trivsam eftermiddag söndagen
den 21 november kl 14.00-17.00 på Folkborgen.
Program
Vi skålar med en mousserande
fördrink och välkomsttal
En plocktallrik serveras
Vad har hänt under åren – ett kåseri
Musikunderhållning före och efter 		
maten med Haga 49ers, jazzgrupp och
trio från Symfoniorkestern
Kostnad 150 kr per person,
inkl plocktallrik, välkomstdrink och underhållning. Övrig dryck och kaffe väljer och
betalar var och en.
Första anmälningsdag:
torsdagen den 30 september kl 10.00
Sista anmälningsdag:
torsdag 21 oktober

Varmt välkomna!
Styrelsen
SeniorUniversitetet

Norrköping

4

Föreläsningar
Senioruniversitetets föreläsningar är som regel endast
öppna för medlemmar. Programändringar, nyheter eller
påminnelser annonseras på hemsidan www.senunkpg.se
eller via mail till medlemmarna.
Avgift: 100 kr
Anmälan görs via hemsidan, Min Sida. Om du inte har
tillgång till dator kan du vända dig till kontoret på tel.
011-474 12 47 eller 474 12 46. Det går också att
komma oanmäld med risk för att det är fullsatt.

Inre hamnen som bostadsområde
Torsdag 7 oktober kl. 14.00-15.00
Cnema Kungsgatan 56.
Föreläsare: Ellinor Källström,
kommunikatör, Norrköpings kommun.

Ellinor berättar, tillsammans med representanter
från några bygg- och fastighetsbolag, om
utvecklingen av inre hamnen till ett nytt bostadsområde i Norrköping. Läget vid vattnet och
gångavstånd till centrum ger ett attraktivt läge. En
ny stadsmiljö växer fram, med en blandning av
bostäder, arbetsplatser, småbåtshamn och nya
kanaler i området.

Filmade föreläsningar
Dagens konspirationsteorier
- farliga eller harmlösa
Måndag den 11 oktober kl. 10.30-11.45
Cnema Kungsgatan 56.
Föreläsare: Erik Åsard, professor emeritus i
statskunskap vid Uppsala universitet

Erik Åsard är en av Sveriges främsta USA kännare
och var under 25 år, föreståndare för Svenska
Institutet för Nordamerikastudier. 2015 publicerade han boken Konspirationsteorierna och
verkligheten. I boken Med lögnen som vapen,
beskrivs Donald Trump och de människor, miljöer
och sakfrågor som bidrog till att han valdes till
president.
Bokningen öppnar måndag 13 september kl. 10.00
och stänger 1 oktober.

Bokningen öppnar 9 september kl. 10.00 och stänger
29 september.

Hur framställs ett vaccin?

Måndag den 29 november kl. 10.30-11.45.
Cnema Kungsgatan 56.
Föreläsare: Matti Sällberg, professor i
biomedicinsk analys vid Karolinska Institutet.

Karl den XII är skjuten och Bråviken
är fylld av 90 ryska galärer
Torsdag 4 november kl. 14.00-15.00
Hemgården, Saltängsgatan 7.
Föreläsare: Ulf Gemsiö, f.d. lärare i bl.a.
historia.

För 300 år sen drabbades Norrköping av den
största katastrofen i dess historia. Fienderna är
dubbelt så många som stadens befolkning. Bara tre
hus finns kvar efter fiendens besök. Ett av dessa är
en krog, som räddas av innehavarens valspråk. Det
finns fortfarande kvar som namn på dagens
restaurang, på samma adress. Bönderna på
Vikbolandets försök, att blidka ryssarna leder till
katastrof för dem själva.

Matti Sällberg och hans forskargrupp, som har
flera nationella och internationella samarbeten,
kartlägger grundläggande virusmekanismer, där
målet är att hitta nya behandlingsmetoder. Ett
tidigare huvudintresse har varit Hepatitvirus, men
sedan Covid 19-utbrottet har också Coronaviruset
varit i fokus.

Bokningen öppnar måndag 1 november kl.10.00 och
stänger 19 november.

Bokningen öppnar 7 oktober kl. 10.00 och stänger
måndag 25 oktober.

SeniorUniversitetet

Norrköping
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KURSANMÄLAN
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Jag anmäler mig till följande kurser:

Anmälningsblanketten sänds till: Senioruniversitetet, S:t Persgatan 95, 602 33 Norrköping

, 474 12 46
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Senioruniversitetet
S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping
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Kurser/Studiecirklar
» Anmälan till kurser kan göras från onsdag 18 augusti och via hemsidan www.senunkpg.se under knappen kursanmälan
eller om du inte har tillgång till dator på särskild blankett.
Vi tar inte emot kursanmälan per telefon, via lärare eller via e-post.
» Förnyad anmälan varje termin krävs för alla kurser. Om någon kurs blir fulltecknad första anmälningsdagen tillämpar vi lottning.
» Statsbidragssystemet kräver att alla bildningsförbund i sina register noterar kursdeltagarnas fullständiga personnummer. Vi ber dig
därför att ange hela personnumret (10 siffror).
» Vi kan inte starta en kurs med alltför få deltagare. För vår planering är det därför av vikt att din anmälan kommer in så tidigt som
möjligt. Vi kontaktar dig om kursen inte startar. Om plats finns kontaktas reserv per telefon.
» Kursavgiften omfattar normalt inte kurslitteratur, material, resor, exkursioner eller fotokopior som kursmaterial. Transporter vid
utflykter som del av kurs ordnas genom samåkning.
» Betala aldrig kursavgift förrän du fått faktura på din kurs! Kallelse och faktura kommer från Folkuniversitet och skickas ut cirka 10
dagar före kursstart. Som framgår av fakturan tillämpar vi de anmälningsvillkor som Konsumentverket och Folkbildningsförbundet
principiellt enats om. Vid avbokning gäller Folkuniversitets regler.
» För att veta vilken nivå du ska anmäla dig till på språkkurserna gå in på
http://www.folkuniversitetet.se/Las-mer-om-sprak/Europeiska-referensramen-for-sprak/

Konst, konsthantverk och
konsthistoria
Akrylmåleri

I den här kursen lägger vi tonvikt på landskapsmotiv.
Hur du skapar liv och djup i en bild. Vi går igenom lite
om teknik och material, olika perspektiv, motivval och
färglära för att nämna några punkter. Du har även
möjlighet att komma med önskemål angående
kursupplägg och individuell handledning.
Kursen vänder sig till alla oavsett erfarenhet.
Material ingår inte i kursavgiften.
011-474 12 47
Agneta Östlund
Mån 09.30 – 12.00
Start 11 okt
8 gånger
1040:Lokal FU Konstateljén S:t Persgatan 95

Keramikkurs

Denna kurs passar både nybörjare och mer erfarna.
Vi kommer att arbeta med stengodslera och du får
prova på olika tekniker som kavla, tumma, skulptera
och dreja. Du skapar dina egna unika föremål och
väljer själv att fokusera på den eller de tekniker som
passar dig bäst. Vi kommer också att gå igenom olika
dekorationstekniker och inspirera varandra i gruppen.
Kostnad för material och bränning tillkommer.
Agneta Sandell
011-474 12 47
9sandell@telia.com
Grupp 1
Tors 09.00 − 12.00
Start 7 okt
8 gånger
1200:Grupp 2
Fre 09.00 − 12.00
Start 8 okt
8 gånger
1200:Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

Akvarell fortsättning

Vi fortsätter med vår populära akvarellkurs. I denna
fortsättningskurs får du fortsatt träning i att utnyttja
akvarellfärgernas vackra pigment och egenskaper.
Kursen är lämplig för dig som målat en del i akvarell
men välkomnar även de som vill prova på.
I kursen går vi igenom material, lite om motivval,
färglära, olika perspektiv mm. Även nya deltagare med
olika erfarenheter är välkomna.
Material ingår inte i kursavgiften.
Agneta Östlund
011-474 12 47
Tis 09.30 – 12.00
Start 12 okt
8 gånger
1040:Lokal FU Konstateljén S:t Persgatan 95

Höstens konstföreläsningar 2021

Föreläsningarna ger dig en chans att höra
Konstmuseets intendenter och få djupare
kunskap om konsten som finns i samlingen
samt i de tillfälliga utställningarna.
Under tillfällena tittar vi närmare på olika
ämnen ur ett konstvetenskapligt perspektiv.
Tisdag 21 september kl.10.00 – 11.00
Kanon i svensk konsthistoria –
om ett användbart begrepp

Hur väljer man konst till en samling? Vad är det som
får hänga framme och vad glöms (eller göms) i

6

magasinen och varför? Svensk konsthistoria befinner
sig i ständig utveckling och detta tillfälle används till
att titta närmare på vilka mekanismer som styr.
Begreppet kanon framträder som ett viktigt verktyg för
att förstå och tolka konsthistorieskrivningen.
Martin Sundberg, intendent Samlingen

Tisdag 12 oktober kl.10.00 – 11.00
Ett något överväldigar förståndet samlingsomhängningen år 2022

Nästa års stora projekt rör samlingen. En gång i
månaden görs olika nedslag i själva samlingen utifrån
olika begrepp, till exempel ritual och hallucination.
Tanken är att ifrågasätta den gängse konstberättelsen
och att i stället presentera alternativa ingångar. Vad
händer om man tänker på konsten på andra sätt, om
man letar efter ingångar från andra håll än de man är
van vid? Vid detta första tillfälle presenteras konceptet
i stort för att följa upp det vid kommande tillfällen.
Martin Sundberg, intendent Samlingen

Tisdag 9 november kl.10.00 − 11.00
Anna Sjödahl: All denna jävla lycka

Konstnär, konstkritiker, professor och lärare och inte
minst en skarp röst i samhällsdebatten både vad gäller
miljö- och jämlikhetsfrågor, det är några av de titlar
som kan beskriva Anna Sjödahl (1934–2001). Sjödahl
tillhör en generation kvinnor som genom konstnärskapet orienterar sig mot begreppet ”det personliga är
politiskt” – där sambandet mellan den personliga
erfarenheten och större samhällsstrukturer gestaltas.
Helena Scragg, utställningsintendent

Norrköpings Konstmuseum
genom SenU
011-474 12 47
3 gånger
400:OBS Föreläsningarna ges digitalt via zoom.

Musik och sång
Spisarcirkel Jazz och Blues

Vår populära jazzcirkel tar ny sats under hösten.
Jan och Bjarne kommer tillsammans med några
gästföreläsare/krönikörer att svara för höstens
jazzcirkel. Deltagarna i spisarcirkeln kan även
delta med egna jazz/bluesskivor och minnen.
Välkomna både ”nya och gamla” spisare till en
trevlig samvaro med skön musik!
Jan Nilsson
0739-83 35 48
Bjarne Rönnblom
0700-91 11 01
Mån 13.30 -15.00
Start 11 okt
OBS! Avslutning 6 dec kl 13.30 - 16.00
9 gånger
800:-Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

Hälsa och dans
Existentiell hälsa för seniorer – Ny kurs

Existentiella frågor är det som har med livet och vår
livsuppgift att göra – i de vardagliga och nära frågorna.
En god existentiell hälsa innebär att vi har en god
grundsyn på livet – gör att vi tänker, känner och
handlar på ett sätt som gör att vi mår bra. Att samlas i
små grupper och samtala kring existentiell hälsa gör att
vi kan stärka tillit, livsmod, livsglädje och livsmening.
Senioruniversitetet erbjuder medlemmar denna
möjlighet i form av en ny kurs med 5 till 8 personer,
som träffas fem gånger med en utbildad samtalsledare.
Till hjälp i samtalen används samtalskort för att få i
gång samtal om åtta olika livsteman. Frågor om kursen
besvaras av Solbjörg Skarbö Bergkvist 0706853229.
Maria Andersson
011-474 12 47
Tors 15.00 – 16.30
Start 14 okt
Första och sista gången 15.00 – 17.00
5 gånger
575:Lokal FU S:t Persgatan 95

Senior Power styrketräning pass 1

I Senior Power kombinerar vi styrka och styrketräning
med få danssteg. Ett unikt sätt att utmana musklerna i
kroppen utan att behöva lyfta vikter. Till vår hjälp vid
styrketräningen använder vi en stol och gummiband.
Carmen Neemre
011-474 12 47
Mån 09.00 – 09.45
Start 4 okt
10 gånger
600:Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

Senior Power styrketräning pass 2

Se Senior Power styrketräning pass 1
Carmen Neemre
011-474 12 47
Tors 09.50 -- 10.35
Start 7 okt
10 gånger
600:Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

Vår i Hallonbergen 1972 - Anna Sjödahl

SeniorUniversitetet

Norrköping
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Linedance

Detta är en kurs där vi lär oss dansens olika steg och
rörelser. Alla är välkomna både nybörjare och erfarna.
Alla kan hänga med i denna roliga form av motion.
Linedance innehåller flera olika stilar, både gammalt
och modernt. Och på köpet får du hjärngymnastik.
Carmen Neemre
011-474 12 47
Tis 09.00 – 09.45
Start 5 okt
10 gånger
600:Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

Yinyoga pass 1

Yinyoga har sitt ursprung i Kina. Den är lugn och
stillsam och positionerna hålls under en längre tid.
Musklerna slappnar av och gör det möjligt för kroppen
att komma djupare in i rörelsen och gör ligament och
bindväv mjukare. Yinyoga främjar flexibilitet i
områden som ofta känns stela. De mycket enkla
positionerna utförs alltid liggande eller sittande. Till
skillnad från de flesta andra yogastilar låter yinyoga
dina muskler slappna av helt. Vi slappnar av och låter
kroppen bara vara.
Carmen Neemre
011-474 12 47
Tis 09.50 – 10.35
Start 5 okt
10 gånger
600:Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

Yinyoga pass 2

Se Yinyoga pass 1
Carmen Neemre
011-474 12 47
Ons 10.40 – 11.25
Start 6 okt
10 gånger
600:-Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

Rehabiliterande Vinjasa Yoga och
muskel/bindvävsmassage för nybörjare

Vi börjar med muskel/bindvävsmassage, sedan
stärker vi kroppen och får balansen med enkel
Vinjasa Yoga och avslutar med stretch. Vi arbetar
oss från mattan uppåt i poserna med egen kroppstyngd.
Inga förkunskaper behövs. Matta och block finns att
låna på plats. Vill man använda egna går det bra.
Carmen Neemre
011-474 1247

Tis 10.40 – 11.30

Start 5 okt

10 gånger
600:Lokal Hemgården, Saltängsgatan 7

får du smidighet. Inga bollar eller övningar med
huvudet nedåt.
Carmen Neemre
011-474 12 47
Ons 09.50 – 10.35
Start 6 okt
10 gånger
600:-Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

Zumba – Gold-Basic Nybörjare med
möjlighet att röra sig mer om man vill

Zumba Gold vänder sig till aktiva äldre med lite
enklare koreografier och inte så mycket höftrörelser
och inga hopp. Zumba Gold är en blandning av roliga
steg till all sorts musik från hela världen.
Vi jobbar även med olika tempon. Var beredd på att du
blir lite varm. Alla muskler får arbeta från hjässa till
fot. Man får träna koordination dvs fötterna för sig och
händerna för sig för att sedan samordna rörelserna. Vi
jobbar främst med rörelseglädje.
Carmen Neemre
011-474 12 47
Ons 09.00 – 09.45
Start 6 okt
10 gånger
600:-Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

Let´s dance − koordination, kondition och
rytm i par

Långsammare tempo för enkel utlärning av olika
sällskapsdanser som bugg, foxtrot, salsa, tango, vals,
cha-cha-cha, samba, jive och wienervals etc. Helst i par
men det går också att komma ensam.
Ingen speciell klädsel, vanliga inneskor ej gympaskor.
Carmen Neemre
011-474 12 47
Ons 11.30 – 12.15
Start 6 okt
10 gånger
600:Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

Yoga för modiga män

Vi börjar med liten muskel/bindvävsmassage, sedan
stärker vi kroppen och får balansen med stabiliserande
Vinjasa Yoga. Yogan börjar från golvet/mattan uppåt
mot poser och avslutas med stretch. Vi arbetar med
egen kroppstyngd och använder matta och block som
finns att låna på plats. Inga förkunskaper krävs.
Carmen Neemre
011-474 12 47
Tors 10.40 – 11.25
Start 7 okt
10 gånger
600:Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

Yogalates för leder

I passet går vi igenom kroppens alla leder. Vi arbetar
på golvet i ständig rörelse som ökar rörligheten i stela
leder. Med rörelser ökar kroppens egen förmåga att
reparera skador, bli av med spänningar samt ger
förbättrad livskvalitet.
Carmen Neemre
011-474 12 47
Tors 09.00 – 09.45
Start 7 okt
10 gånger
600:-Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

Pilates

Pilates bygger upp corestyrka (mage och rygg),
armar och ben, vilket är ett måste om du ska kunna
fortsätta träna säkert och utan att skada dig. På köpet
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Litteratur och eget skrivande

Språk

Kultur- och idéhistoria

Engelska nivå B1 måndag

Vi fördjupar oss i intressanta personer och händelser ur
ett kulturhistoriskt perspektiv.
Lokal Stadsbiblioteket Wadströmsrummet.

Grupp 2

Christina Brusén
Tis 13.00 – 14.30
5 gånger ojämna veckor

011-16 26 82
Start 12 okt
525:-

Christina Brusén
Tis 10.00 – 11.30
5 gånger jämna veckor

011-16 26 82
Start 5 okt
525:-

Christina Brusén
Tis 13.00 – 14.30
5 gånger jämna veckor

011-16 26 82
Start 5 okt
525:-

Grupp 3

Grupp 4

Bokcirkel Nr 1

Här får du möjlighet att i en grupp samtala om böcker.
Vi läser olika typer av romaner och börjar med Flätan
av Laetitia Colombani. Vid första tillfället ska alla ha
läst boken och då bestämmer vi också vilka andra
böcker vi ska läsa under terminen. Vi träffas var tredje
vecka.
Inger Johansson
0735-63 98 21
Mån 13.00 – 14.30
Start 4 okt
Sista gången 13.00-15.30
4 gånger
420:Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

Bokcirkel Nr 2

Här får du möjlighet att i en grupp samtala om böcker.
Vi läser olika typer av romaner och börjar med
Samlade verk av Lydia Sandgren. Vid första tillfället
ska alla ha läst boken och då bestämmer vi också vilka
andra böcker vi ska läsa under terminen. Vi träffas var
tredje vecka.
Inger Johansson
0735-63 98 21
Mån 13.00 – 14.30
Start 11 okt
Sista gången 13.00-15.30
4 gånger
420:Lokal Hemgården Saltängsgatan 7

Skrivglädje – en ny form av skrivarkurs
Det här är en kurs för dig som tycker om att skriva, vill
lära dig mer och utveckla skrivandet tillsammans med
andra. Vi provar snabba, lekfulla övningar och också
att skapa något längre texter. Det är glädjen att uttrycka
dig i skrift som är det viktiga!
Marie Bjelkefelt
0730-34 89 05
Tis 10.00 – 12.15
Start 5 okt
6 gånger jämna veckor
780:Lokal FU S:t Persgatan 95
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I den här gruppen diskuterar vi aktuella händelser i
världen när vi träffas.
Alec Hoatson
0707-83 97 95
Mån 09.00 – 10.30
Start 4 okt
10 gånger
800:Lokal FU S:t Persgatan 95

Engelska nivå A2 torsdag

Get comfortable speaking English!
Vi talar engelska utifrån enklare texter av gemensamt
intresse och du får råd och tips om grammatik.
Gina Renée Hildinger
0760-07 11 69
Tors 09.00 – 10.30
Start 7 okt
10 gånger
800:Lokal FU S:t Persgatan 95

Engelska nivå B1 torsdag

Improve your English!
Vi samtalar om ämnen av gemensamt intresse och
diskuterar böcker vi läser och du får råd och tips om
grammatik.
Gina Renée Hildinger
0760-07 11 69
Tors 11.00 – 12.30
Start 7 okt
10 gånger
800:Lokal FU S:t Persgatan 95

Engelska nivå C1

Huvudsakligen läser vi romaner och diskuterar dem. Vi
tar även upp aktuella frågor och belyser språkliga
företeelser.
Marie Crole Rees
011-13 60 85
Tis 10.00 – 11.30
Start 5 okt
10 gånger
800:Lokal FU S:t Persgatan 95

Franska nivå A2 Måndag

Kursen börjar digitalt och i oktober tar vi ställning
till fortsättningen.
Vi repeterar och har mycket trevligt. Vi klarar enkel
konversation med enkla ord och fraser. Denna termin
börjar vi med en ny bok "Papa et autres nouvelles" av
Vassilis Alexakis ISBN 978-2-278-07250-7
Michèle Alstander
0705-36 53 41
Mån 15.00 − 16.30
Start 20 sept
10 gånger
800 :Lokal FU S:t Persgatan 95

Franska nivå A2 Tisdag

Kursen börjar digitalt och i oktober tar vi ställning
till fortsättningen.
Vi repeterar och har mycket trevligt. Vi klarar enkel
konversation med enkla ord och fraser. Denna termin
börjar vi med en ny bok "Papa et autres nouvelles" av
Vassilis Alexakis ISBN 978-2-278-07250-7
Michèle Alstander
0705-36 53 41
Tis 10.30 – 12.00
Start 21 sept
10 gånger
800:Lokal FU S:t Persgatan 95

Franska nivå B1

Spanska A1 termin 2 (3 lekt x 45min)

Kursen börjar digitalt och i oktober tar vi ställning
till fortsättningen.
Vi fortsätter med lätt och trevlig konversation och
fortsätter med vår bok "Les deux messieurs de
Bruxelles" av Eric Emmanuel Schmitt
ISBN 978-2-253-00070-9
Michèle Alstander
0705-36 53 41
Ons 15.00 – 16.30
Start 22 sept
10 gånger
800:Lokal FU S:t Persgatan 95

Det här är en fortsättningskurs och också för dig som
ev. har läst lite spanska tidigare och vill fräscha upp
det. Vi fortsätter och bygger upp språket. Litteraturen
vi använder är Vistas 1
ISBN 978-91-523-2719-7 Samona utbildning.
Lia Ortega Danielsson
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se
Mån 09.30 – 12.00
Start 4 okt
10 gånger
1200:Lokal Folkuniversitetet S:t Persgatan 95

Franska nivå B2/C1

Spanska A2 termin 1 (3 x 45min)

Kursen börjar digitalt och i oktober tar vi ställning
till fortsättningen
När vi träffas diskuterar vi om aktualiteter och
fortsätter med vår bok "Une vie" av Simone Veil.
ISBN 978-2-253-12776-5
Michèle Alstander
0705-36 53 41
Tis 15.00 – 16.30
Start 21 sept
10 gånger
800:Lokal FU S:t Persgatan 95

På den här kursen arbetar vi med läsförståelse,
skrivfärdighet, hörförståelse och muntlig
kommunikation. Litteraturen vi kommer att använda är
Caminando 2 fjärde upplagan, Natur och Kultur.
Lia Ortega Danielsson
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se
Tors 13.30 – 16.00
Start 7 okt
10 gånger
1200:Lokal Folkuniversitetet S:t Persgatan 95

Digital kurs Franska A2/B1

Spanska A2 termin 2 (4 x 45min)

Vi ordnar en kurs digitalt, som kan följas hemifrån
på dator, platta eller telefon. Passar extra bra i
coronatider, men ger oss också möjlighet att använda
modern teknologi för den som vill prova på . Vi
använder oss av programmet ZOOM. Deltagarna får i
god tid före kursstart en skriftlig information om hur
man laddar ner och kommer igång.
Kursen leds av Michèle Alstander, som redan nu har
digitala kurser på Folkuniversitet. Om önskemål finns
ordnar vi ett informationstillfälle innan kursen startar.
Vi har lätt och trevlig konversation som i en vanlig
klass. Vi läser en ny bok "New York 24h chrono" av
Nicolas Ancion ISBN 978-2-278-07970-4
Ni är välkomna till vår digitala kurs.
Michèle Alstander
0705-36 53 41
Tors 10.30 – 12.00
Start 23 sept
10 gånger
800:-

Spanska Nybörjare (2 lekt x 45min)

Det här är en kurs för dig som inte har läst spanska
tidigare. Vi bygger upp språket från början.
Litteraturen vi kommer använda är Caminando 1
ISBN 978-91-27-43714-2 Natur o Kultur.
Lia Ortega Danielsson
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se
Ons 13.30 – 15.00
Start 6 okt
10 gånger
800:Lokal Folkuniversitetet S:t Persgatan 95

Spanska A1 termin 1 (3 lekt x 45min)

Det här är en kurs för dig som ev. har läst lite spanska
tidigare. Vi bygger upp språket från början.
Litteraturen vi använder är Caminando 1
ISBN 978-91-27-43714-2 Natur o Kultur.
Lia Ortega Danielsson
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se
Ons 09.30 – 12.00
Start 6 okt
10 gånger
1200:Lokal Folkuniversitetet S:t Persgatan 95

På denna kurs arbetar vi med läsförståelse,
skrivfärdighet, hörförståelse och muntlig
kommunikation. Vi kommer att använda boken
Caminando 2 fjärde upplagan, Natur och Kultur.
Lia Ortega Danielsson
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se
Tors 09.00 – 12.15
Start 7 okt
10 gånger
1600:Lokal Folkuniversitetet S:t Persgatan 95

Spanska B1 termin 2 (3 x 45min)

Det här är en kurs för dig som har läst en termin på
nivån B1enligt Europarådets referensram eller på annat
sätt har fått motsvarande kunskaper. Vi arbetar med
läsförståelse, skrivfärdighet, hörförståelse och muntlig
kommunikation. Vi använder Caminando 3, tredje
upplagan, Natur och Kultur.
Lia Ortega Danielsson
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se
Fre 09.45 – 12.15
Start 1 okt
10 gånger
1200:Lokal Folkuniversitetet S:t Persgatan 95

Spanska B2 termin 1 (3 x 45min)

Det här är den första kursen i spanska på nivå B2 enligt
Europarådets referensram. Vi arbetar med läsförståelse,
skrivfärdighet, hörförståelse och muntlig
kommunikation. Vi använder boken Caminando 4
tredje upplagan ISBN 978-91-27-40695-7 Natur och
Kultur.
Lia Ortega Danielsson
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se
Mån 13.30 – 16.00
Start 4 okt
10 gånger
1200:Lokal Folkuniversitetet S:t Persgatan 95
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Italiensk konversation

Fortsättning från vårterminen. Vi utgår från texter av
olika slag och övar språket på olika sätt. Vi använder
de färdigheter vi redan har och lär oss nya hela tiden.
Grupp 1
Asia Della Rosa
0739-31 19 33
Mån 08.45 – 10.15
Start 4 okt
10 gånger
800:Lokal FU S:t Persgatan 95
Grupp 2
Asia Della Rosa
Mån 10.30 − 12.00
10 gånger
Lokal FU S:t Persgatan 95

0739-31 19 33
Start 4 okt
800:-

Tyska A2

Vi samlas kring det tyska språket och studerar även
tysk realia. Tyska texter analyseras, grammatik genomgås, likaså ordkunskap. Valda ämnen diskuteras eller
skrivs ner. Vi lyssnar på tysk musik och ser emellanåt
någon tysk film.
Britt Erici
0763-10 26 36
Ons 10.00 − 11.30
Start 6 okt
10 gånger
800:Lokal FU S:t Persgatan 95

Att förstå drömmens språk

Vad vill dina drömmar säga dig och hur kan vi förbättra
vårt sätt att tänka? Innehållet i denna kurs är för dig
som är intresserad av att utforska dina drömmar och
ditt tänkande och hur det kopplar till ditt liv och din
vardag. Kursledaren Anders Omstedt är utbildad
drömgruppsledare från Drömgruppsforum och har
arbetat med drömmar i många år. Deltagarna kommer
att få litteraturtips och sammanfattande texter både
inom dröm- och hjärnforskning. Drömgruppsforums
hemsida: dromgruppsforum.org.se
Anders Omstedt
0709-49 24 77
Ons 09.30 – 12.00
Start 6 okt
6 gånger jämna veckor
780:Lokal FU S:t Persgatan 95

Historia
De kungliga slotten – Drottningholm

Under våren har vi haft en kurs om Drottningholm,
men då vi endast kunde vara åtta personer så var det
många av dem som visade intresse som inte kom med.
Därför erbjuder vi ytterligare en kurs om
Drottningholm. Förutom det fantastiska slottet kommer
vi även att studera Drottningholmsteatern, trädgården,
parken och Kina slott.
Inga-Lill Johansson
0735-85 82 01
Tors 10.00 – 11.30
Start 7 okt
6 gånger
630:Lokal FU S:t Persgatan 95
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De kungliga slotten Haga, Ulriksdal och
Rosendal

I vår serie om de kungliga slotten kommer vi under
hösten att studera Haga slott med Gustav III:s
paviljong, Ulriksdals slott med dess teater och
Rosendals slott på Djurgården. Vem har bott här,
slottens historia, arkitektur, inredning och hur används
de idag.... Såväl nya som tidigare deltagare i serien
hälsas välkomna. Du kan välja mellan förmiddagseller eftermiddagsgrupp.
Inga-Lill Johansson
0735 85 82 01
Tis 10.00 – 11.30
Start 5 okt
Tis 13.30 – 15.00
Start 5 okt
8 gånger
840:Lokal FU S:t Persgatan 95

Medicinens historia

I denna kurs gör vi nedslag i medicinens historia från
antiken till nutid. I covid-19:s tidevarv blir det mycket
aktuellt att samtala kring pandemier genom tiderna från
pestens härjningar till dagens corona-virus. Då den
moderna medicinen utvecklats från början av 1800talet kommer huvuddelen av kursen att handla om
1800- och 1900-talen. Under denna tid har kirurgin
utvecklats genom operationsteknik, sövning och
smärtstillning. Nästan alla moderna läkemedel har
tagits fram från sekelskiftet 1900 till idag.
Hur har man sett på psykisk sjukdom genom
århundradena?
Hur har den förebyggande hälsovården sett ut?
Vilka var de vanligaste dödsorsakerna under 1700talet?
Vilka sjukhus har funnits i Norrköping och hur har
vården bedrivits i vår stad?
Vi samtalar kring dessa och andra viktiga händelser i
medicinens historia. Det finns också möjlighet att
komma med egna förslag på ämnen att belysa under
kursen.
Olle Wärngård
0706-74 56 74
Tis 10.00 – 11.30
Start 19 okt
6 gånger
630:Lokal FU S:t Persgatan 95

Medicinska teman – där och här,
då och nu

I denna kurs tar vi upp och diskuterar några teman i
den medicinska historien lite mer grundligt.
- Hur kom man på att bakterier och virus finns och att
man kan vaccinera?
- När blev folkhälsa ett begrepp och varför är det så
svårt med folkhälsoarbete?
- Barnmedicin och barnens hälsa genom århundraden.
- Kinesisk och indisk medicin – historia, tankevärld
och inflytande hos oss idag.
- Norrköpings medicinska historia – epidemier, sjukhus
och personligheter.
- Tuberkulos och HIV-AIDS – två smittsamma
sjukdomar som krävt miljontals med liv i dåtid och
nutid.
Olle Wärngård
0706-74 56 74
Tis 13.30 – 15.00
Start 19 okt
6 gånger
630:Lokal FU S:t Persgatan 95

Historiska kvinnor 26

Vi presenterar en ny kurs på temat – intressanta
kvinnor i historien. I denna kurs presenteras följande
kvinnors levnadsöden; Sigrid Hjertén (konstnär), Kata
Dahlström (politiker), Ulrika Stålhammar (1600talskvinna som gick in i armén), Augusta Lundin
(modeskapare vid sekelskiftet), Maria Pavlovna (rysk
prinsessa i Sverige) och Viktoria Benediktsson
(författare som skrivit bl a ”Fru Marianne”).
Kursens innehåll ska ge personliga och levande porträtt
av dessa kvinnors liv, med intressanta och roliga
detaljer som den allmänna historieskrivningen ofta
förbiser. Kursen är fristående.
Ann-Marie Persson
0767-62 17 37
Ons 14.00 − 15.30
Start 6 okt
6 gånger jämna veckor
630:Lokal FU S:t Persgatan 95

Frankrikes historia

Kursen tar upp spännande händelser och intressanta
personer som visar hur Frankrike växer fram. Kung
Klodvig enar på 500-talet de frankiska stammarna och
Karl Martell sätter några hundra år senare stopp för
arabernas expansion i söder. Karl den stores väldiga
rike delas vid hans död mellan sönerna Karl den
skallige, Lothar och Ludvig den fromme. Vi följer
utvecklingen och ser hur Frankrike blir en stormakt i
Europa.
0702-58 74 10
Olaf Lindström
Tor 10.00 – 11.30
Start 14 okt
5 gånger ojämna veckor
525:Lokal FU S:t Persgatan 95

Vad blev det av våra gamla
industribyggnader - Drags,
Bomullsspinneriet, Yfa mm

Naturkunskap
Fågelexkursioner 1

Vi startar med ett besök till den klassiska fågel-lokalen
vid Leonardsberg där strandängarna restaurerades i
vintras. Några nya utflyktsmål blir till det urskogsliknande naturreservatet Djupadalen och likaså
Älgudden vid Svensksundsviken. Lönö fyr en fin
sträck- och rastplats blir också en ny plats att bekanta
sig med. Avslutningen sker vid den stadsnära Herrebro
våtmark.
Göran Esbjörnsson
0768-08 80 36
Ons 10.00 – 11.00 (info)
Start 29 sept
5 utflykter och info-timma
650:Start för halvdagsutflykter kl. 08.00–12.00
Datum
6 okt
Lokal – endast informationsträffen –
Naturarium Östra Promenaden 7 A
Exakt tid och plats för utflykterna bestämmer vi vid
första sammankomsten.

Fågelexkursioner 2

Text se ovan.
Göran Esbjörnsson
0768-08 80 36
Ons 11.00 – 12.00 (info)
Start 29 sept
5 utflykter och info-timma
650:Start för halvdagsutflykter kl. 08.00-12.00
Datum
13 okt
Lokal – endast informationsträffen –
Naturarium Östra Promenaden 7 A
Exakt tid och plats för utflykterna bestämmer vi vid
första sammankomsten.

Vad kan det bli av gamla fängelset?
Vi bestämmer gemensamt vilka byggnader vi ska
fördjupa oss i och börjar med fängelset och Drags.
Bildspel visas varje gång. En vandring ingår.
Jan Hansson
0703-10 77 20
Håkan Möller
0703-23 57 44
Mån 13.30 – 15.00
Start 11 okt
5 gånger
525:Lokal FU S:t Persgatan 95

Norrköpings förändrade stadsbild

Vi följer några kvarters utveckling med bildspel och
en vandring - från förr till NU.
Evy Rydergård
0709-88 58 04
Tors 10.00 −11.30
Start 14 okt
5 gånger
525:Lokal FU S:t Persgatan 95

Introduktion av Zoom

Senioruniversitetet och dataföreningen SeniorNet
planerar att tillsammans erbjuda SenU:s medlemmar en
introduktion i hanteringen av videomöten via Zoom.
Planen är att introduktionen ska ske i slutet av augusti
eller i början av september. En särskild inbjudan till
introduktionen kommer att skickas ut i mitten av
augusti.

SeniorUniversitetet
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Efter en paus startar nu de efterlängtade
filmvisningarna igen! Speciellt utvalda filmer av
Cnema och Senioruniversitetet visas dagtid i Cnemas
salonger med stor duk, digitalt ljud och bild samt
bekväma biofåtöljer
med extra
benutrymme.
Efter en paus
startar
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Varmt välkommen!
filmvisningarna igen! Speciellt utvalda filmer av
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Hösten 2021

GOLDEN LION BEST FILM
VENICE FILM FESTIVAL

Cnema och Senioruniversitetet visas dagtid i Cnemas
salonger med stor duk, digitalt ljud och bild samt
bekväma biofåtöljer med extra benutrymme.
Varmt välkommen!

FRANCES McDORMAND

WINNER

PEOPLE’S CHOICE AWARD
TORONTO FILM FESTIVAL

“A MIRACLE OF A MOVIE”
EMPIRE

Efter en paus startar nu de efterlängtade filmvisningarna igen! Speciellt utvalda filmer av Cnema och Senioruniversitetet visas
dagtid i Cnemas salonger med stor duk, digitalt ljud och bild samt bekväma biofåtöljer med extra benutrymme. Varmt välkommen!
“EXTRAORDINARY. NOMADLAND MIGHT JUST
CHANGE YOUR LIFE.”
CHARLOTTE O’SULLIVAN, EVENING STANDARD
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A FILM BY CHLOÉ ZHAO
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Tisdag 28 sep och onsdag 29 sep 14.00

NOMADLAND

Tisdag 16 nov och onsdag 17 nov 14.00

Regi: Peter Cattaneo. Storbritannien 2020, 1 h 53 min
Regi: Chloé Zhao, USA, Tyskland, 2020, 1 h 49 min
För en grupp kvinnor på en militärbas i England är oron
I filmen får vi följa Fern (Frances McDormand), en kvinna
för makar som befinner sig i strid vardag. Bland dem finns
som, efter den ekonomiska kollapsen i den lilla staden på
respektingivande Kate och levnadsglada Lisa, som tar sig an
Nevadas landsbygd, packar
bil och
A FILM sin
BY CHLOÉ
ZHAOger sig ut på vägarna
uppdraget att hitta något som förenar dem. Stickning och
för att upptäcka livet utanför det konventionella samhället,
bokklubbar havererar omgående, men kanske körsång är
som en modern nomad. I filmen träffar vi verklighetens
värt ett försök? Kate som vill höra rena stämmor i en klassisk
nomader, Linda May, Swankie och Bob Wells som blir Ferns
repertoar drabbar snart samman med Lisa, som förespråkar
mentorer och vänner under hennes utforskning av det vida
fullt ös i poplåtar alla kan texten på. Men gradvis upptäcker
landskapet i västra USA. Filmen vann en Oscar för bästa
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DE GAULLE

Tisdag 26 okt och onsdag 27 okt 14.00

sagovärld hon skapat för sig själv under kriget börjar växa.
Inspirerad av sina verkliga personer börjar hon skriva och
måla berättelsen om Mumintrollen, till hela världens stora
förtjusning.
Tisdag 14 dec och onsdag 15 dec

TOVE

14.00

Regi: Gabriel Le Bomin, Frankrike, 2020, 1 h 49 min
Regi: Zaida Bergroth, Finland, Sverige 2020, 1 h 55 min
1940. Charles de Gaulle har just utnämnts till general
Helsingfors, 1945. Kriget är slut och för Tove Jansson börjar
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Närmaste hållplats för bussar och spårvagn är ”Västertull”.
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Se hemsidan för info om parkering och kommunikationer: www.cnema.se.
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PrisCnema
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Begränsat
antal
platser.
Anmälan
görs
via ”Min
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mediekulturen i Norrköping. 2021 firas jubileumet på olika sätt, läs mer på cnema.se

SenU:s kontor,
tel: 011-474 12 47 eller 011-474 12 46. Anmälan till tisdagsbion öppnar 6/9 kl. 10:00 och till
onsdagsbion 7/9 kl. 10:00. Korten är onumrerade och hämtas tidigast 13:00 före första
filmvisningarna i september. Obs! Kortet är personligt. Om du vid något tillfälle inte har
möjlighet att närvara finns möjlighet att låna ut kortet till en annan SenU-medlem.

Hitta hit: Cnema ligger på Kungsgatan 56.
Närmaste hållplats för bussar och spårvagn är ”Västertull”.
Se hemsidan för info om parkering och kommunikationer: www.cnema.se.

2011 slog Cnema upp portarna för första gången och har sedan dess berikat och stimulerat
mediekulturen i Norrköping. 2021 firas jubileumet på olika sätt, läs mer på cnema.se

© Producerat av: Yakobs Ram & Reklam

Samtidigt som hans familj och tusentals andra tvingas
fly undan de tyska trupperna utspelas de dramatiska
händelser som kommer göra de Gaulle till en stark symbol
för motståndsrörelsen och en stor hjälte för folket.

