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SVERIGEFINSK VERKSAMHET  
 Hösten 2021
Alla aktiviteter är kostnadsfria utom Nokiaföreställningen. 

To 28 oktober 
Föreläsning om Tove Jansson  
och havet
Kl 19.00. Hyllan, Jakobsbergs bibliotek. Hans Raab före-
läser på svenska med finska inslag, ackompanjerat med 
visor av Bríd Pe. Biljetter hämtas på Jakobsbergs bibliotek.

Lö 30 oktober
Direktsänd teater från Finland:  
Nokia 
Kl 18. Spelas på Åbo Stadsteater och visas live på Kallhäll 
Folkets hus, tal på finska och text på svenska. Nyskriven 
pjäs av Åbo Stadsteater om företaget Nokias historia.  
Biljetter (150 kr) kan köpas från folketshuskallhall.se  

Ti 9 november
Föräldraföreläsning kring  
flerspråkighet
Kl 18.30. Jakobsbergs folkhögskola eller digitalt. Gunilla 
Ladberg föreläser kring hur man gör i familjen när det  
talas flera språk. Se jarfalla.se/evenemang för mer info  
och biljetter.

Må 15 november 
Kura skymning: högläsning  
Kl 18.00. Lyssna på ett kapitel i årets utvalda bok “Katrina” 
av Sally Salminen. Högläsning och fika i mysig miljö.  
Högläsningen på Jakobsbergs bibliotek är på finska.  
Ingen föranmälan behövs. 

To 18 november
Möt författaren och influencern 
Koko Hubara
Kl 18.00. Koko Hubara är aktuell med boken Bechi, en 
berättelse om mödrar och döttrar. Författarsamtalet är 
på finska. Digitalt via zoom. Länk https://us02web.zoom.
us/j/88324307904. Samarrangemang med andra  
kommuner. För mer info, se jarfalla.se/bibliotek

Sö 21 november 
Ungdomsfilmen: Eden
Kl 18.00. Folkets Hus Kallhäll Bio. Filmen 
handlar om att bli vuxen, om frihet och  
om stora känslor. Finskt tal och svensk  
text. Boka din kostnadsfria biljett via  
folketshuskallhall.se. 

Lö 27 november
Rim och ramsprogram  
med Uusi Teatteri
Kl 13.00 Jakobsbergs bibliotek. Tvåspråkigt rim och  
ramsstunder för barn. Mer information kommer på  
jarfalla.se/bibliotek

Sö 28 november
Filmen: Den första snön (Ensilumi)
Kl 18.00. Folkets Hus Kallhäll Bio. Filmen är ett varmt och 
hoppfullt drama av regissörsdebutanten Hamy Ramezan. 
Språk: Finska, persiska, engelska. Textning: svenska, fin-
ska. Boka din kostnadsfria biljett via folketshuskallhall.se 
Visningen arrangeras med stöd av Järfälla kommun.

On 1 december
Öppet samråd för alla nationella  
minoriteter med underhållning
Kl 18.00. Info om plats i samband med anmälan.  
Välkommen att påverka kommunen i frågor som berör dig.  
Vi bjuder på fika. Anmälan senast den 25 november till na-
tionellminoritet@jarfalla.se eller ring 070-002 38 12.

Lö 4 december
Familjekonsert: Miska  
Presidentens Katt
Kl 11.00. Järfälla kulturscen. Musikern, artisten och  
ballongvirtuosen Valto Savolainen från Finland håller en 
tvåspråkig konsert för alla barn och barnasinnade.  
Mer information finns på jarfalla.se/evenemang

Lö 4 december
Klassisk musikkonsert
Kl 16.00. Järfälla kulturscen. Tiina Markkanen,  
sopran och Silja Levander, piano. Sånger om  
äppelblommor och vinterlandskap, livet och kärleken,  
lycka, sorg och Sverigefinsk vemod i Finlands själv- 
ständighetsdags tecken. Mer information kommer på  
jarfalla.se/evenemang 

To 9 december 
Må bra träff för sverigefinska seniorer
Kl 15.00. Hyllan, Jakobsbergs bibliotek. Jaana Suorsa före-
läser på finska om ämnet ”Varför finländarna är världens 
lyckligaste” och om hur du mår bra i vardagen. 

Lö 11 december
Rim och ramsprogram  
med Uusi Teatteri
Kl 13.00 Jakobsbergs bibliotek. Tvåspråkigt rim och rams-
stunder för barn. Mer information på jarfalla.se/bibliotek

Sö 19 december
Barnfilmen: Trollvinter  
i Mumindalen
Kl 13.00. Folkets Hus Kallhäll Bio. Finskt tal och svensk text. 
Boka din kostnadsfria biljett via Kallhälls folkets hus,  
folketshuskallhall.se. Visningen arrangeras med stöd  
av Järfälla kommun.


