
Senioruniversitetet: Kulturtips på nätet, aktuellt den 20 april 

 

Allmänt 
Social distansering funkar, se mer  

Artikel ur tidningen Resumé Kan ett grovt språkbruk dämpa oron under coronakrisen? 

 

Föreläsningar, seminarier 
ABF Stockholm  anordnar varje vecka livesändningar av intressanta samtal och föreläsningar i 

angelägna ämnen.  

 

Konst, museer 

Accelerator, konsthall på Stockholms universitet erbjuder digitala visningar för enskilda och grupper, 

logga in hemifrån och möt en guide som visar verken och berättar om utställningen.  

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Bl. a kan via nätet vara med om 

vernissagen av Konstig känsla känns bra En utställning om ASMR 

(ASMR är en term som beskriver en fysisk känsla: eufori eller djupt lugn, ibland ett pirrande i 

kroppen. Designer och kreatörer försöker trigga känslan. De gör det genom att viska eller äta, röra 

eller knacka, och mer därtill.) 

Tyst vår Ett 20-tal konstnärer med naturintresse har tillsammans skapat utomhusutställningen 

utställning i skogen invid Kaknästornet på Djurgården. Pågår tom 30/4. 

 

Litteratur 
Litteraturbanken tillgängliggör svensk skönlitteratur och andra texter av vikt för vår förståelse av det 

litterära kulturarvet. Allting är fritt tillgängligt och läsbart och sökbart på webbplatsen, men över 

tusen titlar kan också sparas ner till från webbplatsen  

 

Musik 
SvT har samlat tips om musik på nätet 

Royal Albert Hall Konserter av alla de slag 

 

Scenkonst 
Cirkus Cirkör Under april och maj lägger man ut avfilmningar på några av sina föreställningar ur 

historien blandat med korta klipp som inspirerar till cirkusträning under hemmakarantän. 

Kulturhuset Stadsteaterns Youtube kanal  

Marquee TV visar scenuppsättningar från hela världen, opera, teater, dans. Finns gratis ”pröva på”. 

Radioteatern ger… SR bjuder på dramaklassiker från förr, från Shakespeare till Strindberg och 

Sjöberg. 

Riksteatern streamar en del av vårens inställda föreställningar, man visar även s.k. ASMR-upplevelser 

och livediskussioner om några mer eller mindre välkända teaterklassiker. 

https://mashable.com/video/ping-pong-balls-mouse-traps-social-distancing/?europe=true&fbclid=IwAR1qZ_TSragvxL-luHeiGbKuttAJ5KzOGUxVjeTA8kBUG4ufJJ0SPGQ8Jvk
https://www.resume.se/marknadsforing/data/svar-dig-genom-tuffa-tider-sa-har-skapar-du-den-basta-svordomen/?utm_campaign=Resume_200417_Username&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=bf3ceb76c7b04fcbb0f4fb8e9ab044e8&elq=3749dd0cc9ce42878c50e57821d4b7fa&elqaid=32749&elqat=1&elqCampaignId=23829
http://abfstockholm.se/evenemang/?utm_source=ABF+Stockholms+prenumeranter&utm_campaign=cd86adb369-weeklytop5-v50_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8326398e5d-cd86adb369-96737489
https://acceleratorsu.art/besok-oss/
https://arkdes.se/
https://arkdes.se/arkdes-play/virtuellt-vernissage-konstig-kansla-kanns-bra/
https://idaidaida.com/onewebmedia/Tyst_va%CC%8Ar_fixad.pdf
https://litteraturbanken.se/
https://www.svt.se/kultur/virtuella-kulturupplevelser
https://www.royalalberthall.com/
https://cirkor.se/cirkorfilm
https://www.youtube.com/channel/UCRDaC42N55c4ap2IdEUDeGQ
https://www.marquee.tv/
https://sverigesradio.se/dramaklassiker
https://www.riksteatern.se/riksteatern-play/

