
Kulturtips 27 april 2020 

Övergripande 
 
På Kulturhuset Play finns musik, föredrag, samtal, film, Konst & design och litteratur att ta del av 
  
Internet Archive är ett digitalt bibliotek för gratis tillgång till film, böcker  
 

Film 
På filmarkivet.se finns idag över 2 000 filmer som speglar ett svenskt århundrande i förvandling och 
framväxten av dagens samhälle, allt från reklamfilmer till demonstrationer. 
 
Strömma svenska filmklassiker med Cinemateket och SF Studios! 
Cinemateket har stängt tills vidare, men under april och maj släpper de i samarbete med SF 
Studios digitalt restaurerade filmklassiker för kostnadsfri strömning. Varje onsdag släpps en ny film, 
som finns tillgänglig under en veckas tid. Först ut är Victor Sjöströms Ingeborg Holm. Därefter 
följer Valborgsmässoafton (29/4), Misshandlingen (6/5) och För hennes skull (13/5). 
 
Free Classic Movies. Det fanns tidigare en webbplats med väldigt mycket filmer som man kunde se 
gratis, Det går inte att se några filmer längre men det har väldigt mycket uppgifter kvar om filmerna 
man kan botanisera bland, t ex skådespelare. 
  

Teater 
Shakespeare firas i England t o m 30/4 går det bl. a att se Trettondagsafton från National Theatre här  
gratis (Obs ingen svensk textning) Via denna sida går det även att hitta mer material om Shakespeare 
och hans verk. 
  

Opera 
En unik inspelning av Franz Schrekers sällan spelade mästerverk Der ferne Klang från 2019 kommer 
finnas tillgänglig på Operan Play från 25 april - 1 maj. 
 

Konst 
Monumentala skulpturer av Alice Aycocks, skulpturutställning på Kungliga Djurgården. Skulpturerna 
kommer att installeras vid Djurgårdsbrunnskanalen, som ligger i närhet av Folke Bernadottes bro.  

 
Här hittar du stadens skulpturer. Vi tipsar därför om konst som inte hittas innanför fyra vägar utan 
ute i staden.  
 
Fem timmars konstpromenad i Eremitaget i S:t Petersburg, ett av världens största konstmuseer, 
bjuder på en vindlande resa genom sina 45 gallerier och närmare 600 mästerverk. Resan, filmad i en 
enda tagning, pågår i drygt fem timmar hittar du på hemsidan eller gå direkt till Youtubevisningen   

https://kulturhusetstadsteatern.se/Play/?id=43407&epslanguage=en
https://archive.org/
https://www.filmarkivet.se/
https://www.filminstitutet.se/sv/se-och-samtala-om-film/cinemateket-stockholm/
https://free-classic-movies.com/index.php
https://www.encoretickets.co.uk/articles/west-end-trends-20200424/?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=24-04-20-ET-RecommendationsNewsletter%20(2)&utm_content=&spMailingID=64602958&spUserID=NDAyMzA2NzM0NTI4S0&spJobID=1862916847&spReportId=MTg2MjkxNjg0NwS2
https://www.operanplay.se/?utm_source=wordfly&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrev2017&utm_content=version_A
http://royaldjurgarden.se/fran-park-avenue-i-new-york-till-kungliga-djurgarden/
https://alltomstockholm.se/scenkultur/kultur/hittar-stadens-skulpturer/
https://www.hermitagemuseum.org/
https://www.youtube.com/watch?v=49YeFsx1rIw

