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Allmänt/föreläsningar 

ABF-huset Föreläsningar med mera i sommar  

Waldemarsudde 17/6 kl. 16.00 Pionen – en gammaldags och väldoftande skönhet, Kom och lyssna 

till trädgårdsmästare Marina Rydberg som berättar om odling och historik kring Waldemarsuddes 

pioner. 

 

Film 
CinemAfrica. I solidaritet med Black Lives Matter rörelsen över hela världen gör CinemAfrica 

dokumentären “I Am Not Your Negro” av Raoul Peck (2016) tillgänglig för gratis visning i en 

månad. (Svenska undertexter kan aktiveras) 
 

Cineasterna är en strömmande filmtjänst riktad mot landets bibliotek, en motsvarighet till liknande 

filmtjänster som finns på marknaden. Den stora skillnaden är att tjänsten enbart är tillgänglig för 

bibliotek och dess låntagare. Ca 2 700 filmer, finns på bibliotek i 160 kommuner men tyvärr inte i 

Stockholm men i en rad grannkommuner. Skaffa lånekort där och sätt igång. Se mer  

 

HBO. Perry Mason. Berättar historiens början om en av de mest legendariska figurerna i amerikansk 

fiktion; försvarsadvokaten Perry Mason (Matthew Rhys). Premiär på HBO 29/6. Se trailer  

Konst 

På hemsidan Smart History får den konstintresserade tillgång till en lång rad digitala lektioner i 

konsthistoria, från forntidens lämningar till nittonhundratalsmodernismen. Utan att behöva lämna 

hemmets smittfria vrå kan man lära sig mer om snart sagt varenda strömning genom konsthistorien. 

Obs! På engelska. 

Guggenheim Bilbao visar upp sig digitalt 

National Museum of Modern and Contemporary Art i Sydkorea  

Musik 
Elbphilharmonie, som fått smeknamnet Elphi, är Hamburgs nya spektakulära konserthus. Stängt nu 

naturligtvis men har webbsändningar, se här.  SvD presenterar huset och dess tillkomst  

Khatia Buniatishvili, pianist född i nuvarande Georgien som i Frankrike kallas den klassiska musikens 

pop star. Här finns en länk till en artikel om henne på engelska med flera länkar med klipp från 

konserter Ger det mersmak finns mer på t ex Youtube. 

Natur 
Sommarbingo med Naturhistoriska 

Lär känna några av försommarens insekter och växter i korta filmsekvenser. Följ med när Julia 

Stigenberg, som forskar på insekter vid Naturhistoriska riksmuseet, spelar sommarbingo under juni.  

Opera 
Göteborgsoperan sänder digitalt, se här  

Teater 
Länsteatrarna visar både digitalt och IRL, läs mer 

https://abfstockholm.se/evenemang/
https://www.waldemarsudde.se/evenemang/ovriga/2020/06/17/pionen-en-gammaldags-och-valdoftande-skonhet/
https://www.waldemarsudde.se/evenemang/ovriga/2020/06/17/pionen-en-gammaldags-och-valdoftande-skonhet/
https://cinemafrica.se/black-lives-matter/?fbclid=IwAR2bJOdLWoDWoFjyn7VV9SA0_F7pg8Za69CSe5wWIQqKspymvU7NKq2Ls3Q
https://www.cineasterna.com/sv/
https://www.youtube.com/watch?v=nx4LAgLVf2U&feature=youtu.be
https://smarthistory.org/
https://www.guggenheim.org/at-large?gclid=Cj0KCQjww_f2BRC-ARIsAP3zarHgJNfnH3wVGzFJxb_Wdtox5M9ePnvHipP_6bEB894_PJewDmvWIwIaAnOREALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://artsandculture.google.com/partner/national-museum-of-modern-and-contemporary-art-korea
https://www.elbphilharmonie.de/en/blog/tag/live-stream
https://www.svd.se/se-hamburgs-spektakulara-konserthus
https://www.francemusique.fr/en/khatia-buniatishvili-pianist-behind-glitter-22629
https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/sommarbingo.9006821.html
https://sv.opera.se/hemmaoperan/
http://www.lansteatrarna.se/nyheter/15-lansteatrar-medverkar-i-monologprojekt/

