Boo Folkets Hus

Verksamhetsberättelse 2019

2019 var ett år med såväl glädjeämnen som utmaningar. Omfattningen
av vår verksamhet fortsätter att växa, samtidigt som vi ser en växande
oro bland många unga i vårt område. I den här skriften presenterar vi
såväl omfattning som mångfald i den ideella föreningen Boo Folkets
Hus verksamhet 2019.
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Fortsatt satsning på barnteater
Vi vill ge våra barn stora kulturupplevelser!
Under 2019 kunde vi bjuda på fem barnteaterföreställningar, inte minst tack vare
gott samarbete med Nacka & Värmdö Riksteaterförening, Folkets Hus och Parker
och Nacka kommun.

Seniorerna fyller Folkan på dagarna
Seniorverksamheten ”Lusthuset” pågår alla
vardagar mellan kl 10:00 och 14:00. Under 2019
Huset där
hade vi under 38 veckor 13 621 seniorbesök fördelade på 2876 verksamhetstimmar. Tack vare
ett framgångsrikt samarbete med SPF, PRO,
Senior Net och Nacka kommun fortsätter vi att utöka verksamheten.

allt händer!

Folkans Fritidsgård
Den viktiga mötesplatsen för tonåringarna i Orminge fortsätter att utveckla populära
verksamheter. Under 2019 gjordes en särskild satsning på fysisk aktivitet, som bland annat
består av regelbundna boxningspass för alla unga som vill.

Nacka Dans & Teater Kulturskola kommer igen!
Efter ett jobbigt 2018 har vår Kulturskola tagit nya tag under 2019. Nya medarbetare arbetar
hårt och framgångsrikt med att reparera de skadeverkningar som kommunens omorganisation
åsamkat verksamheten under 2018.

”Din kultur i Nacka” – kulturbilaga i Nacka Värmdö Posten
Tillsammans med de övriga kulturhusen Älta Kulturknut, Fisksätra Folkets Hus och
Dieselverkstaden ger vi ut en kulturbilaga som publiceras i NVP inför varje terminsstart. Där kan man läsa om den kommande terminens planerade evenemang i våra
olika hus. Bilagan är helt annonsfinansierad.

Orminge Karneval 2019
Orminge Karneval firade 40 år! Tivoli, knallemarknad, food trucks, föreningar och företag
bidrog alla till att göra årets Karneval extra festlig! Karnevalståget samlade tusentals barn
från områdets förskolor och skolor.

Stor satsning på musiken!

Ringmar
Johan Lundell och Sven
inspekterar bygget
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Tack vare ekonomiskt stöd från Boverket
och Nacka kommun kunde vi bygga om för
musiken! Fyra nya replokaler, varav två
enligt principen ”rum i rummet” med
fullständig ljudisolering, kunde färdigställas främst med hjälp av ideella
krafter från Musikföreningen Ormen,
ungdomar från fritidsgården och husets
personal under ledning av Sven Ringmar.

Styrelsen
Camilla Fogelström, ordförande
Annika Klöfver, vice ordförande
Martin Ingels, kassör
Johanna Murray, sekreterare
Ledamöter: Kenneth Hertzman och Peter Wilén.
Suppleanter: Elizabeth Grönberg, Johan Normén och Michael Schröder.
Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden.
Man har också drivit ett medvetet utvecklingsarbete i olika arbetsgrupper i samverkan
med personalen och satsat mycket arbete på att följa upp och stödja ledningen i arbetet
med rekonstruktionen av vår kulturskoleverksamhet.
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Huset – uthyrning, drift och underhåll
”Huset” sköter uthyrning, drift och underhåll av Boo Folkets Hus på Utövägen 6. Dessutom
sköter man om lokalen ”Dansstudion” i Alphyddan, där vår kulturskola ”Nacka Dans & Teater
Kulturskola” bedriver en del av sin verksamhet. Föreningen har ett kommunalt uppdrag från
Kulturnämnden om uthyrning, det så kallade ”lokalupplåtelseavtalet”. I avtalet ställs krav på
bemanning, leverans och kvalitet på eftermiddagar, kvällar och helger. Lokalupplåtelseavtalet
är tecknat med Nacka Kommun för Boo Folkets Hus fram till och med 2020.
Huset har under året utvecklat det systematiska
brandskyddsarbetet och genomfört utbildningar om
detta för all personal.
En översyn av utrymningsskyltar och nödbelysning
har också skett under året. Mycket av uthyrningen
sker till de prioriterade målgrupperna barn, ungdomar
och funktionsvarierade. Prislistan för lokalerna är
fastställda av Kulturnämnden.

2019 hyrde vi ut till alla tänkbara gäster, som till exempel föreningsliv, musik- och kulturskolor,
skolor, privatpersoner och företag. Dagtid sker uthyrningen framförallt till seniorer, som blivit
en allt större målgrupp de senaste åren genom satsningarna i seniorverksamheten Lusthuset.
Under 2019 ökade hyresintäkterna från externa gäster med 155 000 kr motsvarande 150% mot
föregående år.
Alla verksamheter i Boo Folkets Hus nyttjar och anlitar Huset som en resurs för lokaler,
utrustning och service.

Organisation
Personalorganisationen bestod av tre heltidsanställd som förstärktes med fler deltidsanställda
värdar, vilka tillsammans med teamledaren Albin skötte värdskap och drift.
Städningen var under året utlagd på entreprenad.
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Investeringar Boo Allaktivitetshus AB, BAAB
Föreningens fastighetsbolag, BAAB, äger huset, utrustningen och de större inventarierna.
BAAB hyrde ut fastigheten till föreningen för 1 000 000 kr.
Under 2019 färdigställdes renoveringen av musiklokaler och byggnation av två nya så kallade
”rum i rummet” för musikrepetitioner och undervisning i instrument med högt ljudtryck.
Ytterligare två mindre replokaler ljudisolerades och renoverades med enklare teknik.
Byggnationerna kom under 2019 att väsentligt öka våra möjligheter att hyra ut lokaler till
musikskolor och musikföreningen Ormen, vilket bidragit till en högre lokalnyttjandegrad
och ökade hyresintäkter för BFH.

Nybyggda lokaler firas
med pompa och ståt!

											

Huset, myset, v
ärmen!
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Lusthuset – Boo Folkets Hus seniorverksamhet
Ett uppdragsavtal med Nacka Kommun om seniorverksamhet trädde i kraft hösten 2015 och
verksamheten har utvecklats mycket positivt sedan dess. Uppdraget går under benämningen
”Lusthuset” och innebär att vi har öppen verksamhet för seniorer alla vardagar kl 10:00–14:00.
Lusthuset projektleds av Huschefen Albin Waerndt som tillsammans med en styrgrupp
bestående av representanter från kommunen, SPF och PRO utformar innehållet i verksamheten
utifrån seniorernas idéer.
Exempel på senioraktiviteter är
mogendans till levande orkester,
IT-stöd för äldre, jazz-lunch, pingis,
Qigong, linedance, med mera.

En fika
går allt
id ner!

De flesta Lusthusverksamheterna
arrangeras volontärt av seniorerna
själva med stöd av Albin och hans
kollegor.

med
Modevisning
e!
stil och grac
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Besöksantalet har fortsatt ökat stadigt under
året och slutade på totalt 13 621 seniorbesök
fördelade på 2876 verksamhetstimmar för hela
2019 under de 38 veckor verksamheten bedrevs.
Besökssnittet är ca 72 besökare om dagen, circa 358/vecka.

Ingen kan allt,
men alla kan något!

Ett nytt långsiktigt uppdragsavtal blev under året klart med Nacka Kommun. Nuvarande avtal är
treårigt och kan förlängas två gånger med 12 månader i taget, som längst till och med 2024-01-02.
Kommunen kopierar nu och ”exporterar” Lusthuskonceptet till Forum Nacka under ledning
av Blomsterfonden med invigning under våren 2020.
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Nacka Dans & Teater Kulturskola - En del av Boo Folkets Hus
Föreningen Dansstudions administration drivs av Nacka Dans & Teater och har under 2018/19
genomgått en omorganisation från att omfatta ett team på fyra deltidstjänster till att under
hösten 2019 bli till en och en halv tjänst. Det är ny personal fördelat på en chef på heltid och
en kursadministratör på halvtid som tillsammans ansvarar för ekonomi, personalansvar för
pedagoger, verksamhetsutveckling, kursadministration och pedagogisk utveckling.
Nacka Dans & Teater ingår som
auktoriserad kursanordnare
inom Nackas kundval för barn och
ungdomar 7-19 år boende i Nacka.

Kursverksamhet i Kundval Nacka 7-19 år
Under 2019 har vi genomfört 43 kurser med cirka
370 deltagare för barn och ungdomar som gått
terminskurs 27 gånger.

Kursverksamhet utan avtal
– utan bidrag från Nacka kommun
Under 2019 har NDT haft 10 kurser för barn 1-6 år
med ca.110 deltagare som gått terminskurs 24
gånger. Tre olika kurser erbjuds för vuxna och
omfattar cirka 30 personer som under året deltar
vid cirka 24 tillfällen. En kurs erbjuds för barn
1-6 år med familj. Det innebär att vi totalt genomfört cirka 1500 kurstillfällen under året.
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Shower, föreställningar, vernissage
I maj 2019 genomfördes en showvecka med
dans- och teaterföreställningar och vernissage
i Boo Folkets Hus och Älta Kulturknut för deltagarnas familjer och för allmänheten. I december
medverkade flera grupper med dans- och musikalföreställningar i ”Jul i vårt hus” i Boo Folkets Hus.

Boo
Boo Folkets Hus är basen för verksamheten
och där erbjuds danskurser mån-lördag
för barn från 3 år. För barn från 7 år har
vi kurser i dans, teater och konst.
I samband med Orminge Karneval
får våra kursdeltagare möjlighet att
förbereda sig för och delta i karnevalståget och familjedagens arrangemang.

Sickla
Verksamhet bedrivs också i Dansstudion i Alphyddan alla dagar i veckan med danskurser från 3 år,
en dansgrupp för barn 1-6 år med familj samt teater- och musikalkurser från 8 år.

Älta
Sedan ett antal år har NDT verksamhet i Älta Kulturknut.
Förutom dans erbjuds där kurser i bild och teater.
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Utvecklingsarbete under Ht-19
• Ledningen för BFH tillsätter ny chef, Peter Parkrud, för Nacka Dans & Teater under sommaren.
• Peter Parkrud tillsätter en administratör på halvtid.
• Namnet NDT ändras till Nacka Dans & Teater Kulturskola då Kulturskola är kärnverksamhet
och den del som bedrivs på uppdrag av Nacka kommun. (Kulturskola bedrivs i nästan alla av
landets kommuner).
• Nytt koncept med ”Scenkonst på nära håll” med Nacka
Kommuns ”Kulturpeng” skapas. Konceptet gör det möjligt
för förskolor att på nära håll få tillgång till scenkonst med
hög kvalitet och skapar värde på lång och kort sikt för BFH.
Region Stockholm subventionerar de föreställningar som erbjuds.
• Ansökan om auktorisation för att framåt ha möjlighet att
bedriva kulturskoleverksamhet på loven beviljas.
• Ansökan om att framåt ha möjlighet att utöka Kulturskolans
verksamhet till att även omfatta musikundervisning beviljas.
• Ansökan om projektstöd lämnas in (285.800 kr) för utveckling av kulturskoleverksamhet för barn och unga med
funktionsvariationer. (Nacka Kommun).
• Alla pedagogers perspektiv tas tillvara i enskilda utvecklingssamtal med nye chefen.
• Genomgång av rutiner för elevregistrering och tidrapportering.
• Översyn av marknadsföringsplan.

Övrig verksamhet
Utöver kursverksamheten bedriver vi
en rad olika projekt och aktiviteter i
samverkan med många andra aktörer
för barn och unga. Vi lägger mycket
tid och arbete även på denna del av
vår verksamhet, då syftet är att nå
barn och unga som inte självmant
söker sig till en fritidsaktivitet.
Genom att synas och aktivt ta del i
lokalsamhället arbetar vi för att
erbjuda en verksamhet med hög
kvalitet och ett inkluderande
perspektiv i alla delar.

• Vi erbjuder barn och ungdomar med funktionsvariation att delta på samtliga kurser i våra
lokaler. Särskolans önskan om att delta i dansverksamhet är stor och vårt mål är att tillfredsställa behovet i Nacka. Uppdraget att erbjuda dans för denna målgrupp har visat sig
vara svårt att genomföra och det handlar främst om att kunna anpassa verksamheten efter
olika behov.
• Utöver kursverksamheten tar vi också emot förskolor och skolor i ”karnevalsskolan”, där
alla barn i Boo erbjuds möjligheten att möta dans, teater och konst.
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Marknadsföring och information
Föreningen Dansstudion har
• Spridit information via sociala medier.
• Kontinuerligt uppdaterad information
och kalendarium på hemsidan.
• Uppdaterat kursutbudet på kurser.se.
• Funnits med i evenemangskalendern
på nacka.se.
• Regelbundet informerat lokala medier
om verksamheten.
• Regelbundet publicerat annonser.

Arbete sker för att ytterligare stärka våra
samarbeten i Nacka genom att erbjuda kulturskoleverksamhet, bedriva kurser, genomföra kulturella arrangemang, och erbjuda
mötesplatser. Verksamheten riktar sig främst
till barn och unga i Nacka bland annat genom
samarbeten med skolor, förskolor och fritidsgårdar. Vi lägger stor vikt vid att ha en hög
kvalitet i vår kursverksamhet och strävar efter att anställa pedagoger med både yrkesmässig
och pedagogisk utbildning. De flesta av våra cirka 19 pedagoger är utbildade på Dans- och
Cirkushögskolan eller Baletthögskolan, andra har sin kompetens från folkhögskolor eller
internationella utbildare. Förutom undervisning har fyra av pedagogerna också tjänstgjort
som värdar och tagit hand om Alphyddans Öppen Träffpunkt som vi driver på uppdrag av
Nacka Kommun. Föreningen Dansstudions pedagogiska team kännetecknas av ett stort
engagemang för att ge barn och unga möjlighet att utvecklas i en skapande verksamhet.
Med utvecklingssamtal, fortbildning och pedagogiska träffar strävar vi efter att säkerställa
den pedagogiska kvaliteten som en grund för att kunna vidareutveckla vår kursverksamhet.
Tillsammans med Boo Folkets Hus övriga verksamheter följer vi i allt vårt arbete våra upprättade
riktlinjer för jämställdhet, likabehandling och mot alla former av kränkande särbehandling.
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Orminge Karneval - Sommarens höjdpunkt
Arbetet med Orminge Karneval 2019 inleddes ganska omgående efter avslutad karneval
2018. Några bandbokningar gjordes samt preliminära avtal med ett flertal utställare samt
tivoli. Under hösten 2018 bokade vi även scen, lördagens barnakt och i samarbete med NDT
bestämdes temat för 2019 års karneval. Under inledningen av vårterminen 2019 påbörjades
arbetet med att sätta programmet, kontrollera besiktningsprotokoll gällande tivoli samt att
skicka in tillståndsansökan för offentligt arrangemang. Food trucks och knallar bokades samt
ett flertal möten med idrottsföreningar, sponsorer och andra samarbetspartners genomfördes. Fritiden rekryterade volontärer och NDT påbörjade karnevalsskolan. Vaktbolag, ljud och
ljus och de kvarvarande bokningarna avklarades innan de sista detaljerna av programmet sattes.
Brommaföretaget PickNick bidrog med personalmat och tillståndet för offentliga arrangemang
kom oss tillhanda tio dagar före arrangemanget.

Hur mäter man den lokala ny
ttan?
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Program Orminge Karneval
Fredag 24 maj
10:00 - 14:00 Karnevalståg, Samba med Martin,
		
My & Musikania, prisutdelning,
		
flaggtävling, öppen scen.
16:00 - 20:20 Sanna Bråding, Emelie Soläng,
		
Agness, NG, Tomas Kaya,
		
Out Of My Way, Christoffer Klint,
		
Petravita, Grupo Fuego, Dogge 		
Therese – Dilyar, Tmthy Genius –
		
Stellanixx, Dani M & Supurti.
Övrigt
11:00 - 20:00 Folkans Fritidsgård, ungdomstält med aktiviteter. Food trucks, tivoli, knalle		
marknad och Folkans infotält.
12:00 - 15:00 Kyrkans Hus arrangerade såpbubbeldisco, pyssel och fika.
14:00 - 18:00 Prova-på med Skuru Basket.

boxning
stränin

g i sku
gga

n!

Lördag 25 maj
11:00 - 15:40 Danslekar - långdans - gammeldans – bugg med Nacka Hembygdsgille och
		
Lillians dansgrupper. NDT-workshops och dansuppvisning. STHLM Steelband
		
och Mora Träsk.
17:35 - 20:15 Bodies, Jasperin Boondocks och Blacknuss.
Övrigt
Folkans Fritidsgårds ungdomstält med aktiviteter, bl.a. bumperballs. food trucks, tivoli, knallemarknad och Folkans infotält. Kyrkans Hus arrangerade såpbubbeldisco, pyssel och fika. Pyssel
och skoj med FolkLab. Prova-på med Friskis & Svettis, Speedshooting med Nacka Wallenstam
IBK och basketlekar med Skuru Basket. Skylifttur med Ramirent.
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Dagen avlöpte enligt planerna och uppslutningen var till arrangörens belåtenhet. Den nya
aktören Ramirents bidrag till arrangemanget var ett lyft på flera sätt. Engagemanget från
seniorerna i 2019:års upplaga var riktigt trevligt. Vår samordnare gällande knallar och food
trucks rapporterade att försäljningen från dessa aktörer har varit god och flera anmälde sitt
intresse för 2020. Sjukvårdare och vakter hade inget anmärkningsvärt att rapportera gällande
arrangemanget i sin helhet. Kvällen avslutades i Boo Folkets Hus med arrangemanget
“Betongrock” med banden Oblivionville, Krakel, Bodies och Jasperin Boondocks.

Nacka Hemb
en svängom ygdsgille tog sig
på Lilla Sce
nen!

t!

erjak
g
i
t
å
p
d
äsk bjö
Mora Tr

Viktiga sponsorer och samarbetspartners.
Orminge C, Boo Församling, Ramirent, Nacka Kommun, Handelsbanken, Boo Energi, PickNick,
Aros Bostäder, Light Trade, Uncle Eric Entertainment, Boomit.
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Folkans Fritidsgård - En trygg mötesplats för unga
Under vår- och höstterminerna har vi haft öppet
måndag till fredag kl. 14:00-21:30 samt lördagar
kl. 19:00-23:00 i Ormingehallen. Vi har utöver det
haft sommarverksamhet veckorna 25, 26 samt 27,
där vi förutom att ha öppet på Folkan hade utflykter
med upplevelser utöver det vanliga. Vi paddlade kanot
i Nackareservatet och gjorde utforskning i ett av
Stockholms största grottsystem.
Året har präglats av en hel del oro i området.
Det kulminerade med en knivskärning i augusti.
Konsekvensen har blivit att både ungdomar och
föräldrar uttryckt oro för att vistas ute på kvällar
och i närheten av centrum – vilket gjort att vi haft
något färre besökare än vi hoppats. En god samverkan
med skola, socialtjänst, polis och Sharon från Nokas
hoppas vi ändå ska göra området tryggare på både
kort och lång sikt.
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Evenemang under våren var ”Far Out East”, en uppskattad välgörenhetsgala i regi av elever
från Myrsjöskolan, Scen1 där vi hade högklassiga artister – både lokala och besökande,
Orminge karneval och ”Evenemang för engagemang” som utgjorde slutpunkten för vår
HBTQIA-satsning. Vi hoppas vi får möjlighet att dra igång det igen snart.
Höstterminen sparkade vi igång med sjuornas fest och
efter det har vi haft fullt hus igen. Förutom våra fasta
programpunkter – måndagsutmaning, boxning och
torsdagsmiddag – har vi kört traditionsenliga event
som Halloweenfest – fast nu med övernattning i en
scoutstuga, pepparkaksbygge och ”Jul i vårt hus”.
Vi har kört vidare med vårt HBTQIAhäng varannan vecka
men har nu efter flera år fått avsluta det då vi inte utan
särskilda resurser har svårt att nå den målgruppen.
Det är ledsamt då det är en mycket viktig verksamhet
för en viktig del av vår målgrupp.

Fiskelycka!

ävling!
t
s
u
h
s
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pparka
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Vi påbörjade även arbetet med att rekrytera nya volontärer till Orminge karneval och vi
hade även en mycket aktiv resegrupp som har kontakt med en organisation i Italien. De har
under hösten på olika sätt dragit ihop mer än 10.000:- och vi har beviljats 45.000:- av Folke
Bernadottes minnesfond till en utbytesresa. Vi hoppas snart kunna få ihop tillräckligt med
resurser för att göra en resa till Italien och att ta emot våra nya vänner här hos oss.
Nu är det ett nytt år och vi jobbar med att planera vår, sommarverksamhet, karneval samt
Italienresa med våra ungdomar.
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EVENEMANG UNDER ÅRET
Året 2019
19 januari drog vi igång årets filmvisningar
i samarbete med SPF. Fem tillfällen på våren
och fyra under höstterminen Ett mycket uppskattat och trevligt samarbete där man ses,
tittar på film och fikar. Alla är naturligtvis
välkomna, inte bara medlemmar. Inträde 50 kr.

2 september
Fördelaktig föreläsning med ekonomijournalisten Anders Andersson. I 16 år
var han chefredaktör för Privata Affärer.
Under föreläsningen fick vi lönande
privatekonomiska råd från hans bok
”Mina 152 bästa ekonomiråd”. Vi fick också
se bilder från hans möten med isbjörnar,
kungspingviner, brunbjörnar och lejon.

Anders Andersson

Greta och Monkan planerar Mogendansens
kommande spelningar. Vilka band som ska
spela och när, är dessa två klippor på att få till.
Jämna fredagar kl. 13:00-16:00 bjuds det upp till
gammalt och nytt och självklart till liveband.

h Monkan!
Greta ocya
laner
smider n p

Vår & höst 2019
Mannekänguppvisning är förstås ett måste för våra underbara seniorer! När modellerna gör entré på catwalken
applåderas det gillande.
Ett gott samarbete med Michelle Mode i Orminge Centrum.
Tillsammans bygger vi broar och fina relationer. Två gånger
per år bygger vi en catwalk, riggar ljud och ljus. It´s showtime!
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I april varje år inför Orminge
Karnevalen i maj, skickar skolorna
som vill tävla, in sina bidrag till
flaggtävlingen. Motivet målas
enligt årets tema. Juryn utser tre
bidrag som vinner fint tillskott
till klasskassan. Står man till slut
som 1:a bland dessa tre får man
utöver pengarna till klasskassan sitt
flaggbidrag printat på en normalstor flagga. Den hissar vi enligt
mångårig tradition i centrala
parken under karnevalen.

Ett omfattande, väldigt roligt och inspirerande
arbete att göra för den utsedda juryn.
På bilden ovan kan man se några bidrag i en
tidigare flaggtävling.

ingar
Välbesökta utställn
UTSTÄLLNINGAR:
Utställning och vernissage för
SPFs duktiga fotoklubb som
håller till hos oss.
Här träffas man och byter
erfarenheter och lär varandra
nya tekniker och program.
Utställning och vernissage för
våra duktiga ”Lustmålare” som
håller till hos oss.
”Vi kallar oss för LUSTMÅLARNA dels för att
vi målar av lust och dels för att vi målar i Boo
Folkets Hus. En verksamhet för pensionärer,
det så kallade LUSTHUSET.
Gruppen träffas på måndagsförmiddagar och
målar tillsammans. Var och en har egen förebild
eller idé för dagens målning med sig.
Vi målar självständigt i gruppen utan lärare. Vi inspirerar varandra och delar med oss
av tips, tankar och erfarenheter. Lusten att måla, kreativiteten att skapa och samvaron i
gruppen betyder mycket. Välkommen om du är nyfiken på måleri”.
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Vår egen husfotograf, Ulrika, dokumenterar årets
höjdpunkter för oss och det är vi så tacksamma för.
På bilden ett urval från året som gått.
Bilden är från vernissagen och självklart är det
alkoholfritt i glasen.
6-årskören i Nacka firade 30 år och hyllades med
en fotoutställning- Vägen dit! av dokumentärfotografen Minna Ridderstolpe.

Stolt fotograf!
Utställningen visades först
i Dieselverkstaden, delar av
den visades sedan upp i Stadshuset för att sen komma till
oss i Boo Folkets Hus.
Genom fantastiska bilder fick
vi följa några barn från första
bussresan till att de står på
scenen och uppträder.

Nyfiken på traditionella danslekar?
Det var vi och bjöd tillsammans med
Nacka hembygdsgille in till workshop
och grundutbildning i lekledning.
Vid tre tillfällen under våren lärde vi
oss att på ett pedagogiskt sätt leda
dansen kommande midsommar.
När det bjuds till dans, lekar och
upptåg vid midsommar eller jul
vill alla vara med. Unga som gamla.
Vi känner igen lekar som ”Räven raskar”,
”Små grodorna” och ”Jungfru, jungfru”.
Dessa lekar har även en roll som bärare av traditioner mellan generationer och familjer.
Men handen på hjärtat – hur går texten? Och hur dansar vi egentligen i ringarna?
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Barnteater
Teater Pegasus Produktion, med säte i
Stockholm, har under flera år producerat
barnteater – dels i egen regi, men mest
genom uppdrag; bland annat på Skansen
och Lill-Skansenteatern (sedan 2012)
och på Astrid Lindgrens Värld. Åter igen
har vi äran att hälsa ensemblen välkommen till oss. Besökarna var många och
väldigt nöjda!

Maja och Bobbo. Dockteater med figurkompaniet.
Figurteaterkompaniet är en fri teatergrupp
som har sin bas i Filipstad i Värmland.
Sedan närmare 20 år tillbaka har gruppen
producerat dockteaterföreställningar för den
yngre målgruppen. Besöksantalet dubblades
plötsligt när många besökare köpte biljett på
dörren. En mycket uppskattad föreställning!

Kurt och Kio med Teater Tre
Teater Tres Kurt och Kio är baserad på
Lisen Adbåges succébok Kurt och Kio
vill ha koja, och är en föreställning
fylld av rörelse, humor, påhittighet
och fantasi. Här blev man välkomnad
in i deras vardagsrum och mysfaktorn
fick höga poäng. Besökarna var supernöjda efter föreställningen.

Barnteater
Bit för bit i samarbete med Nacka & Värmdö Riksteaterförening

BIT FÖR BIT var en lekfull och humoristisk dansföreställning för små groddar
som växer. Ett äventyr om att rymma
hemifrån, bort från det kända och in i det
outforskade okända. Hur stor kan du bli i
din fantasi? Hur små är vi i verkligheten?
I mötet mellan dig, mig och en massa
legobitar. Vad händer då?
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Musikföreningen Ormen firar 40 år!
Ormen startades 1979 av ett gäng
entusiastiska ungdomar med hjälp
av fritidsledare på Myrsjögården då
intresset för att lira i band var stort.
På kort tid anmälde sig nästan 100 band
och i 40 år har band fortsatt komma och
gå i lokalerna.
2019 flyttade Ormen sin verksamhet till
Boo Folkets Hus lokaler där ett antal band
fortsätter skapa musik tillsammans.

På scen:

THE BWANAS
JASPERIN BOONDOCKS
LASSE TAAVOLA BAND
SNAKE CITY ROCKERS
TONY & THE EDDYBEARS
KRAKEL
OBLIVIONVILLE

BOO FOLKETS HUS
30 NOV. KL. 19:00
ÅLDER: 20 ÅR
100 KR INTRÄDE
60 KR FÖR ORMENS
STÖDMEDLEMMAR

Invigning av lokalerna
Äntligen står våra nya lokaler klara!
Banden och musikskolorna står på kö
redo att börja sina lektioner.

k
Obligatoris
bandklippning

Luciafirande
Ett mycket kärt samarbete
mellan Boo Folkets Hus och
Orminge Centrum som nu
har blivit tradition för alla
Boo-bor. 50-talet fantastiska
ljusspridande barn bjuder
på skönsång och sprider
glädje denna dag.
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Jul i vårt hus med stor poppis loppis!
En dag med något för alla!
Vi bjuder in till öppet hus! Pyssel,
paketinslagning, pepparkasdekorering,
gratis korv till besökarna som till stor
del sponsras av Stora Coop Orminge.
Ytterligare ett fint samarbete som gör
det möjligt. Vårt eget café håller vi öppet
med rykande gott kaffe och hembakat.
Detta år också med ett alldeles särskilt fint
besök av Manne af Klintberg, Sveriges mest
folkkära clown, en artist som roat generationer
av barn och deras föräldrar. Genom samarbete
med Nacka & Värmdös Riksteaterförening kunde
vi erbjuda fri entré för besökarna.

Clownen Man
ne!
Jul i vårt hus bjuder på ytterligare magi.
Allt under granen är gratis.

ola
Nacka Dans & Teater Kultursk
r
nga
sni
pvi
bjöd på Grymma dansup

Varsågod att ta eller lägg dit något du
vill ge någon annan.
Inspirerande och fina dansuppvisningar
av Nacka Dans och Teater Kulturskola.

							
Folkans Fritidsgård får en ny efterlängtad soffa
							 som en ”folkanvän” skänker till ungdomarna.

Hur vill du ha din fest?
Vi har lokaler för både stort som smått.
Hör av dig till oss så berättar vi gärna mer om
allt vi kan erbjuda.
Kontakt: jessica.wilen@boofolketshus.se
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Årsmöte

Styrelse
Ordförande
Camilla Fogelström

Marknad, PR
och event
Ansvarig
Jessica Wilén

Jessica Wilén

Teamledare
Albin Waerndt

Chef
Johan Rådmark

Karnevalsgeneral
Eric Malm

Teamledare
Ulf Öberg

Teamledare
Peter Parkrud
Projektledare
Albin Waerndt
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Hitta hit
Boo Folkets Hus hittar du direkt bakom Boo Församlings hus i Orminge Centrum.
Utövägen 6, 132 30 Saltsjö-Boo.
08-747 72 00
boofolketshus.se
info@boofolketshus.se
BooFolketsHus
BooFolketsHus

Orminge Centrum

P
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Församling
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Utö

en

P
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Boo
Folkets
Hus
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Boo Folkets Hus
Teaser inför 2020

“Din kultur i Nacka” får liv på Facebook
Gå in och gilla sidan så du inte missar allt
spännande i Nackas fyra kulturhus.
Nödvändig info för att nu finns det
ingen tidningsbilaga.

Vi fortsätter arbetet med att rusta
upp och fräscha till runt huset.

e affischering!
Uppfräschning och tydligar

