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Stenhagens
kulturhus

Program våren 2023

Filmkurs,
bokcirkel,
språkcafé,
musikluncher,
familjelördagar
och mycket mer!
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Välkommen till Stenhagens kulturhus på Herrhagsvägen 8.  
Kulturhuset är en mötesplats för alla som bor i stadsdelen.  
Här finns fritidsgård och bibliotek, kulturskola, seniorrestaurang 
och lokaler för föreningsliv. Kulturhuset delar även lokaler med  
Västra Stenhagenskolan. 

Läs mer på kulturcentrum.uppsala.se. Vi finns även på facebook  
och instagram. Sök på Stenhagens Kulturhus.

I Stenhagens kulturhus har vi ett stort utbud av kostnadsfria  
aktiviteter för barn och unga. Vare sig du tycker om att skapa,  
dansa eller idrotta finns det något för alla. För mer information  
om vad som händer för barn och unga i huset och i stadsdelen  
besök kubikuppsala.se. 

Observera att det kan ske förändringar i programutbudet.
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Stenhagenbiblioteket
På Stenhagenbiblioteket kan du låna böcker, fil-
mer, tidskrifter med mera. Här finns gratis wi-fi, 
studierum och datorer. Här kan du även kopiera, 
skanna och göra utskrifter mot en kostnad. 
Läs mer om Bibliotek Uppsalas tjänster och 
program på bibliotekuppsala.se

Öppettider 

tisdag 10.00–17.00  
onsdag 10.00–19.00  
torsdag 10.00–17.00  
fredag 13.00–17.00  
lördag (september–maj) 11.00–15.00

Kontaktuppgifter

Telefon:  018-7278830 
E-post: stenhagenbiblioteket@uppsala.se 
Webb: bibliotekuppsala.se/stenhagenbiblioteket 

Aktiviteter för  
barn och unga 

Lär dig skapa film med kulturis
Start Tisdag 14 februari 15.30–16.45  
(4 tillfällen, ej sportlov) 

Filmregissören Martin Lima de Faria visar i 
denna omtyckta kurs Guldvalen 8 hur du hittar 
den gyllene vägen för att berätta din egen 
historia! Under fyra tillfällen lär han ut hur du 
skriver, skapar och filmar i en enda tagning. Vid 
sista tillfället visas filmen upp under filmfestiva-
len Guldvalen! För barn 9–12 år. Kostnadsfritt. 
Stenhagenbiblioteket Spektaklet.
Anmälan sker direkt till: guldvalen8@gmail.com. 
Märk anmälan med  ”STEN-TIS”. Max 12 deltagare.
Arrangör: Kulturskolan 

Spela brädspel med ett brädspelsproffs
Tisdag 21 februari 14.00–16.00 

Kom och spela ett brädspel tillsammans med 
spelexperten Artemis Lumarker. Spelet tar 
ca två timmar att spela, och passar dig som är 
10–13 år. Föranmälan till stenhagenbiblioteket@
uppsala.se. Drop in i mån av plats. 

Småsånger med Ako  
Fredag 10 mars 14.00 

Anna-Karin Ako Nytell 
Oldeberg sjunger för de 
allra minsta barnen, 0–3 år. 
Syskon är välkomna! 
Begränsat antal platser. 
Ingen föranmälan. 

Heldagskurs i filmskapande på påsklovet
Onsdag 5 april kl 10.00–15.00  
(Vecka 14–påsklovet)

Filmregissören Martin Lima de Faria visar i 
denna omtyckta kurs Guldvalen hur du hittar den 
gyllene vägen för att berätta din egen historia!
Under en heldag på påsklovet lär han ut hur du 
skriver, skapar och filmar i en enda tagning, utan 
klipp. I slutet av dagen visas filmen upp i den 
egna lilla filmfestivalen Guldvalen. För barn  
9–12 år. Kostnadsfritt.  Anmälan sker direkt till 
guldvalen8@gmail.com. Märk anmälan med 
”STEN-PÅSK”. Max 12 deltagare. 
Arrangör: Kulturis.

Fortsättningskurs lär dig skapa film med 
kulturis
Tisdagar kl 15.30–16.45. Vecka 19–21, 24  
(9, 16, 23 maj och 13 juni)

Filmregissören Martin Lima de Faria visar i denna
kurs ”Guldvalen Forts” hur du fördjupar den gyl-
lene vägen för att berätta din egen historia!
Under tre tillfällen lär han ut hur du skriver (dra-
maturgi, synopsis), spelar in (skådespeleri, regi) 
och filmar (kamerakoreografi) i en enda tagning, 
utan klipp. Vid sista tillfället visas filmen upp i 
filmfestivalen ”Guldvalen”. Du behöver inte ha 
gått första kursen för att kunna vara med.
Alla är välkomna. För barn 9–12 år. 
Kostnadsfritt. Anmälan sker direkt till 
guldvalen8@gmail.com. Märk anmälan med 
”FORTS STEN-TIS”. Max 12 deltagare. 
Arrangör: Kulturis.
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Familjelördagar

Legolördag  
Lördag 28 januari 11.00–15.00 

Vi dukar upp massor av lego! Kom och bygg en 
stund, stanna så länge du vill. Legot står framme 
11.00–15.00. Drop-in för alla åldrar. 

Bland drakar och dragqueens 
Lördag 11 februari 13.00 

Välkomna på en magiskt glittrande sagostund! 
Bland drakar och dragqueens heter succéföre-
ställningen där några av landets mest erkända 
dragartister läser sagor för barn. Varje sagostund 
är en färgsprakande konfettibomb av glitter och 
förvandling som lockar till samtal, vidgar värl-
den och bjuder in till lek i sagornas förtrollande 
värld. Kom gärna utklädd eller uppklädd i dina 
favoritkläder! För barn från 3 år. 
Föranmälan till stenhagenbiblioteket@uppsala.
se eller 018-727 88 30. Drop in i mån av plats. 

 
Pussellördag  
Lördag 18 mars 11.00–15.00 

Vi dukar på massa pussel i olika svårighets-
grader i programrummet! Kom och pussla, 
stanna en liten stund eller så länge du vill. 
Drop in för alla åldrar.  

Hej Amigo 
Lördag 22 april 13.00 

Marco Rios & Natalie Knutzen sjunger och spelar 
barnvisor. När musiken, rytmerna, rörelserna 
och texterna bjuder in till att medverka blir det 
enklare att lära sig att sjunga, dansa, räkna 
och hälsa på olika språk. Och vad sägs om en 
koreograferad hiphop där alla får vara med och 
lära sig rappa? Marco Rios är en av våra mest 
välkända artister för barn/unga, som i flera års 
tid glatt både vuxna och barn på sina turnéer 
runt om i landet. För barn från 3 år. 
Föranmälan till stenhagenbiblioteket@uppsala.se
eller 018-727 88 30. Drop in i mån av plats. 

Hyra lokal? 
I stenhagen finns möjlighet för 
föreningar att hyra lokal för kurser 
och sammankomster. Vi har även 
replokaler i samarbete med 
sensus.  Läs mer på vår hemsida 
kulturcentrum.uppsala.se
Klicka dig vidare till Stenhagens 
Kulturcentrum.
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Aktiviteter för vuxna 

Juridisk rådgivning  
Onsdagar 17.30–18.30  
11 januari, 25 januari, 8 februari, 22 februari,  
8 mars, 22 mars, 5 april, 19 april, 3 maj,  
17 maj och 31 maj 

Kostnadsfri juridisk rådgivning med en jurist 
från advokatbyrån Sören Rehn AB.   
Max 15 minuter per person. Föranmälan till sten-
hagenbiblioteket@uppsala.se eller 018-727 88 30.  
Samarrangör: Advokatbyrån Sören Rehn AB 
 
IT-handledning  
Torsdag 14.00–15.00   
19 januari, 16 februari, 16 mars, 13 april, 11 maj 
och 8 juni 

Välkommen på it-handledning. Vi hjälper dig 
med alla möjliga frågor och allt som har med 
Bibliotek Uppsalas webb att göra. Handled-
ningen är individuell så ta med dig dina egna 
frågor. Drop-in. Ta med din egen mobil eller 
surfplatta.  

Bokcirkel  
Onsdagar 10.00–11.00  
25 januari, 22 februari, 
22 mars, 19 april, 17 maj 

Vi träffas över en fika för  
att prata om de böcker  
vi har läst tillsammans.  
Föranmälan till  
stenhagenbiblioteket@ 
uppsala.se 
eller 018-727 88 30.

Så avslöjar du bluffen! 
Torsdag 29 mars 11.00–12.00 

Ett föredrag om bluffar och bedrägerier. 
Konsument Uppsala ger dig tips på hur du kan 
avslöja lurendrejarna. En praktisk föreläsning 
för dig som vill ha koll!  
Samarrangör: Konsument Uppsala 

Att välja glädje
Onsdag 26 april 18.00–19.00 

Lyssna till Sousan Elliin som talar om sitt 
översättningsarbete från svenska till persiska av 
boken Att välja glädje av Kay Pollak. 

Digital delaktighet för seniorer 
Tisdagar 13.00–15.00  
28 mars, 4 april, 11 april, 18 april, 25 april och 2 maj 

Öva dig i digitala verktyg. Använd mobil och 
surfplatta som redskap i vardagen, för att till 
exempel kommunicera med nära och kära, 
betala räkningar, hitta till kulturupplevelser på 
nätet eller spela mobilspel med barnbarnen. Du 
får öva i lugn och ro tillsammans med andra och 
har en kunnig ledare som stöd. Föranmälan till 
Stenhagenbiblioteket, telefon 018-727 88 30 eller 
stenhagenbiblioteket@uppsala.se  
Samarrangör: Studieförbundet Bilda  

Språkcafé  
Onsdagar 15.00–16.30   
1 februari, 15 februari, 1 mars, 15 mars, 29 mars, 
12 april, 26 april, 10 maj och 24 maj  

Vi träffas och övar oss på svenska och lär känna 
nya vänner med olika bakgrund och erfarenheter.

Även du som talar svenska som modersmål eller 
med lätthet är välkommen! Drop in. Vi bjuder på 
fika! Information: lena.bergcoutts@ 
svenskakyrkan.se eller telefon 018-43 03 701  
stenhagenbiblioteket@uppsala.se eller 
018-727 88 30.  
Samarrangör: St:a Maria kyrka, Svenska kyrkan 
Uppsala 

A5_Stenhagen kulturhus VT2023.indd   5A5_Stenhagen kulturhus VT2023.indd   5 2022-12-22   09:242022-12-22   09:24



6

Fritidsklubb 
Fritidsklubben för barn i årskurs 4–6   
Öppettider: 13.00–18.00 måndagar till fredagar 
Öppettider: 08.00–17.00 på lovdagar och  
studiedagar

Mellanmål serveras dagligen. Under lovdagar 
serverar vi även lunch. Anmälan till fritids-
klubben samt uppsägning av plats gör du i 
E-tjänsten eBarnUngdom.

Fritidsgård
Herrhagsvägen 8
För ungdomar 13–18 år. Gratis medlemskap och 
kostnadsfria aktiviteter efter skoltid och på kvällar.

Öppettider 
Måndagar 17.00–20.00 för ungdomar i årskurs  
6 och 7 samt för tjejer i årskurs 8 och 9.

Tisdagar 15.00–20.00 enbart för tjejer

Onsdagar 15.00–21.00

Torsdagar 15.00–21.00

Fredagar 15.00–23.00

Vi bjuder på mellanmål tisdag–fredag ute i 
matsalen i Västra Stenhagenskolan.Följ oss 
på sociala medier:
Instagram: Stenhagen.ftg
Facebook: Stenhagens Fritidsgård
fritidsgardar.uppsala.se
Telefonnummer: 018-727 88 29

Kulturskola och kurser
Öppen musikstudio för ungdomar
Onsdagar 18.00–21.00 
Torsdagar 17.00–20.00

Är du intresserad  av att testa att producera  
egen musik och spela in? Vi hjälper dig att 
komma igång. Kom till studion onsdagar och 
torsdagar. Kostnadsfritt. Ålder: 13–18 år. 
Handledare: Marcos Monserrat.  
Kontakt: marcos.monserrat@uppsala.se 
abir.rohon-khan@uppsala.se

Individuell instrumentundervisning
Vi har instrumentundervisning i regi av  
Studiefrämjandet och Uppsala Kulturskola.
Här kan du bland annat lära dig spela piano, 
gitarr och trummor.

För information och anmälan till kommunala 
kulturskolan: kulturskola.uppsala.se
kulturskolan.expeditionen@uppsala.se
telefonnummer: 018-727 20 87

För information  om studiefrämjandets 
kulturskola: studyalong.se/studieframjandet
niklas.widen@studieframjandet.se
telefon: 018-19 46 03

Konstfrämjandet Syskonskap
Torsdagar 15.30–17.30 

SyskonSKAP är en kreativ plattform i Stenhagen. 
Här får unga prova på olika konstnärliga tekniker 
varje vecka som keramik, måla, poesi, skulptur, 
tryck med mera. Helt kostnadsfritt. Ålder 13–18 år.
Kontakt: jilia-fathi@konstframjandet.se
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Designlabbet
Onsdagar 15.30–18.00,  ålder 10–15 år 
Fredagar 15.00–17.00, ålder 7–10 år

Kom och upptäck, skapa, designa, återbruka, 
skulptera, teckna, slöjda, måla och pyssla! 
Designlabbet är en öppen och kostnadsfri 
verksamhet och vi träffas 15 gånger/termin. 
Ålder 7–10 år. Plats: Ateljen Västra Stenhagen
Kontakt: catarina.lundgren@studieframjandet.se

Dans med kulturis
Torsdagar 14.30-16.30 start vecka 5 
Måndagar 15.00-16.30 start vecka 9

Öppen danskurs med studiefrämjandet för 
åldern 9–12 år. Anmälan behövs inte och det är 
helt kostnadsfritt.

Plats: Danssalen Västra Stenhagen. För mer info 
kontakta Pernilla.andersson@studieframjan-
det.se eller 018-19 46 18. Mer info finns även på 
studyalong.se/studieframjandet

Teater med kulturis
Onsdagar 14.00–15.15, åk 4 
Onsdagar 15.30–17.00, åk 5–7

Kostnadsfri teaterkurs för åk 4–6 med Teater 
Aros i danssalen Stenhagen Kulturcentrum. 
Skådespela, samarbeta, våga prata.  
Föreställning om gruppen önskar det.
Plats: Danssalen Västra Stenhagen
Kontakt: johan@teateraros.se
telefon:076-147 17 20

Sportis – öppen idrottsverksamhet
Måndagar 15.30–17 
Tisdagar 15.30–17 
Onsdagar 15.30–17 
Torsdagar 15.30–17

Kostnadsfri och öppen idrottsverksamhet för 
barn i årskurs 4–6 via RF SISU. I Stenhagen är det 
idrottsföreningen Procyon BK som driver Sportis. 
Det är bara att dyka upp och vara med! Du får 
möjlighet att prova på en eller flera idrotter.
Plats: Västra Stenhagen, Sporthallen
Kontakt: stefan.forsman@rfsisu.se
Tel: 0722414939  

Musikal med föreningen Changes
Musikal i Stenhagen 31 jan–2 juni 
tisdagar och fredagar 15.30–17.00

Föreningen CHANGES i Uppsala är en Ideell 
kulturförening i samarbete med Uppsala 
kommun och ABF. Här förenar vi sång, dans och 
teater i ett! För barn 10-12 år. Plats: danssalen
För mer info se facebook: Föreningen Changes
Anmälan till foreningen.changes@gmail.com

Uppsala Ungdomscirkus
Uppsala Ungdomscirkus verkar ideellt för en 
meningsfull fritid för barn och ungdomar. Cirkus-
kurser för barn och unga bedrivs i Brantingskolan
och Västra Stenhagenskolans idrottshall.  
För mer info besök uppsalaungdomscirkus.se

ALLAKAN – Danskurs för vuxna
Onsdagar 18.30–20.00  
(sista 10 minuterna stretchar vi)

Dansstudion för dig som vill lära dig att dansa, 
få din träning genom dans, dansa på dina egna 
villkor och utveckla dig i din egen takt. 
Vi erbjuder dansträning /dans som motion för 
vuxna som antingen har en dansbakgrund, eller 
som är nybörjare. Nivåer/svårighetsgrad baseras 
på deltagare. Vi mixar street, jazz och modern.
Plats: Danssalen. Kontakt och anmälan: 
Karinsdans@hotmail.se tel: 073-763 85 36
Eller PM:a ”dansföreningen allakan” på facebook
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Seniorrestaurang
Lunchen serveras från 12.00 

I vår restaurang är du välkommen att äta efter 
att skolans elever har ätit. Seniorresturangen är 
öppen för alla att besöka men du som pensionär 
betalar 60 kronor medan övriga gäster betalar 
105 kronor för dagens lunch. I lunchen ingår 
salladbuffe och kaffe. Vi tar bara swishbetalning. 
För mer information: maltidsservice.uppsala.se

Musikluncher  
Musikluncherna är en onsdag i månaden och 
sker i samarbete med måltidsservice och stu-
dieförbundet vuxenskolan. För att minska köer 
under musiklunchen får ni gärna komma och äta 
från 12.00.

Jazz’n Brass med Erik Tengholm och 
Markus Ahlberg
Onsdag 25 Januari 13.00

Två av Uppsalas mest framstående jazzmusiker 
möts i en konsert med utmaning och kreativitet 
som tema. Båda två är väl förtrogna med den 
amerikanska och den svenska jazzskatten och här 
får vi höra dem både spela och sjunga både gamla 
och nya favoriter på ett lekfullt sätt. Ackompange-
rande varandra på piano eller som brassduo.

Einars Orkester
Onsdag 15 februari 13.00 

Einars orkester bjuder på en repetoar med allt 
från schlagers till visor.

Västra Stenhagenskolans elever
Onsdag 29 mars 13.00 

Välkommen till en musiklunch där elever från 
Västra Stenhagenskolan bjuder på musik. 
Eleverna framför valda låtar.

Jonas och Liza 
Onsdag 26 april 13.00

Jonas och Liza spelar och sjunger örhängen från 
förr och nu. Musik för själ, hjärta och taktstamp 
med foten.
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Trio X med El Sistema
Onsdag 10 maj 13.00

En musiklunch med kulturskolans El Sistema 
och Trio X. Trio X är en av Sveriges mest väl-
renommerade pianotrios. Trions särprägel är 
utforskande och gränsöverskridande musik 
och de erfarna musikerna låter sig inspireras av 
många genrer.  Ensemblen består av Lennart 
Simonsson piano, Per V. Johansson bas och 
Joakim Ekberg trummor, alla tre med gedigna 
karriärer med engagemang i många olika 
musikaliska sammanhang.

Sommarkonsert med Ambra
Onsdag 14 Juni 13.00

Ambra är en vokalkvartett från Uppsala som 
framför musik a capella. Den breda repertoaren, 
som framförs med täta stämmor, spänner över 
udda taktarter, fartiga polskor och stillsamma 
hymner. Under en konsert bjuds publiken med 
på en resa till sångtraditioner från olika länder 
som Sverige, Bulgarien, och Georgien.  

Det händer i Stenhagen
Nattvandring
Fredagar 20.00–22.00

27 januari, 24 februari, 31 mars, 28 april,   
samt helgen lör–sön (Valborg) 26 maj och  9 juni 
skolavslutning med korvgrillning vid kyrkan

Välkommen att ansluta till vårens planerade 
nattvandringar. Samling en kvart innan vid 
globen framför bibblan, Västra Stenhagen-
skolan. Vi nätverkar med varandra och alla 
vi träffar när vi promenerar i Stenhagen med 
omnejd. Vi tar vara på dessa tillfällen att umgås 
med och lära känna grannar utanför den vanliga 
bekantskapskretsen vilket leder till större nät-
verk, fler möjligheter och ökad trygghet.

Hör dig gärna för i ditt nätverk, ta med bekanta, 
meddela vilka datum som passar så ser vi till att 
ha en jacka för er.

Kontakt: 070-794 31 01 eller  
stenhagen@nattvandring.nu
Gilla oss gärna på Facebook
Samverkan Stenhagen nattvandring.nu

Stenhagens öppna förskola
Aktuella öppettider: 
stenhagenoppenforskola.uppsala.se

Här kan du som är hemma med barn 0–6 år leka, 
sjunga och träffa andra föräldrar och barn. 
Adress: Herrhagsvägen 425
Kontakt: 018–727 81 49 eller  
oppna.forskolanstenhagen@uppsala.se

Utbildnings- och Jobbcenter Stenhagen 
(Stenhagenbiblioteket)
Öppettider:  
onsdagar 10.00–17.00 och  
fredagar 13.00–17.00 

Telefontider:  
måndag – torsdag 9.00–11.00  
fredag 13.00–15.00

Hör av dig till oss om du vill ha information eller 
vägledning gällande utbildning och arbete. 
Telefon: 018-727 22 99
E-post: ujc.coach@uppsala.se 
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Innebandy
Välkommen att prova på innebandy hos  
Stenhagens Kamratklubb! Träningstider  
söndagar Östra Stenhagenskolan

P15/16    10.00–11.00  
F15/16    11.00–12.00  
F13/14    12.00–13.00 

Om du är intresserad hör av dej till Stenhagens 
Kamratklubb: kansliet@stenhagenskk.se

Badmintonskola i Stenhagen VT 2023
Nu är anmälan öppen till Fyrisfjäderns badmin-
tonskola i Stenhagen.
Onsdagar 16.00–17, Start 11 januari 
Östra Stenhagenskolan 
Ålder: Årskurs 1–4 och 5–9 
Läs mer och anmäl dig här:  
https://www.fyrisfjadern.se/Spela/Badmintonskola

Fotboll
IK Fyris Uppsala är en flersektionsförening med 
cirka 600 medlemmar med verksamhet i Stenha-
gen med omnejd. Våra tre sektioner är Fotboll, 
Curling och Triathlon. IK Fyris Fotboll är den 
största av sektionerna med cirka 330 spelare. 
Vi är en förening som har breddlag inom ung-
domsfotboll i åldersgrupperna4–16år.
Kontakt: fyrisfotboll@gmail.com

Procyon BK är en fotbollsförening i stenhagen. 
De driver även sociala projekt i stenhagen som 
sportis, knattefotboll och nattfotboll. Intres-
serad av att spela fotboll eller engagera dig i 
föreningen?
Kontakt: procyonbkfotboll@gmail.com

Hitta fler saker  
att göra på   
kubikuppsala.se
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#jagläser
Eddie och Frans, punkbandet Borgerlig begravning

Har du sett kampanjen om läsande förebilder?

#jagläser – Bibliotek Uppsala samarbetar med flera Uppsalaprofiler inom idrott 
och kultur. Här ger de sina bästa lästips. Eddie och Frans från punkbandet Borgerlig
Begravning läser Inte en främling: 41 berättelser om identitet och mångfald av 
Teskedsorden och Regnmannen: en trädgårdsberättelse av Jonas Karlsson. 
Scanna QR-koden om du vill få fler boktips av bland annat Louise Jannering, 
OS-medaljör och Tomu och Yumi, Youtubers.
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kulturcentrum.uppsala.se/stenhagen

A5_Stenhagen kulturhus VT2023.indd   12A5_Stenhagen kulturhus VT2023.indd   12 2022-12-22   09:242022-12-22   09:24


