
Höstprogram 2020 

  
Öppettider: måndag - torsdag 13 - 18, fredag stängt, lördag - söndag 10 - 16

 
5 sep - 27 sep Folkets hus öppettider 

Galleri Bagis:  I Marginalen 

I den här utställningen speglas det allmängiltiga i det udda och egensinniga från ett perspektiv i marginalen. 

Porträtt i form av stora bildvävar Konstnär Bagisbon Astrid Bäckström. 

9 sep kl 18:00 - 19:30 

Hantverk: Stickcafé 

Nu börjar stickcaféets träffar igen! Vi handarbetar, snackar, hjälper och inspirerar varandra - alla är välkomna! 

Även 30 sep, 21 okt, 11 nov, 2 dec samma tider.. 

30 sep - 3 oktober Olika tider 

Festival: Miljövänliga veckan i Bagarmossen 

Återbruksfestival i samarbete med Refo, Medveten konsumtion, Stockholms läns hemslöjdsförening och 

Stockholms Naturskyddsförening. För program och biljetter se www.bagisfh.se Det här är ett program inom 

ramen för #folketshusforfuture 

30 sep  kl 19  

Film: David Attenborough: A Life On Our Planet  

En man som har sett mer av världens natur än någon annan. Denna unika dokumentär är hans vittnesmål och 

en häftig naturupplevelse på vita duken.. Biljetter se www.bagisfh.se  Det här är ett program inom ramen för 

#folketshusforfuture 

4 oktober kl 15 och kl 17 

Musikshow: Jompa - hiphop för barn 

Hiphopkonsert med låtar  om vänskap, trafikregler och att våga gå sin egen väg. För 3 - 8 åringar som är sugna 

på ös. Biljetter se www.bagisfh.se 

30 sep - 11 okt. Folkets hus öppettider 

Galleri Bagis: ...det är det som susen gör 

…det är det som susen gör,  är en utställning om fotboll. Om Sveriges kärlek till sporten, och om fotbollens plats 

i samhället. I samarbete med BKBK och Ica Bagarmossen. 

14 okt - 1 nov Folkets hus öppettider 

Galleri Bagis: Det vilda surret omkring oss 

Bina är små varelser som lever sitt alldeles egna liv efter eget mönster. De surrar runt oss och hjälper till att få 

jorden att snurra. En utställning som riktar sig till alla åldrar, stora som små. I samarbete med 

Naturskyddsföreningen. Det här är ett program inom ramen för #folketshusforfuture 

16 oktober kl 19 

Livekonsert: Råå 

Råå är Cardigansbasisten Magnus Sveningssons dub- och krautprojekt. Första februari 2020 släpptes senaste 

skivan, Ljungens lag. Spelningen är exklusiv i Stockholm. Konserten var planerad att äga rum i april. Köpta 

biljetter gäller. Biljetter se www.bagisfh.se 

23 - 25 oktober  

Festival: Södra Sthlm Filmfest 

Din lokala filmfestival ser äntligen dagens ljus. Äger rum på Folkets hus och på Kulturhuset i Skarpnäck. För 

program och biljetter se www.bagisfh.se  
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Höstprogram 2020 

  
Öppettider: måndag - torsdag 13 - 18, fredag stängt, lördag - söndag 10 - 16

 
 

8 november kl 16 

Föreställning: Nalle Clown har fjärilar i magen 

Humor, värme och clownens klassiska väska fylld med förundran, följ med på Nalle Clowns upptäcktsfärd där 

han finner fjärilar och andra magiska ting. Barn och familj. OBS språklös föreställning. Biljetter se 

www.bagisfh.se 

14 nov - 29 nov Folkets hus öppettider 

Galleri Bagis: Reality check 

Utställningen tar avstamp i det interaktiva spelet Spela Reality Check – Sveriges första app mot rasism! Hur är 

det att vara ung rom, muslim, same i Sverige idag? Ta med en kompis eller familjen, ni kommer att ha mycket 

att diskutera efteråt. 

13 nov och 14 nov kl 19 

Föreställning: The Dark heart and the Sweet part  

Av och med Sandra Medina & Bagisbon Lisen Rosell 

Glöm det där med att knyta näven i fickan och bita sig i tungan. I tanken är du fri. The dark heart and the sweet 

part är en föreställning där ocensurerade fantasier om upprättelse kan få blomstra. Biljetter se www.bagisfh.se 

19 november kl 19 

Musikfilm: Up From the Streets – New Orleans: The City of Music 

Med början i jazz genom blues, gospel, rock and roll, funk och slutligen hiphop, är historien om New Orleans 

musik komplex.  En dokumentär där Terence Blanchar guidar över New Orleans musikscen. Biljetter se 

www.bagisfh.se 

2 dec - 27 dec Folkets hus öppettider 

Galleri Bagis: Leve demokratin 

Hur mår vår demokrati? Låt oss vända oss till historien och se om det finns något att lära av den? 

3 dec kl 19 

Konst på film: En natt på Louvren: Leonardo da Vinci 

Se den enorma da Vinci-utställningen på Louvren. Häng med på guidad visning på vita duken. Filmad nattetid, 

exklusivt för oss på bio. Biljetter se www.bagisfh.se 

PRELIMINÄRT 11 dec kl 19 

Humorshow: Lesbisk julshow 

Stand Up Yours är tillbaka med sin fenomenala julshow. 

 

FLER PROGRAM KAN TILLKOMMA 

 

Coronaanpassad höst 

Vi håller oss uppdaterade om situationen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Till våra evenemang säljer vi inte fler biljetter än att gott avstånd ska kunna hållas.  Känner vi oss sjuka eller 

är i riskgrupp håller vi oss hemma, och vi önskar att ni gör likadant. Vi hoppas att ni som kommer till oss ska 

känna er trygga i vår verksamhet!  
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