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Information från Bygdegårdsföreningen Blå Wingen sept 11
Redaktör och ansvarig utgivare: Ingemar Hansson ¤ ingemar.ovike@telia.com

Så blev det då höst. Då är det tid för samvaro under trivsamma former t.ex. i Blå Wingen.
Bygdegårdsföreningen planerar för en aktiv höst med en lång rad arrangemang. I detta blad berättar
vi om vad som är på gång. Vi hoppas att du finner dem intressanta. Varmt välkommen till Blå
Wingen.
Vi hoppas kunna möta allas intressen med våra arrangemang; med bingo varje fredagskväll, med aktuella
filmer som Jägarna 2, med musikcafé med Mattias och Stefan 9 oktober, med Panikteaterföreställning 23
oktober och med Knivsta Revyn´s föreställning ”Skratta gott” i november. Här får du lite mer information om
de olika arrangemangen.

Bingo varje fredag kl. 19.00
Det är snart dags att fira 50 år med bingo i Blå Wingen. Varje fredag är Blå Wingen mötesplats för
spelglada människor som gillar den sociala samvaro som kännetecknar fredagskvällarna. En del gäster
bor nära, en del kommer farande långt ifrån. Utrop och spel börjar kl. 19.00 men bygdegården är
öppen från 17.30, så att alla som vill komma tidigt för att träffas och umgås ska känna sig välkomna.
Har du aldrig varit med som gäst en bingokväll? Kom på ett besök och prova på! Du ska veta att ingen
blir rik och ingen heller utfattig. Men alla blir rika på upplevelser när man träffar andra människor
som uppskattar trivsam samvaro.

Film i Blå Wingen
Blå Wingen är kommunens enda biograf. Nu kämpar vi för att kunna fortsätta med aktuella filmer
som finns på 35 mm rullfilm. Digitaliseringen av filmerna kräver ny teknik för att visas. Det känns
övermäktigt att installera denna teknik i Blå Wingen just nu. Men vi ger oss inte så lätt, så länge det
finns bra filmer för vår ”gamla” teknik kör vi vidare.
Så här ser programmet ut för närmaste tiden, det blir tätt med filmer. Nina jobbar för att de bästa
filmerna ska visas i Blå Wingen och vi får filmer när det går och då kan det bli så här.

Jägarna 2
Den svenska filmen JÄGARNA 2 visas
torsdag 29 september kl. 19.00 och fredag 30 september kl. 14.00
I samband med föreställningen på fredagen bjuds besökarna på eftermiddagsfika. Nina vill gärna veta
att du kommer till fikat, ring henne på 070-620 57 69.

Jag saknar dig
Detta är också en svensk film, kom och upplev. Så här står det i en recension med fem stjärnor.
Fantastisk film, välspelad, med vackert foto och gripande manus. Mycket bra musik. Kom och se!
Filmen visas på söndag 2 oktober kl. 19.00 och måndag 3 oktober kl. 14.00. Vi bjuder på
eftermiddagskaffe på måndagen.
Detta blad sprids i Husby-Långhundra och närliggande socknar veckorna 38 – 39

Filmprogram i Blå Wingen - forts

Försvunnen
En svensk thriller/rysare som visas söndag 9 oktober kl. 19.00

Bilar
Bilar är Disney/Pixars sjunde datoranimerade långfilm som visas
söndag 16 oktober kl. 14.00 och på kvällen kl. 19.00. En film för stora och små och alltså
barntillåten. Filmen är 1 tim och 52 min lång och biljetten kostar 60:-.

Svensson Svensson - i nöd och lust är en svensk komedi från 2011 i regi av Leif
Lindblom med Allan Svensson och Suzanne Reuter i huvudrollerna.
Filmen visas söndagen 30 oktober kl. 19.00.
Alla filmer i Blå Wingen annonseras i KnivstaNytt. Du kan läsa mer om filmerna på Internet.
Biljetten kostar 70:-. Välkommen hälsar biofolket i Blå Wingen.

Musikcafé 9 oktober kl. 14.00
Musikcafé med Mattias Jansson och Stefan Larsson har blivit en uppskattad tradition varje vår och
höst i Blå Wingen. I restaurangmiljö bjuder musikanterna (ibland finns gäster med) på underhållning
av högsta klass. Musik och sång skapar glädje för ung och äldre. Att sjunga tillsammans är något
speciellt. Lite av stämningen från Allsång på Skansen eller Lotta på Liseberg försöker vi överföra till
musikcafé i Blå Wingen. Vi tror att vi lyckas.
Varmt välkommen på MUSIKCAFÉ söndag 9 oktober kl. 14.00. För 100:- i entré får du uppleva
och dricka kaffe, sjunga med och ha roligt. Kom gärna tidigt, vi öppnar vid ett-tiden.

PANIK-teatern ger föreställningen TILL BORDS MED CARLZ
Söndag 23 oktober kl. 18.00. Föreställningen tar 60 min.
Till bords med Carl Z är en komisk lunch- After workkabaré med text av Carl Zetterström.
Föreställningen innehåller varma, tänkvärda, roliga och ibland ganska allvarliga kåserier, revytexter

och annat skrivet för scen, av en författare med revytraditionen i blodet och samhällsintresset i sinnet.
Därtill nyskriven musik som för tankarna till det glada 60- talet.
Entré 100:- Boka biljett på tel.018-38 72 51 eller köp direkt före föreställningen. Fika efteråt ingår.

Knivsta Revyn är tillbaka med föreställningar i Blå Wingen i november
Blå Wingen har varit lokal för Knivsta Revyns föreställningar varje år sedan start 2006. Nu har vi
glädjen att hälsa revyn välkommen åter med 2011 års föreställning
SKRATTA GOTT – liveigare än någonsin
som har premiär lördagen den 12 november kl. 15.00
Biljetterna släpps den 15 oktober när försäljningen börjar i revydasset i Knivsta.
Förköp kan ske i Blå Wingen i samband med bingon fredag 4 november från kl. 17.30.
Du kan också boka på tel. 070-307 90 98 eller köpa i Blå Wingen före föreställning.
På www.knivstarevyn kan du läsa mer om föreställningarna i Blå Wingen
Vi hoppas att arrangemangen i Blå Wingen ska kännas intressanta och inbjuda till besök.
Vi brinner för att ordna mötesplats och att arrangera för folket i bygden.

Läs mer om Blå Wingen på www.langhundra.nu

