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ordföranden har ordet
Efter två år präglade av pandemi
går vi förhoppningsvis mot en
”vanlig” kulturvecka 2022. Eller
vanlig? Varje kulturvecka är unik,
årets blir mäktig!
Vad sägs om en blandning av kära
återseenden, ”nya” spännande
platser, återvändande eldsjälar,
Augustprisvinnare, tango
respektive dragspel på högsta nivå,
repris på succéer från ifjol – och
final med en världsartist!
I fjol tog vi hjälp av er Rasbobor
för att skapa en dag av gemenskap

– Öppen grind och port. Det gör vi
om i augusti, och ett program med
karta kommer så småningom på
hemsidan.
Barn och ungdomar erbjuds både
nya och ”gamla” aktiviteter, allt
från dansdag till kyrkorgelkul med
quiz och korvgrillning.
Välkomna till en fullspäckad
kulturvecka som startar med
bygdespel och slutar med svängig
blues – i världsklass!
Maria Ripenberg
ordförande
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KALENDARIUM

i = du kan läsa mer om evenemanget på sidorna 10–37.

eve nemang

TID

PLATS

ARRANGÖR

fredag 5/8
i

sid.
10

Bygdespel ’Liten Tuva’

18.30

Rasbo,

Gåvsta gammelgård

Rasbo bygdespelare

lördag 6/8
i

sid.
10

Bygdespel ’Liten Tuva’

18.00

Rasbo,

Gåvsta gammelgård

Rasbo bygdespelare

söndag 7/8
Högmässa

ii

sid.
11

i
i

sid.
13

i

sid.
14

11.00

Rasbokils Hembygdsdag 13.00med temat ”1900-talets
16.00
företagande i Rasbokil”

Stavby, kyrkan

Rasbo pastorat

Rasbokil,

Rasbokils
hembygdsförening

hembygdsgården
(Kölinge)

Måns Båth vernissage
och konstutställning

13.0017.00

Årby slott

Rasbokil,

Kulturföreningen

Familjen Ericsson

16.00

Rasbo,

Kulturföreningen

Klassisk konsert

kyrkan
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i

sid.
10

Bygdespel ’Liten Tuva’

18.00

Rasbo,

Gåvsta gammelgård

Rasbo bygdespelare

måndag 8/8
Morgonandakt

09.00

Stavby,

Rasbo Pastorat

Konstskola

09.0012.00

Rasbo,

Marianne Näslund

Hotell för insekter

10.0012.00

Rasbo,

Rasbo Pastorat

Leta efter kyrkmöss...

och upptäck kyrkorummet

13.0015.00

Rasbo,

Rasbo Pastorat

Elin Cullhed

19.00

Rasbokil,

Kulturföreningen

God morgon hela dagen - del 1

i

sid.
14

för barn (mån-tors)
Kom och bygg!

i

sid.
15

författarafton

kyrkan
Lejsta

Alphyddan
kyrkan

Årby slott

tisdag 9/8
Morgonandakt

09.00

Rasbo,

Rasbo Pastorat

i

Trubadurerna

14.00

Rasbo,

Kulturföreningen

i

Bengan Jansson

19.00

Tuna,

Kulturföreningen

God morgon hela dagen - del 2
sid.
16
sid.
17

musik för de äldsta
dragspel och sång

kyrkan

Gåvsta, Vigmund
bygdegården
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onsdag 10/8
Morgonandakt

09.00

LongKalsong

10.00

God morgon hela dagen - del 3

i

sid.
19

i

sid.
23

musik för de minsta

Geflekvartetten

Mozarts klarinettkvintett

13.00
19.00

Rasbokil,

Rasbo Pastorat

Rasbo,

Kulturföreningen

kyrkan

församlingshemmet

Tuna,

kyrkstugan

Tuna,

kyrkan

Kulturföreningen

torsdag 11/8
Morgonandakt

09.00

Tuna,

Rasbo Pastorat

kORvGEL

10.45

Tuna,

Rasbo Pastorat

Trädgårdscafé

14.00

Stavby,
församlingshemmet

Rasbo Pastorat

Kurkiala & Kåver

19.00

Rasbo, Frötuna

Kulturföreningen

God morgon hela dagen - del 4

i

sid.
25

upptäck orgeln, grilla korv och
frågesport
Helena Andersson Bromander
sjunger och spelar

i

sid.
27

folkbildning och författarafton

kyrkan
kyrkan

Stora magasinet

fredag 12/8
i

Dansdag barn och unga fr. 13.00

Rasbo,

Kulturföreningen

i

Cirkustango

Rasbokil,

Kulturföreningen

sid.
29
sid.
30

med Uppsala dansakademi
med Andersson & Sparf

19.00

Gåvsta, Hall 2000

bygdegården (Tibble)
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lördag 13/8
i

Kakkalas med bokbuss
och öppet hus i museet

13.0016.00

Rasbo,

Röda korset

i

Kultur& trädgårdsdag

10.00ca 16.00

Olika platser,

Kulturföreningen

Orgelkonsert

18.00

Rasbokil,

Rasbo pastorat

sid.
31
sid.
33

”Öppen grind och port”

i

Roland Östblom

sid.
35

Gåvsta gammelgård
se program på
rasbokultur.nu
kyrkan

söndag 14/8
Högmässa

11.00

Rasbo,

Rasbo Pastorat

Eric Bibb

18.00

Rasbo,

Kulturföreningen

med konfirmation

i

sid.
36-37

Finalkonsert

kyrkan
kyrkan

G I L L AR D U R A S B O KU LTUR V ECK A ?
S T Ö T TA F ÖR E N I N G E N , B LI MEDLEM!
Årsavgiften är 150 kr/person
kr
eller 250 kr/familj.
kr/
Swisha till: 123 621 86 48
(OBS! Ange ditt namn och din e-postadress i meddelandefältet)

konfektyrbutik & glasscafé
även livsmedel och tobak
öppet alla dagar

11.00 - 20.00

Rasbo Prästgård (gamla macken) • Tel 018-365440 •
väg 288, 15 km fr Uppsala

Din färskvarubutik
vid 288

ÖPPET
ALLA DAGAR

7-22

Varmt välkommen hem till oss!
Fredrik Birkemyr,
din ICA-handlare i Lindbacken.
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Kom och upplev musikalisk
underhållning, allsång och konstverk.
Trädgårdscaféer sommaren 2022 i Rasbo pastorat:

30/6 kl 14.00 Församlingshemmet i Stavby
Sång och musikprogram med Britt-Marie Hedin och Lasse.
7/7 kl 14.00 Alphyddan i Rasbo
Sång och musik med Håkan Bäfve och trubadurerna.
14/7 kl 14.00 Församlingshemmet i Rasbokil
Maria Eidenert visar några målningar och berättar om sitt måleri.
21/7 kl 14.00 Kyrkstugan i Tuna
Sixten Klemets och Martin Olsson sjunger och spelar.
28/7 kl 14.00 Alphyddan i Rasbo
Allsång med Ola Walukiewicz.
4/8 kl 14.00 Församlingshemmet i Rasbokil
Sång- och musikprogram med Micke och Gitte Littwold. Micke har bland
annat komponerat låten ”Stjärnorna” i Eurovisionen 1994.
11/8 kl 14.00 Församlingshemmet i Stavby
Sång och musik med Helena Andersson Bromander.
18/8 kl 14.00 Kyrkstugan i Tuna
Sång och musik med Jimmy Fredriksson.
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MER INFORMATION OM
ÅRETS EVENEMANG
bygdespel

• L i te n Tuva

NÄ R: fredagen 5/8 kl. 18.30, lördagen 6/8 kl. 18.00, söndagen 7/8 kl. 18.00
VAR: Rasbo, Gåvsta Gammelgård PR IS : med UNT Mera 180 kr,

ordinarie 200 kr, barn under 16 år 20 kr.
Årets bygdespel, Liten Tuva, är ett skådespel av Karin Alinder som utspelar
sig hos affärsmannen Anders Bontrons
familj, i deras sommarställe någonstans
i Uppland.
Föreställningen bjuder på kärlek
och intriger, skratt och gråt. Rasbo
bygdespelare bjuder som vanligt på
förtäring i pausen.
För mer information, se bygdespelarnas
hemsida:
rasbobygdespelare.hemsida24.se
För bokning, se häftets baksida.

FOTO: OLA ABRAHAMSSON
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hembygdsdag i rasbokil
NÄ R: söndagen 7/8 kl. 13.00 VA R : Rasbokil, Kölinge, Hembygdsgården
P RIS: fri entré, servering till självkostnadspris.
Rasbokils Hembygdsförening inbjuder
till hembygdsdag som i år kommer
att handla om företagande i Rasbokil under 1900-talet. Vad fanns det för
olika företag i bygden? Vad hände när
motorfordon gjorde sitt intåg? Vad
sysslade man med om man inte var
sysselsatt inom jordbruket? Passa på
att lära dig om denna ganska okända
historia om en stor företagsamhet i vår
bygd. Kom också och dela med dig av
dina egna minnen och härliga historier
från förr till vår egen tid!
Kaffe/te och fikabröd serveras. Vi
arrangerar också en tipspromenad på
temat företagsamhet i bygden. Mer
information hittar du på föreningens
hemsida www.hembygd.se/rasbokil.
Alla är varmt välkomna till en trevlig
och informativ dag!

Johannes@Olofssonbygg.com

FOTO: STAFFAN BJÖRKLUND

0763-414298
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Måns båth

• K o n s t uts tä llning

NÄ R: vernissage söndagen 7/8 kl. 13–17, utställningen hänger kvar under
författaraftonen måndagen 8/8 kl. 19–21 VA R : Årby slott P R IS: fri entré.
Konstnären, illustratören och grafikern
Måns Båth (1963–2021) växte upp på
Årby slott i Rasbokil. Som barn ritade
Måns jämt, han hade det i sig från
början. Hans konstnärliga intresse tog
honom vidare till Stockholm där han
läste på Pernbys målarskola och senare
Konstfack. Under sin anställning på
Sveriges Television som nyhetstecknare
och grafiker kunde Måns verk dyka upp
i rutan under nyhetssändningarna, som
exempel hans illustrationer från den
mycket uppmärksammade rättegång-

FOTO: JOHANNES BÅTH

en mot terroristen på Drottninggatan.
Under många år illustrerade Måns Båth
noveller i tidningen Svensk jakt. På
fritiden målade han akvareller. Måns var
en skicklig naturskildrare och han hade
dessutom en förmåga att med några
snabba penndrag fånga karaktären
hos människorna i bilderna. I sommar
återvänder en del av Måns verk till
Årby slott under en minnesutställning
söndag–måndag.
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familjen ericsson

• K l a ss is k k o ns er t

NÄ R: söndagen 7/8 kl. 16.00 VA R : Rasbo, Rasbo kyrka
P RIS: med UNT Mera 200 kr, ordinarie 220 kr, under 18 år fri entré.
År 1999 startades Rasbo kulturförening
på initiativ av Catharina Ericsson,
violinist, och Lennart Ericsson,
kyrkomusiker. Nu återvänder paret
från sin nya hemort Stockholm för
att ge konsert tillsammans med sina
vuxna barn, även de professionella
musiker: Christian Ericsson, violin,
Rebecka Ericsson, cello, och Maria
Hjalmarsson, sång.
Det blir musik av Bach, Rheinberger,
Dvořák, Schubert, Piazolla, L-E
Larsson, G Riedel, O Olsson m fl.

CATHARINA ERICSSON
FOTO: ROSLAGSFOTOGRAFERNA

FOTO: ROSLAGSFOTOGRAFERNA
konstskola för barn
• Må la r k u rs

NÄ R: måndag 8/8–torsdag 11/8 kl. 09.00–12.00 VA R : Lejsta
PRIS : fri entré O B S : högst 12 deltagare – först till kvarn.
Ett klassiskt och omåttligt populärt
inslag i kulturveckans program är
konstskolan för barn som hålls under
fyra dagar i Lejsta. Barn från 8 år och
uppåt är välkomna.
Vi målar porslin, akvarell och akryl, i
atelje och utomhus. Medtag fika. Ta
även med en gammal skjorta eller en
T-shirt att ha på er när ni målar.

Vernissage i Lejsta lördagen 13 augusti
kl 10.00 - 12.00.
Anmälan görs till kursledare:
Marianne Näslund:

 018 - 36 53 66 eller
 lejstaboden@gmail.com
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elin cullhed

• Fö rf a t ta r a f to n

NÄ R: måndagen 8/8 kl. 19.00 VA R : Rasbokil, Årby slott
P RIS: med UNT Mera 200 kr, ordinarie 220 kr, under 18 år fri entré.
M E R: boken går att köpa i pausen liksom kaffe och fikabröd.
Elin Cullhed är född i Uppsala
och arbetar som huvudlärare på
Skrivarakademin. Hon debuterade
2016 med hyllade ”Gudarna”, en bok
för unga vuxna, och ifjol fick hon
Augustpriset i den skönlitterära klassen
för sin roman ”Eufori”, en fantasi
om författaren Sylvia Plaths sista år i
livet och hennes kamp att kombinera
moderskapet och skrivandet. Elin
Cullhed lånar av sina egna erfarenheter

FOTO: SOFIA RUNARSDOTTER

till en ikonisk författare i denna roman
om moderskap och skapande, skriver
Bonnier Audio.
I en rasande, böljande, bångstyrig text
möter vi Plath: förtvivlad, uppspelt,
svartsjuk, grandios, vars författarskap
får stå tillbaka för mannens. Hennes
inre monolog visar en konstnär av
ovanlig kaliber, men skrivandet är på
liv och död.
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musik för de äldsta

• Tru ba du rer na

NÄ R: tisdagen 9/8 kl. 14.00
VAR: Gåvsta, Vigmund äldreboende
P RIS: fri entré.
Lite lugn och lite rockig
musikunderhållning för bygdens
äldsta.
Gruppen ”Trubadurerna” består av
Håkan Bäfve (sång), Josef Ekrelius
(gitarr) och Sonny Forsberg (bas).
Alla boende på Vigmund, anhöriga och
andra intresserade är varmt välkomna!

Ahlströms Tak AB
Telefon 070-556 85 43
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mu sikafton

• B e n g a n J a n ss o n s pela r o ch s j u nger

NÄ R: tisdag 9/8 kl. 19.00 VA R : Tuna, Tuna bygdegård
P RIS: med UNT Mera 250 kr, ordinarie 270 kr, barn under 18 år fri entré.
Bengan Janson – tangentekvilibristen
med glimten i ögat. Kännetecknande
för Bengans konserter är humor, ett
närmast osannolikt musikaliskt sväng
och en nära kontakt med publiken.
Med hänsynslös lust ger han sig in i
jazzens, visans, folkmusikens och musikkomikens värld. Detta varvat med
underfundigheter och låtar ur Allan
Edwalls låtskatt. Konserten kryddas
med berättelser från livet både bakom
och framför scenen från hans mer än
30-åriga karriär.

program under åren, bland annat kaféprogram och Allsång på Skansen i SVT
samt som körledare i Körslaget.

Bengan har gjort otaliga tv- och radio-

En oförglömlig föreställning med en
fantastisk musiker!

FOTO: HASSE LINDEN

Han har fått en Grammis i kategorin
folkmusik 2019, Monika Z-stipendiet
2020 och KaRAMELodiktstipendiet
2021. Senast uppträdde han tillsammans med Kungliga Filharmonikerna
vid Nobelprisceremonin i Blå Hallen,
Stockholms stadshus den 10 december
2021, när pandemin satte hinder i vägen
för att genomföra en Nobelmiddag.

Allt inom vvs
större/mindre entreprenader eller
service
Rasbo VVS Teknik AB din lokala
rörmokare!
tfn 076-327 89 69 Janne

Specialister på villor och fritidshus sedan 1954!
Upplandstillverkade villor, fritidshus, andra byggnader vid
kust, på landet, i stad, vid sjö och till fjälls.

• Tuna, 747 93 Alunda
• Telefon 0174-120 37
• Fax 0174-122 81
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underhållning för de yngsta
NÄ R & VAR:

onsdagen 10/8 kl. 10.00 i Gåvsta, Rasbo församlingshem,

13.00 i Tuna, Kyrkstugan

PR I S :

fri entré.

Välkomna till en glad konsert med
LongKalsong!
Det blir allsång, och resor i fantasin.
Spänn fast er i sångbussen så far vi
jorden runt! Det bjuds på underfundiga
och trallvänliga låtar som tilltalar både
barn och vuxna.
LongKalsong har sedan 2003 turnerat

FOTO: LONGKALSONG

• L o ngK a ls o ng

över hela Sverige, Norge och USA.
Med tusentals spelningar i bagaget
bjuder de på den svängiga och rolig
musik de själva gjort.
Tomas Edelgård på sång, dragspel
och simfot, samt Marcus Barck
Sigvardsson på gitarr och sång. 2009
och 2021 grammisnominerades de för
bästa barnskiva.
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2

HITTA RÄTT ...
KÖLINGE

KLIVINGE
INGVASTA

lura

6

fornby

5

TIBBLE

årby

Håll ögonen
öppna efter kulturföreningens
logotyp!

ÄNGEBY

SUNNERSBOL

VÄSTERSTA
YRESTAHED
HAMMARBY

3

VÄSTERBERGA
VALLBY

yresta

GÅVSTA

ÖRBY

Henriksberg

1 LEJSTA
TREVLINGE

SÄMJESTA
GRÄN

LA
PPSA

M

OT U

KARBY
ÅRBY

Buss 886
Buss 118
Buss 116

4

FRÖTUNA

ryssbol

HOV

MOT

NYBY

7

BÄRSTA

ekeby

SKOBY

8

TUNA

VITTJA

INNINGE
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BÖRSTA

JÖNNINGE
SKEBERGA

STAVBY

A

D
ALUN

SARINGE

SANDBOL
GRÄNOME

5

RASBOKIL,TIBBLE

6

RASBOKIL, ÅRBY

3

RASBO, LEJSTA

7

STAVBY

4

RASBO, FRÖTUNA

8

TUNA

1

RASBO, GÅVSTA

Gåvsta Gammelgård, Vigmund,
Rasbo kyrka, Rasbo församlingshem,
Hall 2000

 Närmaste hpl: Rasbo k:A (886&118)
/Gåvsta skola (118)

2

RASBOKIL, KÖLINGE

Rasbokils kyrka, Rasbokils bygdegård

 Närmaste hpl: Rasbokils k:a/tibble (116)

Årby slott

Rasbokils hembygdsgård

 Närmaste hpl: Lejsta Bro (886)
Stora magasinet

Stavby kyrka, Stavby församlingshem

 Närmaste hpl: Stavby k:a (886)

Tuna kyrka, kyrkstugan, bygdegården

Reflektion & utveckling
Retreat för tystnad, kontemplation och
återhämtning

F R Ö T U N A R E T R E AT
Läs mer om Frötuna retreater,
kurser och konferenser på
www.frötuna.se
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klassiskt

• G e f l e kv ar tetten

NÄ R: onsdag 10/8 kl. 19.00 VA R : Tuna, Tuna kyrka
P RIS: med UNT Mera 220 kr, ordinarie 240 kr, barn under 18 år fri entré.
Geflekvartetten spelar en av den
klassiska repertoarens mest älskade
verk, Mozarts klarinettkvintett i
A-dur. Konserten inleds med Felix
Mendelsohns 2:a stråkkvartett i a-moll
skrivet av en ung Mendelsohn som vid
tiden var mycket inspirerad av Beethoven.
Som solist hör vi den engelska klarinettisten Lucy Rugman. Lucy är en frilansklarinettist och projektledare. Hon
framträder regelbundet med många

GEFLEKVARTETTEN,FR.V: JOSEF CABRALES-ALIN, DAG BJÖRKLING,
KATARINA LYSELL OCH HELENA WAHLUND. FOTO: NIKOLAJ LUND

av dom professionella orkestrarna
runt om i landet och på olika teatrar i
Stockholm. Hon spelade i ”Fantomen
på Operan” år 2017, i ”Så som i
himmelen” 2020 och i ”The Sound of
Music” 2022.
Geflekvartetten består av medlemmar ur Gävle symfoniorkester:
Josef Cabrales-Alin,
Dag Björkling, Helena Wahlund och
Katarina Lysell, som har spelat tillsammans under många år.

LUCY RUGMAN
FOTO: ANNA LINDBERG
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Breimarks fotvård
I Almunge (vid Micke mek)
LANDSTINGSANSLUTEN
Telefon 0174-501 25, även 0708-556974

25

korvgel

• Org e l , k o r vg r i l l n i ng o ch f r å ges po r t

Breimarks
Fotvård

NÄ R: torsdag 11/8 kl. 10.45 VA R :
P RIS: fri entré.

Tuna, Tuna kyrka

till vinnaren.
Efter konserten klockan
Detta evenemang ivänder
sig till barn
Almunge
(vid Micke
mek)
12.00 bjuds det på grillad korv och fika
från 6 år och uppåt. Även vuxna är välLandstingsansluten
vid Tuna kyrkas alldeles egna grillplats.
komna. Vi upptäcker orgeln
och dess
fantastiska möjligheter i Tuna kyrka.
Välkomna!
Telefon 0174-501 25, även
0708-55 69 74
Dagen startar klockan 10:45 med en
10:45 Orgelpresentation
kort presentation av Tunas orgel, ca
Vaxning
massage
11:10
Spring i benen paus
25 minuter lång. Klockan
11:30och
startartaktil
11:30 Orgelkonsert med frågesport
musikfrågesporten och orgelkonser12:00 Korvgrillning med prisutdelning
ten. Kända låtar för den yngre generatill vinnaren av musikfrågesporten.
tionen kommer att framföras. Känner
du igen dem? Fint och hemligt pris

35 år
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GÅRDSPRODUKTER
i sju generationer

Vi har
Swish!

GRÖNSAKER • VED
LOKALUTHYRNING • JULGRANAR
Telefon: 070-7565151
Lena-Ängeby 87
3 km NO om Storvreta
25

T
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T O N Y S ÖD E RS TRÖM
bygg & kakel
070-2350523

070-4541181

Vi utför allt från nyproduktion till renoveringar
inom bygg-, mark-, grund- och
entreprenadarbeten.

Behöver ni ett bollplank att testa, diskutera eller utveckla era idéer med
så är ni välkomna att ringa mig, Peter Zetterling på Företagarnas
Revisionsbyrå i Uppsala AB. Vi har under drygt 40 år varit till hjälp
för företagare och andra organisationer i Uppsalaregionen. Idag är vi 14
personer som står till ert förfogande.

Välkommen!

018-152190 (fråga efter Peter!) • peze@upp.fb-revision.se
www.fbrevision.com
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författarsamtal

• Mi k a e l Kur k ia la & A nna K å ver

NÄ R: torsdag 11/8 kl. 19.00 VA R : Rasbo, Frötuna
P RIS: med UNT Mera 250 kr, ordinarie 270 kr, barn under 18 år fri entré
M ODE RATO R: Maria Ripenberg
M E R: Böcker går att köpa i pausen liksom kaffe och fikabröd.
Mikael Kurkiala är docent i
kulturantropologi, omvärldsbevakare
vid Svenska kyrkan och föreläsare. Som
forskare bedrev han fältarbete bland
Crazy Horse- och Red Cloud-folket i
South Dakota. Hans senaste bok ”När
själen går i exil” handlar om människans
behov av ett existentiellt språk i ett
modernt och sekulariserat land. Boken
har kallats ”En av förra årets mest
läsvärda böcker”: klok, personlig, varm
och poetisk med ”klockrena kulturanalyser”.

ANNA KÅVER
FOTO: PYSSE HOLMBERG

Om existentiella villkor, livsstil
och välbefinnande handlar också
psykoterapeuten Anna Kåvers senaste
böcker. ”Närbilder” är en pandemidagbok (2021) – en ”självhjälpsbok i en egen genre” om en tid som
fick oss att ompröva våra livsstilar.
”Dansa mjukt med tillvaron” (2020)
formulerar principer för psykologiskt
och existentiellt välbefinnande i form
av personliga essäer. Anna Kåver är
specialist i klinisk psykologi och har
skrivit nio böcker.

MIKAEL KURKIALA
FOTO: Mikael M Johansson

Vi kan plåtslageri och är experter
på allt som gäller plåt-, tak- och fasadarbeten
018-25 13 10/0709-18 36 58 •www.bepeplatslageri.se

Öppet
Nästan

Alla dagar

8-21

Mat, Smak & Inspiration i butik!

Trivs hos oss!

FOTO: MARIA RIPENBERG

Smörgåsar,
smörgåstårtor &
catering
018-525252
Fyrisvallsgatan 23
52an.gastrogate.com

29

dansdag

• U p ps a l a d a ns a k a demi

NÄ R:

fredag 12/8 kl. 13.00–ca 14.45 VA R : Gåvsta, Hall 2000 gräset bakom
hallen alternativt inne i hallen (vid dåligt väder).
P RIS: fri entré.
En dansdag för barn från 4–12 år, för
att inspireras och att själva få utforska
sina rörelser tillsammans med koreograf och dansare från Uppsala dansakademi.
Dagen inleds klockan 13.00 med en
föreställning av Uppsala dansakademi.
Sedan följer dansworkshops för tre
olika åldersgrupper.
Under workshopparna får man testa på

Foto: Lena Ranhagen

FOTO: STAFFAN BJÖRKLUND

jazzdans och streetdance. Max 30 deltagare i varje workshop/(ålderskategori).
13.30–14.00 workshop för barn 4–5 år,
13.30–14.00 workshop för barn 6–7 år
14.00–14.45 workshop för barn 8–12
år.
Ta chansen att testa dina moves!
Deltagande är gratis, men antalet
platser är begränsade. För bokning, se
häftets baksida.
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cirkustango

• Ma t t i A n d e rss o n & Niss e Spa r f

NÄ R: fredag 12/8 kl. 19.00 VA R : Rasbokil, Rasbokils bygdegård (Tibble)
P RIS: med UNT Mera 200 kr, ordinarie 220 kr, barn under 18 år fri entré
M E R: Rasbokils bygdegårdsförening säljer lättare förtäring i pausen.
Nils-Erik Sparf och Matti Andersson
har under många år musicerat tillsammans och har konserterat med tango
som tema vid flera tillfällen.
Matti Andersson är utbildad musiklärare vid Stockholms och Göteborgs
musikhögskolor och tog en konstnärlig
masterexamen i accordeon (dragspel)
2014. Han anlitas ofta som konsult och
föredragshållare på olika musikinstitutioner runt om i Sverige.
Nils-Erik Sparf är violinist med hela
världen som arbetsfält. Han har varit

NILS-ERIK SPARF
FOTO: JÖRGEN SÄLDE

konsertmästare i Kungliga Filharmoniska orkestern under flera år och nu i
Uppsala Kammarsolister och Uppsala
Kammarorkester. Han är även försteviolinist i Drottningsholms Barockorkester.
Musiken blir en blandning av några
olika program som har vuxit fram
genom åren. Det blir musik av bland
annat den argentinska bandoneonisten
Astor Piazzolla, den svenska dragspelaren och kompositören Lars Hollmer
och den finska dragspelsvirtuosen
Maria Kalaniemi.

MATTI ANDERSSON
FOTO: JÖRGEN SÄLDE
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kakkalas

• Sm å k a k o r o c h r u lla nde biblio tek

NÄ R: lördag 13/8 kl. 13.00– 16.00 VA R : Rasbo, Gåvsta Gammelgård
P RIS: vuxen 100kr, barn 50 kr ME R : Betala kontant eller med Swish. Bok-

bussen är på plats.

Äntligen blir det kakkalas igen! Senast
det begav sig var 2019, och sedan dess
har vi haft pandemi med restriktioner –
kakkalaset har uteblivit. Men nu är det
dags igen för 100 sorters kakor bakade
av Röda Korset i Rasbo. Ät så många
kakor du vill till kaffet eller saften!
Gåvstabon Birgitta Olsson fick i år pris
som Årets Ristare för att hon tog initiativ till kakkalaset 2008.

FOTO: STAFFAN BJÖRKLUND

Som vanligt har även Rasbo Hembygdsgille har samtidigt öppet hus och
visar sina skatter av inventarier, foton
och skrifter. Stadsbibliotekets bokbuss
finns på plats - passa på att lämna tillbaka sommarlånen och låna nya böcker
inför mörka höstkvällar. Alla barn är
särskilt välkomna.

När det gäller trädgårdsväxter.
Välkommen till en växtoas strax utanför Uppsala.

ÖPPET
Mån - fre 10 - 18
Lör, sön, helgdag 10 - 15
Framtidsvägen 1, Gunsta 755 97 Uppsala • 018-36 31 54 •
www.funboplantskola.se

UPPSALA

Vi utför avancerad trädfällning, sektionsfällning,
skogsarbete och röjning. Både stora och små jobb.
Erforderlig utbildning, F-skattsedel och företagsförsäkring.
Kostnadsfria besök för prisuppgift. Möjlighet till RUT-avdrag.
www.tradfallninguppland.com
mejl: tradfallninguppland@gmail.com
Telefon: 070-921 45 00
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kultur- & trädgårdsdag
NÄ R:

• Öppen gr ind o ch po r t

lördag 13/8 kl. 10.00– ca 16.00 (kolla rasbokultur.nu för specifika

öppettider)

VAR: olika platser, se program på hemsidan P R IS: fri entré.

Förra årets succé upprepas i år! Under
kultur- och trädgårdsdagen ”Öppen
grind och port” kan du njuta av prunkande trädgårdar, kulturhistoriska
byggnader och grönskande grönsaksland med mera över hela Rasbobygden.
Under dagen öppnas privata trädgårdar, vardagliga eller ovanliga kulturskat-

FOTO: MARIA RIPENBERG

ter för allmän beskådan. Som exempel
kan man besöka snittblomsodling, havtornsodling och grönsaksodlingar.
Detaljerat program med platser, tider,
adresser och karta kommer i god tid att
finnas på Kulturföreningens hemsida:
www.rasbokultur.nu.

Hållbara
lösningar för
fritidshus,
villa och
samfällighet

Behöver du uppgradera avloppet?
Enkel och effektiv avloppsrening för dig med
enskilt avlopp. Ecoboxcenter Uppland hjälper dig
med allt - från ansökan till färdig installation.
KONTAKTA: Wittja Markentreprenad
070-2541518
wme@vittja.se - www.ecot.se
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orgelkonsert

• R o l a n d Ös tblo m

NÄ R: lördagen, kl. 13/8 kl. 18.00 VA R :
P RIS: fri entré.

Rasbokil, Rasbokils kyrka

Roland Östblom (född 1953) är
utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm och har allt sedan examen, i år 40
år, arbetat som organist, kör- och orkesterledare i olika kyrkor och pastorat
i Sverige. Mellan 2016 och 2021 var
han organist och körledare i Rasbo
pastorat.

Dubois. Särskilt uppmärksammas att
det i år är 150 år sedan Hugo Alfvén
föddes, med det enda verk han skrev
för orgel.

Han är även dirigent för kören Rediviva
i Uppsala och Siljans Vokalensemble.
Orgeln i Rasbokils kyrka är byggd 1829
av Pehr Zacharias Strand. Orgeln är ett
fint exempel på de mindre koralorglar
som byggdes under första hälften av
1800-talet i Sverige. Orgeln är i originalskick.
Konserten kommer att innehålla spännande verk av kompositörer från 1700talet till vår egen tid: Muffat, Böhm,
Bach, Morandi, Boëllman, Alain och

ROINE BJÖRK
SERVICE & ALLBILVERKSTAD
DÄCK & RESERVDELAR
AC-SERVICE
BILEL & INSPRUTNING
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finalkonsert

• Er ic Bibb

NÄ R: söndag 14/8 kl. 18.00 VA R : Rasbo, Rasbo kyrka
P RIS: med UNT Mera 390 kr, ordinarie 430 kr, barn under 12 år fri entré.
Eric Bibb, född och uppvuxen i New
York, är med över fyrtio album och
mer än femtio år på scenen en av den
internationella bluesvärldens största
namn och hyllas som en av världens
främsta akustiska bluesgitarrister.
Eric Bibb har turnerat världen runt
i mer än tjugofem år, blivit Grammy-nominerad i USA två gånger och
fått mängder av andra internationella utmärkelser, bland annat pris för
årets akustiska bluesalbum av ”The
Blues Foundation” i Memphis 2017
och ”Blues Act Of The Year” vid
Jazz FM Awards i London 2019. Bibb
har samarbetat med storheter som
t.ex Mavis & Pops Staples, Taj Mahal,
Odetta, Bonnie Raitt, The Blind Boys
of Alabama och The Dixie Hummingbirds. År 2019 spelade han för
utsålda hus i en vecka på legendariska Ronnie Scott’s i London, då även
Van Morrison klev upp på scenen en
av kvällarna.
2017 turnerade Eric Bibb Sverige runt
med den hyllade enmans-föreställningen ”Tales From A Blues Brother”, som
också sändes i SVT. Den producerades
av hans son Rennie Mirro och Filip
Adamo och kan nu ses på Qwest TV.
Nyligen har vi sett Bibb i På Spåret och
i Bingolotto, där han sjöng en duett

med Sarah Dawn Finer.
Förra året, 2021, släppte Eric Bibb sin
senaste platta ”Dear America” med
gäster som bl. a Eric Gales, Ron Carter,
Steve Jordan, Tommy Sims, Shaneeka
Simon och Lisa Mills.
Eric Bibbs far, artisten Leon Bibb,
kämpade jämsides med Martin Luther
King och många fler för svartas rättigheter i USA på sextiotalet. Hos familjen
Bibb rörde sig flera erkända musiker
och artister, som John Lewis (Eric
Bibbs morbror - pianist/kompositör,
grundare av Modern Jazz Quartet),
Paul Robeson, Pete Seeger och Josh
White. Eric Bibb minns särskilt tydligt
hur han vid elva års ålder står i pyjamas
i vardagsrummet och berättar för Bob
Dylan att han minsann också spelar
gitarr…
Under kulturveckans finalkonsert i
Rasbo ackompanjeras Eric Bibb, gitarr
och sång, av Lamine Cissokho, kora
och sång, Christer Lyssarides, gitarr,
Esbjörn Hazelius, fiol och mandola
samt Ulrika Bibb, sång.
Välkomna till en musikaliskt spännande och oerhört engagerande konsert
med fantastiska musiker.
Detta får ni inte missa!
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FOTO: JAN MALMSTRÖM

TRANSSCHAKT

Röda
Ladan
Röda Ladan
Rasbo
UPPSALA

018-14 28 25

www.transschakt.se
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100 olika garner i över 2000 varianter!
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rasbo kulturförening
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Föreningen anordnar Rasbo Kulturvecka i samarbete med Rasbo
pastorat och föreningar i Rasbobygden.
Du som vill bidra till en fortsättning av Kulturveckan vill vi gärna se som medlem.
Årsavgiften är 150 kr/person eller 250 kr/familj.
Du kan också stödja oss med valfri summa.
Betala till Plusgiro 48 57 52-0 eller Swish-konto 123 621 86 48.
OBS: Ange namn och e-postadress i meddelandefältet vid betalning!
Vill du veta mer om Kulturföreningens verksamhet kan du vända
dig till någon i styrelsen:
Ordförande Maria Ripenberg



070-552 16 12 /

 maria.ripenberg@gmail.com

Vice ordförande Jonas Bromander



076-45 30 40 /

		

		

 jonas.bromander@gmail.com

Sekreterare Helena Lundvik		



070-824 86 86 /

 helena.lundvik@slu.se

Kassör Staffan Björklund



070-543 80 81 /

 staffan.bjorklund@telia.com

Se även vår hemsida: www.rasbokultur.nu

V ä lk o mn a !

BILJETTER OCH BOKNING
bi ljetter till bygdespelet
ARRAN GÖ R : Rasbo bygdespelare/Rasbo Hembygdsgille
P RIS: 180 kr (med UNT Mera)/200 kr (ordinarie), under 16 år: 20 kr.
BOKA:



BETA LA :

biljetterna vid entrén. Swish eller kontant.

018-376063 (Cathrine Löfqvist) eller via anmälningsformulär:
https://simplesignup.se/event/192300

biljetter till övriga evenem ang med inträde
ARRAN GÖ R : Rasbo Kulturförening
P RIS:

Priserna varierar beroende på evenemang. Se pris under respektive
evenemang, sidorna 10–37.

BOKA O CH B E TAL A.. .

via Kulturbiljetter, www.kulturbiljetter.se, sök på Rasbo Kulturförening eller evenemangets rubrik. Se även information om bokningen på www.rasbokultur.se.

KULTUR
BILJETTER
Biljetter säljs även vid entrén till respektive evenemang i mån av plats. Betalning
sker med kredit-/betalkort, Swish 123 621 86 48 eller kontant.

OBS - D AN S D AGE N : Fri entré, men begränsat antal platser. Boka plats i din ålderskategori via Simple Signup: https://www.simplesignup.se/event/193539

frågor om bokning och betalning?
KONTA K TA:
Staffan Björklund – kassör

 070-543 80 81 /  staffan.bjorklund@telia.com

