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Vid livets gräns
ti 5.11   kl. 14–16    
En livsbejakande musikteaterpjäs 
om möten, bemötanden och musi-
kens kraft med Anna Brummer och 
Helena Ryti. Infotorg och kaffeser-
vering.
Nordhuset, Mosaiktorget 2

Sinnestämningar
ti 26.11  kl. 14–16 
Guidningar med Anna Finnilä i 
krigstidens stämningar och konst. 
Infotorg och kaffeservering.
Villa Hagasund, 
Mannerheimvägen 13 B

Staffansby Lucia med följe
fr 13.12 kl. 14–16 
Luciafest med stämningsfullt mu-
sikprogram. Infotorg och kaffeser-
vering.
Malms kulturhus, 
Nedre Malms torg 1

Seniornätverkets kommande evenemang:

Seniorfestivalen arrangeras av Se-
niornätverket som vill skapa gemen-
skap och minska ensamheten bland 
svenskspråkiga äldre i Helsingfors. 
Festivalen är en del av den nationel-

la Armasfestivalen. I nätverket sam-
arbetar stadens olika sektorer till-
sammans med olika föreningar och 
organisationer.



Välkommen!
Festsalen, 2 våningen, kl. 12–12.45

Bruun, böcker och annat kul!
Staffan Bruun i ett samtal med Larrie Griffis. 
Konferencier Ann-Kristin Schevelew. 
T-slinga och skrivtolkning i festsalen.

Fixa huvudet!
Rum B1, kl. 12.00–15
Frisörstuderande från Prakti-
cum erbjuder indisk huvudmassa-
ge. Ansvarig lärare Carita Böcker-
man-Oksanen.

Fixa handen!
Rum B2, kl. 12.00–15
Kosmetologstuderande från Prak-
ticum erbjuder handmassage och 
lackning av naglar. Ansvarig lärare 
Camilla Lindholm.

Gripkraft & balans 
Gymnastiksalen kl. 13–13.30
Balansträning och gripkraftsövning-
ar med Mia Karvonen från Helsing-
fors stads idrottstjänst och Malin 
Grönros från Folkhälsan.

Gör din egen kylskåpsmagnet
Keramikverkstaden,  
drop-in kl. 13–14.15
Kom och gör en egen unik kylskåps-
magnet med Arbis lärare Marianne 
Thun-Ericsson.

”Lavis”
Gymnastiksalen kl. 13.45–14.15
Dans till finska klassiker med Mia 
Karvonen från Helsingfors stads 
idrottstjänst och Malin Grönros 
från Folkhälsan. Du behöver inget 
eget par!

Friendly Faces pop-up
Barbershop-gruppen Friendly Faces 
uppträder. Arr. Svenska Pensionärs-
förbundet rf.

Från Kurvi till Månen – en digital 
nostalgitripp från år 1969
Rum 24 kl. 13 och 13.30
Bekanta dig efteråt med surfplattor, 
bildtjänsternas skattkammare och 
mycket annat nyttigt och roligt från 
den digitala världen. Arr. Helsingfors 
stadsbibliotek, Helsingfors Stads-
museum, Folkhälsan och Arbis.

Högläsning
Biblioteket kl. 13–13.30
Högläsning med Arbis bibliotekarie 
Johan Lindberg.

Underbart är kort
Rum 23 kl. 13.30–14
Teatergruppen Svalan framför 33 
dikter av kända författare. Dikter-
na beskriver människans väg genom 
livet från barndomslekar och ung-
domsdrömmar till vuxenlivets utma-
ningar och ålderns vishet.

Vid livets gräns
Rum 23 kl. 14–14.25
Sjukhusmusiker Anna Brummer i 
ett samtal med Nina Gran om den 
musikfyllda föreställningen Vid li-
vets gräns om möten, bemötanden 
och musikens kraft vid en sjukhus-
avdelning.

Avslutningskonsert med allsång
Festsalen, 2 våningen, kl. 14.30–15
GAME Ensemble uppträder med höstliga körsånger och bjuder in till 
allsång. 
T-slinga i festsalen.

Kaféet på andra våningen är öppet. 
Där kan man köpa lunch, dricka kaf-
fe och umgås.

Bottenplan
Infotorg kl. 11.30–15

2 våningen
Infotorg kl. 11.30-15


