30 CITY

NÖJE

Gokartpalatset

BARNKALAS?
BARNKALAS
?
Varuvägen 15, Öppet ons-fre 15-20,
15-20, lör & sön 12-20
För förbokade arrangemang har vi ALLTID öppet!

www.gokartpalatset.se
Våra
Huvudsponsorer

08-570 165 00

CO NT AI NE RUTHYR NI NG

Nu till helgen!
Missa inte höstens friskaste helg. Tre dagar fyllda
av hundratals hälsorika
utställare, kostnadsfria
seminarier, debatter, provapå-aktiviteter, behandlingar
och uppvisningar. Sådant
som gör att du mår bra.
Och bättre!

Öppettider:
Fredag, lördag 10–18
Söndag 10–17
Entré: 130 kronor

Färska konstnärer får chansen
KONST. Oetablerade

Gokart från 7 år

konstnärer har svårt
att hitta någonstans
att sälja sina verk.
Det vill Folk & konst
råda bot på. Just nu
pågår en marknad
mitt i city där konststudenter och mindre
kända konstnärer
säljer sina verk.
– Vi ville komma åt
konst som inte visas annars och göra den tillgänglig, säger Caroline
Asplund, som ordnar
Folk & konst tillsammans med Helen Duhs.
Efter ett par års funderande öppnade de det
första Folk & konst i helgen. 26 konstnärer har
bidragit med sammanlagt runt 120 verk. Och
de hänger tätt.
– Det är konst överallt och det blir krockar

Koll på Nöjet!
Nu med
Träningsdagarna!

En riktig
stockholmare
på nätet.
www.city.se

www.alltforhalsan.se
www.traningsdagarna.se

IKVÄLL 24/10
ANDRÉ WICKSTRÖM
TOBIAS PERSSON

SHOWTIME 21.00

ORIGINALET SVERIGES MEST KÄNDA STANDUPKROG

BARINSLÄPP FRÅN 18.30

BILJ I KASSAN FRÅN 18.30 • FÖREST. TIS-LÖR • SHOWTIME 21.00 • TEL 16 61 80

SURBRUNNSGATAN 33 • ENTRÉ 120KR

SVERIGES STÖRSTA ALTERNATIVMÄSSA
• Många gratis föredrag • Spå dig
INRE HARMONI
• Aurafotografering • Massage
• Kristaller • Böcker • Ögondiagnostik
• Drömtydning • Alternativmedicin
• Healing • Kinesisk medicin diagnos
• Bildtolkning • Tatuering • Piercing
• Laser för rynkor, acne m.m
• Hjärt- & kärlscanning samt mycket mer

KROPP
& SJÄL

27-28/10 kl. 10.00-18.00 • Mässa i 3 hallar • 200 utställare • 75 föredrag

HARMONI-expo

Inre Harmoni mässor
Liljeholmshallen, Mejerivägen 4, Gaveln
T-bana: Liljeholmen uppg. mot spårvagn 2 min promenad ner mot vattnet

Ring för program eller se:

www.harmoniexpo.com
070-339 00 85. Entré 100:-

Skratt på DVD!
Med
Sissela
Kyle och
Robert
Gustafsson

169:styck

Nu på DVD hos
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på väggarna. Det gör att
det inte blir så allvarligt,
säger Caroline Asplund.

Från 50-lappen upp
Priserna
varierar
kraftigt, från 50 kronor
till omkring 13 000.
Tanken är att förbipasserande ska kunna glida
in, bläddra och handla
det de gillar, utan att behöva tänka på om det är
en bra investering.
– Det har varit fantastiskt kul hittills och
klart över förväntan.
Vissa konstnärer har
sålt slut på sina verk och
fått ta hit ﬂer.
Blir det en fortsättning?

– Vi funderar på det. Det kan bli en Folk & konst-marknad nästa år igen – men då behövs en större lokal
Vi vill försöka bredda för att få plats med ﬂer konstnärer såsom Helen Duhs och Caroline Asplund vill.
oss och ha med ﬂer
konstnärer nästa gång. ■ FOLK & KONST/Vad: Konstmarknad där oetablerade konstnärer säljer sina verk.
Lina Wennersten

När: Varje dag klockan 10–19 till och med på lördag. Var: Regeringsgatan 77.

