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En presentation av Kulturrådet i Vaxholms stad



Vaxholms stads 
kulturråd fi nns till för 
att främja kulturen 
i kommunen. 
Vi är engagerade i allt 
som har med kultur att 
göra: fi lm, teater, konst, 
museum, bibliotek, 
och mycket mer!



Läs mer om Vaxholms kulturråd pa följande sidor

I Vaxholms kulturråd ingår:

– Vaxholms biografteaters vänner  

– Vaxholms fästnings museum  

– Vaxholms hembygdsförening  

– Vaxholms konstförening  

– Vaxholms kulturskola  

– Vaxholms stadsbibliotek  

– Vaxholms turistbyrå  

– Svenska kyrkan i Vaxholm  

Kulturrådets verksamhet leds av Vaxholms stads kultur ansvarige, 
som också är ordförande för kulturrådet. I arbetsuppgifterna ingår 
att leda, planera och organisera arbetet och olika aktiviteter. 

Kulturansvarige ansvarar för Vaxholms stads konstregister, 
kulturstipendium, kulturbidrag och extern barnkultur som 
kommer till kommunen. I uppdraget ingår också att vara involverad 
i alla kulturevenemang som ordnas av kommunen. Ett exempel är 
Kulturnatten, som är ett årligt evenemang, där Vaxholms boende 
och besökare bjuds på olika kulturupplevelser, exempelvis 
konserter, barnteater, utställningar eller andra konstformer.



Vaxholms
Biografteaters

VAnner..

Vaxholms biografteaters vänner är en ideell förening vars 
syfte är att stödja kulturella verksamheter på Vaxholms 
biografteater. Vi visar både ”vanliga” fi lmer och livesändningar 
av opera-, balett- och teaterföreställningar samt konstfi lm. 
Dessutom anordnar vi då och då en kulturafton med en 
föreläsning, ett artistframträdande, ett musikframförande 
eller liknande. Med ett medlemskap stödjer 
du vår verksamhet. Aktuell program-
 information skickas via mejl.

www.vaxholmsbiograf.se 

info@vaxholmsbion.se



Vaxholms fästnings museum är skärgårdens största 
museum. Det skildrar skärgårdsförsvarets historia och berättar 
om den viktiga roll som fästningen har haft för skärgårds-
försvaret under femhundra år. I källarvalven under museet 
kan du se utställningen Livet på Kastellet. Tillsammans med 
vår vänförening Vaxholms fästnings musei vänner anordnar 
vi dramatiserade nattvandringar, konserter och visningar av 
militärhistoriska objekt bland mycket annat. Som medlem i 
föreningen har du fritt inträde till museet och du får också 
föreningens årsbok med intressanta artiklar om skärgården, 
fästningen och kustförsvaret genom tiderna. Museet har 
öppet under lov och sommaren. Vintertid är museet stängt 
för allmänheten men det är möjligt att boka gruppbesök.

www.vaxholmsfastning.se

info@vaxholmsfastning.se
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. .. .Vaxholms... .Vaxholms..Vaxholms..Hembygdsforening 

Vaxholms hembygdsförening verkar för att vårda och 
bevara traditioner, föremål och byggnader som är av kultur-
historiskt värde. Vi förvaltar och driver hembygdsgården och 
hembygdsmuseet, där besökare kan ta del av våra samlingar. 
Sommartid har vi en utställning om strömmingsfi sket och 
visar hur en fi skarfamilj bodde under slutet av 1800-talet. 
I anslutning till hembygdsmuseet fi nns ett sommaröppet kafé 
där du kan njuta av hembakat bröd, våffl or, smörgåsar och 
lättare maträtter. Hembygdsföreningen anordnar också större 
festligheter i traditionell anda, som Valborgsmässofi rande 
på Rådhustorget och Skärgårdsmarknad vid 
Söderhamnsplan. Under vinterhalvåret 
kan hembygdsgården hyras för fester.

www.hembygd.se/vaxholms-hembygdsforening 

vaxholm.hembygd@outlook.com



Vaxholms konstförening är en ideell förening med ambitionen 
att främja människors möten med konst. Vi anordnar ateljé- 
och museibesök, bjuder på guidade konstutställningar, 
ser konstfi lm och prövar då och då på ett hantverk. 
Vi arrangerar en vårsalong där såväl amatörer som 
professionella konstnärer med anknytning till 
Vaxholm är välkomna att delta. En uppskattad 
konstutlottning hålls varje år, där ett tjugotal 
verk lottas ut bland medlemmarna.

www.vaxholmskonstforening.se

vaxholmskonst@hotmail.com

Vaxholms
konstforening..



På Vaxholms kulturskola kan barn och ungdomar som bor 
i Vaxholm och är mellan 6 och 21 år sjunga, spela instrument 
och spela teater! Vi erbjuder undervisning inom bland annat 
musik, drama, alla instrumentgrupper, solosång, ensemble-
spel och körverksamhet. Eleverna medverkar regelbundet i 
konserter och föreställningar, till exempel vid lucia och jul, 
evenemang under Kulturnatten samt vid dramauppvisningar. 
Kulturskolans verksamhet bedrivs i egna lokaler 
på Kronängsskolan, men viss undervisning 
sker även på andra skolor i kommunen.

www.vaxholm.se/kulturskolan

kulturskolan@vaxholm.se

VaxholmsVaxholms
Kulturskola



Vaxholms stadsbibliotek är en plats för information, kunskap, 
förströelse och samvaro. Biblioteket förmedlar litteratur 
och kunskap för alla åldrar. På biblioteket kan du låna dator, 
kopiera, jobba, studera eller sitta ner och läsa en tidning. 
Vi bjuder in barn och unga till bokskola och klassbesök och 
erbjuder lov- och fritidsaktiviteter, till exempel sagostunder, 
pyssel och tävlingar. För vuxna arrangerar vi bokcirklar, 
föredrag och bokkafé. Vi samarbetar också med verksam-
heter inom äldrevården och omsorgen. Med bibliotekskortet 
kan du låna, reservera böcker och ladda ner e-böcker. 
Om du saknar ett bibliotekskort, ta med din legitimation 
och kom till oss, så ordnar vi det.

www.vaxholm.se/externwebb-startsida/
uppleva-och-gora/biblioteket/

biblioteket@vaxholm.se

VaxholmsVaxholms
stadsbibliotek



Vaxholms turistbyrå drivs av Vaxholms stad. Vi erbjuder 
information om sevärdheter, aktiviteter, restauranger, 
boenden och evenemang. Oavsett om du söker en semester-
upplevelse med familjen eller en konferensresa med jobbet 
så kan turistbyrån hjälpa dig att hitta information och komma 
med passande förslag. Vi anordnar också guidade stads-
vandringar och säljer biljetter till kulturella evenemang. 
Hos oss kan du även hyra cykel för att enkelt ta dig runt i 
staden, eller hämta kartor över kommunens promenad- 
och cykelstråk. Turistbyrån har öppet 360 dagar om året 
och är centralt belägen i stadens vackra rådhus. 

www.vaxholmdestination.se 

turistbyran@vaxholm.se 

VaxholmsVaxholms
TuristbyrA
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Svenska kyrkan i Vaxholm erbjuder fl era kulturella 
aktiviteter, framförallt konserter och musikhändelser. 
Församlingen har en omfattande musikverksamhet som 
pågår under hela året. Vi har också körer för olika åldrar och 
inriktningar. En gång i månaden arrangerar vi lunchkonserter 
med olika artister och musiker. Enkel förtäring fi nns då att 
köpa i kyrkan. Under sommaren kan man njuta av Musik i 
sommarkväll. Då gästas församlingen av artister som 
framför kammarmusik i form av en romansafton, en 
pianoafton eller jazz- och folkmusik. Konserterna ges i 
Vaxholms kyrka, Resarö kapell och i Bogesunds slottskapell.

www.svenskakyrkan.se/vaxholm

vaxholm.forsamling@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkan 
 i Vaxholm



Vill du veta mer om 
Vaxholms kulturråd? 
Kontakta oss!
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www.vaxholm.se/externwebb-startsida/
uppleva-och-gora/kultur/kulturradet

kulturen@vaxholm.se

08-541 709 45


