
Hoodywood 
goes  
Blue Velvet

Efter en lyckad premiär sätter nu klubben 
Hoodywood igång med att planera nästa 
event som äger rum den 8.e november. 
Temat denna gång är ”Blue Velvet” och 
inspiration kommer bland annat hämtas 
från David Lynchs filmer.  

remiärkvällen för den nya kulturklubben i Huddinge 
centrum var ett lyckat event med en blandning av starka 
akter från olika genrer. Publiken fick bland annat ta del 
av stand-upkomik, klassisk pianomusik, punk-opera 
och en röjigt rockband.  Det märktes att klubben var 

ett välbehövt inslag och att Huddingeborna var nyfikna på det nya 
tillskottet. 

Den 8.e november är det dags för nästa tillfälle, där temat är “Blue 
Velvet” och de flesta akterna är redan satta. Publiken kommer även 
denna gång kunna ta del av allt möjligt. De akter som redan har 
presenterats är:

Daniel Boyacioglu: Poet och estradör
Glädjeflickorna: består av systrarna Oldenburg; Miriam på dragspel 
samt piano och Marta som sjunger. Duon har en repertoar med allt 
från Ertha Kitt till Kraftwerk. Ingen spelning är den andra lik då de 
ständigt förnyar sig.
DefiXions: Punkoperaduo som inte är lik något annat band. Med sitt 
egna sound kommer de bjuda publiken på ett fänglsande uppträdande.
Jacob Piamorex Moscovicz: Husets egen pianist som värmer upp 
lokalerna med sin fantastiska pianomusik under början av kvällen.  
Kvällens Huddingebo: Ett stående inslag är att presentera en 
Huddingebo som bör uppmärksammas för att ha gjort något särskilt 
men kanske inte annars hade fått chansen att berätta om det.  
Personen väljs av klubbens grundare och bjuds in till en intervju.  
Inredning enligt tema: Lokalen fixas med hjälp av FaunaFest för att 
skapa den rätta atmosfären.

P Kort om Hoodywood:

Kulturklubben huserar hos Folkes 
i Folkets hus på Sjödalstorget 1 
i Huddinge. Äger rum en fredag 
varje månad, med start den 4.e 
oktober. Klubben startas på 
initiativ av Ögla Kulturförening 
och Pax Planet i samarbete med 
Huddinge kommun och Arena 
Huddinge för att berika Huddinges 
kultur-och nöjesliv. Klubben är 

öppen för alla fyllda 18. 

www.ogla.se  
www.folkesevent.se
facebook.com/clubhoodywood
Tel: 0709-92 89 96
Folkets hus  
Sjödalstorget 1, Huddinge
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