gamla läktarorgeln med Andreas Lindgren och en villig
orgeltrampares hjälp. Mariakyrkan i Båstad kl 18, kollekt till
musikverksamheten. Arr: Båstad Ö Karup församling

3 Ripa Jakten 2017

ur programmet: utställning med
tavlor av Hans Ripa, Dinna Ahlin berättar om Ripa Gården och
Per Johansson berättar om Hans Ripas konstnärskap.
Hovbacka kl 14-17. Kaffe och kaka till självkostnad.
Arr: Sensus

4 !Tango Libro Danscafé!

SEPTEMBER 2017
-10 Elizabet Thun och Anna Ling

ställer ut måleri
och skulptur. Missa inte den finna skulptur parken. Öppet tissön kl 12-17, gratis entré . Arr: Galleri Arnstedt

Kom och dansa argentinsk
tango på Båstads bibliotek, lyssna på musik, ugås, och ta en
billig fika. Vi visar gärna stegen i början. Alla är varmt välkomna - både ni som redan är i ”tangovärlden” och ni som är
nyfikna på tangons magi. Gå gärna in på Facebook och titta på
vår sida Tango Libro. Café Biblos på Båstads bibliotek kl 17.30
– 19.30. Fri entré. Arr: Båstads bibliotek och ABF

5

Hieronymus Bosch och hans märkliga värd.

Konst på bio: Vem var han, denne visionärs konstnär, som dog
för 500 år sedan? Vad inspirerade honom till hans både
märkliga och skrämmande verk? Scala Bio Båstad kl 16. 150:(konstföreningens medlemmar har rabatt) .
Arr: Scala Bio i samarbete med Båstad Bjäre konstförening

6

Tidlös Fizcarraldo. Werner Herzogs storslagna film
om gummibaronen Fitzgerald som bestämmer sig för att bygga
ett operahus i djungeln. Scala Bio satsning på moderna filmklassiker, för fler se Scala Bio.se. Kl18.30 entré 150:Arr: Scala Bio

7 Café Minnesvärt, En mötesplats med samvaro,
- Landart - Konst i naturen (X)sites är ett konstprojekt
med temporär offentlig konst längs cykelleden Kattegattleden
arrangerat av Konstnärscentrum Väst. På Bjäre är det konstnären Karin van Molen från Nederländerna som visar sin
offentliga konst, kallat ”Sign of the time”. Platsspecifik konst
innebär att konstnären tar landskapet i anspråk, där både
konsten och platsen blir konstverket. Du hittar konstverket på
Böskedalsvägen 114, Grevie, GPS: 56.406695, 12.780264. Då
konstverket är i halm står det så länge det finns kvar. För mer
infomation se: http://kattegattleden.se/2017/04/xsiteskattegattleden-2017/ Arr: Konstnärscentrum Väst

kunskapsspridning och underhållning. Varje café minnesvärt
har ett tema för kvällen, Båstad, AgardhSalen, kl 18, fri entré
och vi bjuder på fika. Arr: Alzheimer Sverige

7 Vår nye kyrkoherde

Sören Trygg presenterar sig.
Båstad Församlingsgård kl 10. Arr: Båstad Ö Karup Församling

2 Utflykt till Hishults konsthall

Samling vid postens
parkering kl 13. Astrid Sylwan, målningar och Olle Brandqvist,
skulpturer. Arr: Fredrika Bremer Förbundet Båstad

9

Butterfly med Malmö Opera. En dramatisk opera,
som också blev teater, här en opera av Giacomo Puccini med
hans mest älskade hjältinna. Sju sångare och fyra musiker
medverkar i en stor opera i kammarformat. Teatersalen på
Förslövs skola, kl 18, entré 200:-, scenpass 170:-.
Arr: Båstads Riksteaterförening

10 Guidad trädgårdshistorisk vandring.
2 Stefan Nilsson, Ulrika Swärd och Castello

Hansen Stefan Nilsson: ”Jag strävar efter att bilderna ska
vara mångtydiga och fantasieggande med mystik och symbolik
i naturliga ljus och utan att arrangera motivet. Ulrika Swärd:
”Jag arbetar framför allt med halssmycken med inslag av trä
och stenar. I processen fångar jag upp strömmen av idéer och
omvandlar dem till smycken. Castello Hansen:” Smycket har
följt människan sedan tidens morgon och det är från dess
egenart som inspirationen till mina verk kommer. BiblioteksGalleriet, vernissage kl 11-13. Utställingen pågår till den 20
september. Arr: Båstad Bjäre Konstförening

2 Sensommarmusik i vapenhuset Vi återser och hör

sångensemblen Les Cœurs, instrumentalisten Annelie Olhaver
på sax och flöjt och några av deras senaste favoritlåtar Som
brukligt är kommer det även några spridda toner från den

Tillsammans med Ingrid Persson Skog får ni uppleva en
trädgårdshistorisk vandring om hur Rudolf Abelin förvandlade
sin trädgårdsdröm till sin drömträdgård. Trädgårdarna har
grusgångar, vattendrag och dammar samt en del partier som är
svårtillgängliga för de mindre rörliga. Vi räknar att vandringen
tar max 1,5 timme (1,5 h för större grupp och 1,15 h för
mindre grupp). Vandring passar alla åldrar. Vuxen: 120
kr/person, ungdom 12-19 år: 60 kr, barn under 12 år: gratis.
Betalning: kontant eller kort. Biljettköp sker 10 min. före
guidningen framför Villa Abelin, guidningen startar kl 11. Våra
guidningar måste förbokas på tele: +46(0)431-30 21 00 eller
info@norrvikenbastad.se. Arr: Norrviken

12 Christian Senniksen

berättar om sin resa till
Mongoliet. Båstad Församlingsgård kl 10.
Arr: Båstad Ö Karup Församling

Vill Du ha Kultur på Bjäre direkt i Din inkorg?
Mejla tussa.lanner@bastad.se och berätta!

12 !Fyren Mellan Haven!

Bokträff
med ”Fyren mellan haven”. Båstads biblotek,
kl 13.30, kl 18 Bjäre Bokhandel, medlemskap
för hela hösten 50:-, kan köpas på bibloteket,
gratis för studerande. Arr: Båstads biblotek och
Bjäre bokhandel

12 Öppet Arkiv Föreningen Gamla Båstad har öppet
arkiv, kl 15-18 i kommunhuset, säg till i receptionen så blir Du
insläppt. Arr: Föreningen Gamla Båstad

12 Trees & Love En direktsänd konsert från Stockholm

för klimatet i samarbete med Vi-skogen. Medverkande: Helen
Sjöholm, Peter Jöback, Malena Ernman med flera. Konferencier: Babben Larsson och Anders Lundin. Scala Bio Båstad kl
19, entré 170:- . Arr: Scala Bio

13

!Fyren Mellan Haven! Filmvisning: - Fyren

mellan haven (2016)133min. En representant från Hallands
Väderös öförvaltning berättar om fyrlivet på ön. Båstads
biblotek kl 18:30. Medlemskap för hela hösten 50:-, kan köpas
på bibloteket, gratis för studerande.
Arr: Båstads biblotek och Bjäre bokhandel

13 Frågesportstävling

19 Beredskap i kris

Vems är ansvaret om krisen
kommer? Ingen kommer stå med en matkasse vid din dörr om
maten tar slut i affären, det är säkert. Men vilken beredskap
har vi vid en krissituation? Susanne Gäre, som tillsammans
med Gunnar Lyckhage skrivit boken Beredskap i kris och
"Maten och framtiden - vart är vi på väg" reder ut begreppen.
Susanne Gäre är redaktör för magasinet På Landet som går ut
med dagstidningarna Norra Skåne och Skånska Dagbladet som
bilaga och som delas ut till alla jordbruksföretag i Skåne.
Båstad biblioteket på Agardhsgymnasiet, kl. 19.00, 100:- .
Arr: Studieförbundet Vuxenskola

20 Trivselkväll

Inge Håkansson berättar om händelser
i Östra Karup hämtade ur Laholms tidning. Östra Karups
församlingshem kl 19, Kaffe serveras. Pris 50:- .
Arr: Östra Karups Minnesvårdsförening

21 !Framtida livsmedelsförsörjningen!

Christian
Jörgensen berättar om hot och konsekvenser. Båstad, AgardhSalen kl 18, fri entré. Arr: Båstads bibliotek och Lunds universitet

21 Kanonerna på Djuramossa

Johan André berättar.
På Förslövs församlingshem kl 19. Arr: Bjäre Arkeologivänner

med Höks Hembygdskrets. Östra
Karups församlingshem kl 19, kaffe serveras.
Arr: Östra Karups Minnesvårdsförening

14 Trivselträff Lunch med vår nya organist, Sara Carlsson.
Presentation, meloditävling och sånger. Trivselträff i Förslövs
församlingshem kl 11.30, lunch ingår, kostnad 70:-, anmälan
senast den 12 september på 41 56 50. För kyrkbil inom
församlingen ring 36 96 66, för gemensam buss Förslöv Grevie
samhälle, ring Åsa Hagberg 41 56 64.
Arr: Förslöv – Grevie församling

14 !Fyren Mellan Haven! Bok och filmträff med ”Fyren
mellan haven”. Båstads biblotek kl 12.45, kl18 Bjäre Bokhandel, medlemskap för hela hösten 50:-, kan köpas på bibloteket,
gratis för studerande. Arr: Båstads biblotek och Bjäre bokhandel

17 Nordiska Folkvisor

Med Visans Vänner Båstad, vi
ses i Gästabudssalen, Vångavägen 31 i Båstad kl 15.
Arr: Visans Vänner Båstad

17 Orgel och Trombon

Sara Carlsson, organist och
Martin Sjöborg, trombon, spelar musik av bland annat
Guilmant, Homilius, Bingham och JS Bach. Förslövs kyrka kl 16.

23 Thomas Frisk

sysslar bland annat med att visualisera
verkligheten omkring oss i olika konstnärliga tekniker. Måleri,
grafik, stengods, glas med mera. BiblioteksGalleriet, vernissage
kl 11-13. Utställingen pågår till den 11 oktober.
Arr: Båstad Bjäre Konstförening

24 Maktens signaler och Fredrika Journalisten
Barbro Hedvall berättar med bilder, dels om sin bok Maktens
signaler som handlar om makthavarnas olika klädstilar, dels
om Fredrika Bremers liv och gärningar. Fredrika Bremerförbundet har drivit Apelrydsskolan som numera drivs som en
stiftelse. Hovs Församlingshem kl18.30
Arr: Torekovs föreläsningsförening

Arr: Förslöv-Grevie församling

BARN OCH UNGA
17

Peter Pan Uppfinningsrik familjeföreställning från
National Theatre i London om våndan av att växa upp – fylld av
fantasi, magi, musik och bus. Scala bio Båstad kl15. Entré 150:från 7 år Arr: Scala Bio

23 !TeaterTajm! Sagoyoga Följ med på sagoyoga där vi
17 Pianokonsert med Roland

Båstad kammarmusikfestivals nya konstnärliga ledare Roland Pöntinen debuterade
1981 med Kungliga filharmonikerna och har sedan dess uppträtt med de flesta av de stora, symfoniorkestrarna i Europa,
USA, Korea, Australien, Sydamerika, och Nya Zeeland. Han har
samarbetat med många av de mesta namnkunniga, dirigenter,
gjort 90 grammofoninspelningar för olika bolag. Han har också
komponerat soloverk, kammarmusik och verk för soloinstrument tillsammans med orkester. Båstads biblotek kl16.
Biljetter köpes på Bjäre Bokhandel, eller före konserten.

flyger högt upp bland
molnen, känner solens
strålar och lyssnar efter lejon
som vrålar! Välkommen till
en sagostund med rörelse
och fantasi. Båstads Biblotek
kl 11. För vuxna och barn 3-6
år. Boka biljett från den 28
augusti på Båstads bibliotek, tel: 770 88. Arr: Båstads bibliotek,
kulturavdelningen, Café Biblos och Studieförbundet Vuxenskolan

Arr: Båstad kammarmusik förening

19 En flygande historia Intervju med Bertil Bjäre ”från
flygpojke till chef för luftförsvarssektor syd”. Ängahällans
matsal i Förslöv kl 14. Arr: Förslöv–Grevie församling

19

Hamlet Teater Galeasens kritikerhyllande

bearbetning av Shakespeares klassiker – vacker och suggestiv.
”Den måste ses” DN. Scala bio Båstad kl18.30. Entré 150:Arr: Scala Bio

INFO om Kultur på Bjäre för april månad

INFO till Kultur på Bjäre för oktober
lämnas senast den 15 september till
tussa.lanner@bastad.se, tel 0431-77 231

