7 !Doc Lounge Live- The Promise.
Ny dokumentärfilm med livesänt samtal. Denna gång The
Promise en dokumentär om
en ödesdiger romans. Ett
modernt shakespearedrama
med kärlek, svek och mord, en
helkväll med ett exklusivt livesänt samtal från Doc lounge Malmö där filmens regissör
medverkar. Läs mer om filmen och se trailern på facebook:
Doc Lounge Båstad. Kunskapscentrum Agardh, AgardhSalen,
kl 18.45, entré 40:-. Fikaförsäljning!
Arr: Båstads bibliotek och Film i Båstad
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11 Hans Ekbladh ”Cement har blivit mitt val av material

-8 Stephanie Kullberg och Annika Östlind
Konstföreningens första separatutställning för året presenterar Stephanie Kullberg, som målar i en klassisk/ realistisk
metod i olja och teckning och Annika Östlind som arbetar
skulpturalt i vitbrännande stengodslera och brons. Frodiga
kvinnor och underfundiga råkor ligger henne varmt om hjärtat.
BiblioteksGalleriet i Båstad. Arr: Båstad Bjäre Konstförening

3

Amadeus – teater från London

Det unga geniet Wolfgang
Amadeus Mozart anländer till
Wien. Hovkompositören Antonio Salieri slås av hans
genialitet. Besatt av avundsjuka
beslutar han sig för att bekämpa Mozart. Scala Bio kl.18,
entré 195:-. Arr: Scala Bio

5 Svansjön - balett från Moskva. Baletten skapades för
Bolsjoj 1877 till musik av Tjajkovskij. Scala Bio kl 15, entré
195:-. Arr: Scala Bio

5 Leo Nilsson – 70 år med Musikens väsen

Bjäretonsättaren Leo Nilsson fortsatte
i Paris efter pianist- organist- och
musikpedagogexamen på Musikhögskolan i Stockholm. Han är en av den
elektroniska musikens pionjärer i
Sverige. Han har arbetat med ren
elektronisk musik men också med
musik integrerad i utställningar i flera världsmetropoler och
han har arbetat med musik till film, bildspel, teater, dans och
TV. I sin bok Musikens väsen (2104) sammanfattar han sin syn
på musikens utveckling och möjliga framtid. Vi får möta honom tillsammans med några smakprov på hans musik och ta
del av hans rika liv. Båstads bibliotek kl 16. Båstads Kammarmusikförening startar jubileumsåret med fri éntre.

för att uttrycka design. Jag målar även i akvarell, akryl, olja och
blandar de olika materialen med cement, för att få fram olika
estetiska uttryck.” Vernissage på BiblioteksGalleriet kl 11-13.
Utställningen varar till den 16 mars. Arr: Båstad Bjäre Konstförening

11 Glada Änkan - direkt från Kungl. Operan i Stockholm.

En uppsluppen bearbetning av Henrik Dorsin av Lehars
operett. Handlingen utspelas på Operan i Stockholm. Operachefen behöver en succé och anlitar en firad operadiva och en
mörksint och kompromisslös regissör. Scala Bio kl 15, Entré
235:-. Arr: Scala Bio

11 Körkonsert i vintertid Kören Cantemus Vokal-

ensemble från Halmstad gästar oss återigen. Dirigent Paul
Tufvesson och pianist Stefan Wikrén. Vi kan förvänta oss
blandad vacker körmusik inklusive A little Jazzmass av Bob
Chilvott. Mariakyrkan i Båstad kl 18, kollekt till musikverksamheten. Arr: Båstad Ö Karups församling.

12 Indiens nationalparker bilder och berättelser med
Clas Henrik Rosell (som tillbringar fritiden på Bjäre). Det vilda
Indien har stort utrymme i ett tättbefolkat land, här finns de
magiska djungler som inspirerat Kipling att skriva Djungelboken. Förslövs församlingshem kl 18.30. 30:-, eller 100:- för
terminskort. Arr: Torekovs föreläsningsförening

14 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

14 På räls över Hallands ås under 130 år

Kalle Eriksson berättar. Förslövs församlingshem kl 19, entré
40:- för medlem, 50:- för icke medlem.
Arr: Förslövs Socken Förr och Nu
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Det ljuva livet Marcello Mastroianni och Anita

Ekberg i Fellinis moderna klassiker. Scala Bio kl 18.30, entré
150:-. Arr: Scala Bio

Arr: Båstads kammarmusikförening

7 I utvandrarnas fotspår En Amerikaresa i bilder med
Bertil Gunnarsson. Tisdagscafé i Ängahällans matsal i Förslöv
kl 14. Arr: Förslöv – Grevie församling

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

15 Det blev en tunnel

Trivselkväll med Tord Knutsson,
Sven-Olle Svensson och Bertil Karlsson som ser tillbaka; giftet,
djuren och Kungabesöket. Östra Karups församlingshem kl 19.
Kaffe serveras, pris 50:-. Arr: Östra Karups Minnesvårds Förening

16 Det här var mitt liv med Bengt Roslund
fd TV-producent delar med sig av sina erfarenheter bakom
kulsserna. Förslövs församlingshem kl 11.30, lunch ingår,
kostnad 60:-, anmälan senast den 14 februari 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
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Kollektivet Det är 1970-tal och Erik och Anna
drömmer om att starta ett kollektiv i Köpenhamns finare del
tillsammans med deras tonåriga dotter Freja. En dröm som
också blir sann! Danmark, 2016, regi: Thomas Vinterberg, för
mer info se filmibastad.se. Filmerna visas på Scala Bio
torsdagar kl 17.30 och 20, lördagar kl 16. Arr: Film i Båstad

16 !Låt den rätte komma in- bokträff.

Serien ”Vi
läser film” fortsätter, med boken som är skriven av John
Ajvide Lindqvist och handlar om Låt den rätte komma in är en
skräckroman skriven av John Ajvide Lindqvist. Berättelsen
utspelar sig 1981 i Stockholmsförorten Blackeberg. Boksamtal
på biblioteket kl 15 och på Båstad Bokhandel kl 17. Medlemskap 50:-/termin.
Arr: Båstads bibliotek, Bjäre Bokhandel och Film i Båstad

16 !Vad betyder den privata trädgården?!!!
Många människors möte med naturen sker ofta i den privata
trädgården. Men hur ser människors vardagliga förhållningssätt till privata trädgårdar ut i vår samtid? Det har Carina
Sjöholm velat belysa i sitt forskningsprojekt ”Arbete och
redskap mellan dröm och förverkligande i villaträdgården”.
Båstad, AgardhSalen kl 18, fri entré.
Arr: Båstads bibliotek i samarbete med Lunds universitet
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The Audience - teater från London. Helen

Mirren spelar drottning Elisabeth i denna fantasi över
drottningens möten med sina olika premiärministrar genom
åren. Scala Bio kl.18.30, entré 165:-. Arr: Scala Bio

17 I Afton Dans med Lasse Stefanz

Dansmeny eller
bara dans? Mer info och bokning på grevieparken.se.

En historia om tre generationer kvinnor. Teatersalen, Förslövs
skola, kl 16,ordinarie inträde 170:-,
med scenpass 140:-. Arr: Båstads Riksteaterförening

27 !Tango Libro Danscafé!
Kom och dansa argentinsk tango på Båstads bibliotek, lyssna
på musik, umgås, 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

Munch 150 år - konst på bio. Den största
utställningen någonsin av Munchs verk på Nationalmuseet i
Oslo. Scala Bio kl. 16, entré 150:-, medlemmar i Båstad Bjäre
konstförening har rabatt. Arr: Scala Bio

28

BARN OCH UNGA
19

!Muminfamiljen på Rivieran! Filmatisering av
Tove Janssons serie, barntillåten, 1 tim 20 minuter. Visas i
aulan, AgardhSalen vid Båstads bibliotek, kl 11.00. Fritt
inträde. Arr: Båstads bibliotek

20 !Mumin!

Kom och njut högläsning! 3-7 år, Båstads
bibliotek kl 11 på arabiska kl 11.30 på svenska. Fritt inträde.
Arr: Båstads bibliotek

21 !Mumin!

Kom och njut högläsning! 3-7 år, Båstads
bibliotek kl 11 på arabiska kl 11.30 på svenska. Fritt inträde.
Arr: Båstads bibliotek

21 !Coraline!

Kom och njut högläsning! Rekommenderad
från 11 år, Båstads bibliotek kl 15. Fritt inträde. Arr: Båstads
bibliotek

22 !Kreativ miniverkstad med Kristina Digman!
Alla åldrar! Drop – in! Båstads bibliotek kl 11-14. Fritt inträde!
Arr: Båstads bibliotek

Arr: Grevieparken

23 !Teckningsworkshop med Anna Nilsson!

dagens gäst är Stefan Ljungqvist,
istället för Hasse Andersson ser vi nu Thomas Åström, idag
även Lennart Palm känd från Melodikrysset. Grevieparken kl
15, (insläpp från 14) entré 160:-, inkl. gofika med påtår och
garderob. Bokning av bord: 0431-36 11 51. Arr: Grevieparken
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23 Skivor till kaffet

Från 11 år, begränsat antal platser, biljett till workshopen
gäller även för mat i pausen och garanterad plats på filmvisningen av Coraline. Båstads bibliotek kl 10-12. Gratis, men
boka biljett på Båstads bibliotek, tel 770 88. Arr: Båstads bibliotek

!Coraline! Filmatisering av Neil Gaimans bok med

samma namn. Från 11 år, kan ses av yngre i vuxet sällskap. 1
tim 40 min. Visas i aulan, AgardhSalen vid Båstads bibliotek, kl
12.30, fri entré Arr: Båstads bibliotek

24 !Mumin! Kom och njut högläsning! Från 6 år, Båstads
bibliotek kl 11 på arabiska kl 11.30 på svenska. Fritt inträde.
Arr: Båstads bibliotek
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!Kometen kommer! Filmatisering av Tove
Janssons bok, barntillåten, 1 tim 14 minuter. Visas i aulan,
AgardhSalen vid Båstads bibliotek, kl 11.00. Fritt inträde. Arr:

25 Rusalka - opera direkt från New York Kristin Opolais

Båstads bibliotek

får sitt stora genombrott i Dvoraks sagoopera om den
kärlekstörstande sjöjungfrun. Scala Bio kl 19, förköp i Bjäre
Bokhandel. Entré 245:- (förköpsavgift 40 kr tillkommer).
Arr: Scala Bio

26 Kärlekens väg

Båstads kyrkokör sjunger om kärlek på
fastlagssöndagen i Mariakyrkan i Båstad kl 11.
Arr: Båstad Ö Karup församling

26

Alice; Konsten att flytta en mamma

En varm komedi med underfundig humor och vemodiga
undertoner. En historia om
att ta makten över sitt eget liv.
Med nyfunnen aptit på livet,
och barn och barnbarn som vill
lirka in henne på äldreboende.

INFO till Kultur på Bjäre för mars månad
lämnas senast den 15 februari till
tussa.lanner@bastad.se, tel 0431-77231

