INFO om Kultur

7 Paradiset tur och retur -

en hoppfull föresläsning om
varför de som säger att det går åt ”fanders” har fel. Vetenskaps
journalisten Peter Sylwan från Össjö berättar om sina böcker
”Människans Natur” och ”Att upptäcka det oväntade” – om
varför vi gör som vi gör, hur kunskap och teknik går framåt på
slumpvisa och oväntade vägar och hur framtidens hållbara
jordbruk ser ut. Församlingsgården i Båstad kl 14, entré 70:-.
Arr: SPF Båstad Bjäre

8 Internationella kvinnodagen!

Vad har hänt – och
vad kommer att hända? I Båstad och världen? Historik och
framtidsplaner visas på Båstads bibliotek kl 10-18.
Arr: Akademi Båstad Gymnasium, Båstads bibliotek, Apelryd och FBF

8 Vad hände i Ö Karup på 70-talet?
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!Vi läser film: Låt den rätte komma in! Svenska

versionen visas i AgardhSalen, Båstads bibliotek , kl 18.30.
Arr: Båstads bibliotek, Bjäre Bokhandel och Film i Båstad

2 ! Vi läser film: Låt den rätte komma in-

boksamtal. Vi samtalar och jämför bok och film på Båstads
bibliotek kl 10.30. Medlemskap 50:/termin. Arr: Båstads bibliotek,
Bjäre Bokhandel och Film i Båstad

3

Två herrars tjänare Teater från London. I denna

engelska version av Goldonis klassiska komedi från 1700talets Venedig bytts ut mot 1960-talets ruffiga Brighton där
sex, mat och pengar står högst på dagordningen. Scala Bio
Båstad kl 18.30, entré 165:-. Arr: Scala Bio

Med hjälp av
Laholms tidning berättar Inge Håkansson om stort och smått.
Trivselkväll i Ö Karups församlingshem kl 19. Kaffe serveras.
Pris 50:-. Arr: Östra Karups Minnesvårdsförening

10 Sjung med Lars Boman

vi möts på allsångscafé!

Båstad, Vårliden kl 14. Arr: Vård och omsorg

11 Visans Dag i Norden

Konsert till minne av Evert
Taube. Orkestern ”Dom Ni Vet” från Landskrona gästar Båstad,
även medlemmar från Visans Vänner Båstad medverkar.
Båstad, AgardhSalen i Kunskapscentrum Agardh, (Båstads
bibliotek) kl 15-17, entré 125:-, VVB-medlemmar 100:-,
ungdomar 50:-.
Arr: Visans Vänner, Studiefrämjandet och Båstads kommun

11 La Traviata Direkt frå The Met i New York. Verdis
opera om den dömda kurtisanen Violetta är baserad på
Kameliadamen av Alexandre Dumas. Scala Bio i Båstad, kl 19,
förköp på Bjäre Bokhandel, inkl förköpsavgift 285:-. Arr: Scala Bio

12 Monsieur Erik Satie

Erik Satie är en av musikhistoriens mest originella kompositörer. Han bröt mot det
vedertagna harmoniska systemet långt före Debussy, han
grundade en egen kyrka, Léglis Métropolitaine d´Art de Jésus
Conducteur, som enda känd kompositör fick han en musikkritiker men framförallt var Satie skapare av odödliga
melodier som Je te veux och Gymnopédie nr 1. Detta
konsertprogram speglar de olika sidorna Saties märkliga
musik och texter framförs av sopranen Amelia Jakobsson,
pianisten Joachim Olsson och aktören Magnus Florin. För idé
och musikval står Per Nyrén som även han förekommer vid
flygeln. Båstads bibliotek kl 16, entré 140:- för icke medlem,
100:- för medlem och gratis under 18 år!
Arr: Båstads Kammarmusikförening

3 Dansk afton med Jazz´in Jacks och Anna Pauline
3 härliga smørrebrød, røe pølser med tillbehör m.m.Kvällens
Bar erbjuder : Danske tilbud. Danskmenyn 295:-, kl 19, entré
från kl.20: 150 kr.Gör som de kloka- ring och boka! Bokning
0431-361151, info@grevieparken.se, grevieparken.se.
Betalning för Danskmenyn sker på bankgiro: 501-9138, och
skall vara oss tillhanda senast: Måndag 1/3. Först till kvarn
gäller!! Tjillevipp! Arr: Grevieparken

4 !Musik på biblioteket.

Några av kulturskolans musikelever spelar; brass och piano, på Båstads bibliotek kl 11.30-12
och 12.30-13. Arr: Kulturavdelningen

4 Lars Walldov berättar om Karl Gerhard

och hans
stora betydelse och inflytande på underhållningsbranschen.
Mycket musik och sång av Karl Gerhard själv, men också av
hans samtida kolleger och artister i hans ”stall” inte minst ”die
Leander”. Förslövs församlingshem kl 15. Entré 50:-, scenpass
gratis. Arr: Båstads Riksteaterförening

7 Allsångscafé med gäst

sånger och annat gott, tillsammans. Ängahällans matsal i Förslöv kl 14.
Arr: Förslöv – Grevie församling

12

Jag blir nog aldrig bjuden igen dit igen

Jazzgosse, katt bland hermelinerna och Trojanska hästen.
Några av Karl Gerhards paradnummer. Göthe Ericsson, hans
alltiallo, minns sitt liv med sin store idol i denna musikal. Från
Malmö Opera med bla Lars Humble, H-P Edh, Oscar Pierrou
Lindén. Teatersalen på Förslövs skola, entré 200:-, scenpass
170:-. Arr: Båstads Riksteaterförening

12 I Martin Luthers spår

Resan börjar i Luthers
födelsestad Eisleben och fortsätter till Mansfeld där han växte
upp. I Erfurt besöks Augustinerklostret där Luther vistades
som munk. Vi följer honom till Rom och på hans resa till
Wittenberg. Hovs församlingshem kl 18.30, entré 30:-.
Arr. Torekovs föreläsningsförening

13 Allsång med Anna

Bolin och Karl-Erik Lundberg

Smedjan, Torekovs församlingshem, kl 14. Arr: Vård och omsorg

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 !Fågelmatning : av godo eller ondo?! Caroline

Isakssons huvudsakliga forskningsintresse ligger i att förstå
hur människans olika aktiviteter påverkar vilda fåglar – allt
ifrån matning, till bilkörning och upplysta parker, både ur ett
kort och ett långt perspektiv. Speciellt, intresse och fokus
ligger på att förstå hur deras hälsa påverkas. Båstad, AgardhSalen kl 18, fri entré. Arr: Båstads bibliotek och Lunds universitet

15 Tommy Roos

23 Demenssamordnare Jenny Bengtsson som
arbetar i Båstads kommun, berättar om demenssjukdomar
och bemötande. Båstads Församlingsgård kl 19.
Arr: Bjäre Lekmannakår

24 Två delar av Bjäre Filmvisningen på Vårliden i
Båstad, kl14. Arr: Vård och omsorg

26 Alla källor springer fram i glädje

Underbar
Mariamusik i bebådelsetid med Båstads kyrkokör Sophie
Måård, mezzosopran, samt stråkmusiker i Mariakyrkan i
Båstad, kl 18. Kollekt till fasteinsamlingen.
Arr: Båstad Ö Karups församling

underhåller med sång och musik på
Förslöv, Ängahällan kl 14. Arr: Vård och omsorg

27 Två delar av Bjäre Filmvisningen på Hörnan i V

Testa dina
kunskaper med vänner och bekanta på restaurang Victoria i
Båstad kl 18. Dryck och mat kan köpas på plats.

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

15 !Vi läser film: Film- och bokkryss!
Arr: Båstads bibliotek, Bjäre Bokhandel och Film i Båstad

15 Domänen och kultplatsen Uppåkra

Om konsten
att behålla makten, föreläsning med Mats Roslund Båstads
bibliotek kl 19. Entré 40:- för medlemmar, 60; för övriga,
kaffe ingår. Arr: Bjäre Arkeologivänner

15 Vad gjorde kvinnorna när männen skrev

historia? Marianne Orsander berättar för oss! Församlingsgården i Båstad kl 19. Arr: Fredrika Bremer Förbundet Båstad

16 Musik för mig, kanske för dig

med Robert
Hallberg. Trivselträff i 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

18 Släktforskningen dag

Öppet hus med aktiviteter och
föredrag. Kommunhuset i Båstad kl 10-15. Arr: Båstads kommunarkiv, Bjäre Släktring, Föreningen Gamla Båstad, Östra Karups Minnesvårdsförening, Bjärehärads Hembygdsförening och Civilförsvaret Båstad.

18 !Ateljé Daglig Verksamhet.
Ställer ut alster från sin verksamhet i ateljén,
keramik, textil med mera. Biblioteks Galleriet i
Båstad, vernissage kl 11-13, utställnigen varar
till den 5 april. Arr: Kulturavdelningen

18 !Musik på biblioteket.

Några av kulturskolans
musikelever spelar; träblås och piano är instrumenten för
dagen. Båstads bibliotek kl 11.30-12 och 12.30-13. Arr:
Kulturavdelningen

19 !Berättarcafé. Temat för dagen är ”vatten”. På

ett
berättarcafé är alla välkomna att lyssna men också berätta!
Med berättaren BrittLindis Eklind och vår egen kultursamordnare Tussa Lannér. Torekovs bibliotek kl 15. Vi bjuder på
gofika! Fri entré. Arr: Kulturavdelningen

19 A contemporary evening

Direkt från Bolsjoj i
Moskva. Under en kväll antar en djärv utmaning när man ger
plats för några av mästarna inom samtida koreografi – Lander,
Ratmanskij och Robbins. Musik av Beethoven, Britten mfl.
Scala Bio i Båstad kl 16, 195:-. Arr: Scala Bio

20 Eva och Kurt Mellby

underhåller med sång och
musik på Hörnan i V Karup kl14. Arr: Vård och omsorg

21 Frans G Bengtsson, en riktigt stor skåning

Ewa Thorén, själv en riktig skåning berättar om Frans G
Bengtsson, en man med rötter i hennes hembygd. Författaren
är en lärdomsgigant från Lund som med Röde Orm blev en av
våra mest folkkära och lästa författare. . Församlingsgården i
Båstad kl 14, entré 70:-. Arr: SPF Båstad Bjäre

22 Två delar av Bjäre Filmvisningen på Ängahällan i
Förslöv kl14. Arr: Vård och omsorg april

Karup, kl14. Arr: Vård och omsorg

27 !Tango Libro Danscafé!

29 Orgelbrus och Klinga

underhållning på Ängahällan

i Förslöv kl 14. Arr: Vård och omsorg

30 Skivor till kaffet

dagens gäst är Martin Nilsson,
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.

30 !Vi läser film: Återstoden av dagen .

Serien ”Vi
läser film” fortsätter, med boken som är skriven av Kazuo
Ishiguro, boken handlar om mönsterbutlern Stevens som ger
sig i väg i sin husbondes bil på sitt livs första semester har
blivit en modern klassiker. Författaren låter med ojämförlig
mästerlighet den korrekte butlern ta läsaren med på en resa
genom den engelska landsbygden 1956. Och genom sina egna
minnen. Återstoden av dagen är en sorglig och humoristisk
betraktelse över den vanliga människans demokratiska ansvar
och en skarpsinnig och ironisk berättelse om missriktad
idealism. Boksamtal på biblioteket kl 15 och på Båstad
Bokhandel kl 17. Medlemskap 50:-/termin.
Arr: Båstads bibliotek, Bjäre Bokhandel och Film i Båstad

BARN OCH UNGA
29 !Sagosoppa!!

Rep och randigt
Allt man kan göra med snören
och så mycket mer.Med bas, fiol,
rörelse och snören leker Åsa och
Petter fram en föreställning som
alla kan förstå, oavsett vilket
språk man talar. Snörena förvandlas till flygplan, badbaljor,
instrument och mycket annat –
det är som trolleri fast på riktigt! Vi får uppleva stora och små
känslor, lekfull folkmusik, randiga sånger samt en och annan
känd melodi. Produktionen har tagits fram genom kursen
Musik i framtidens förskola, ett samarbete mellan UNGA Musik
i Syd och Musikhögskolan i Malmö. För föräldrar och barn från
2 - 5 år. Korv med bröd från 16, föreställning kl 17.20. Boka
biljett (50:-) från den 13/3 på Båstads bibliotek, tel: 770 88.
Arr: Båstads bibliotek, kulturavdelningen, Café Biblos och Studieförbundet
Vuxenskolan

månad

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

