4 Föredrag med Maria Ekman

Maria jobbar på anhörigcenter och berättar om verksamheten. Ängahällan i
Förslöv, kl 13.30, kaffe och kaka för 20:-.
Arr: Mötesplats Bjäre, Vård och omsorg

4 Sång och musik med Stefan Sundgren

Bjärehemmet i Västra Karup, kl 14, kaffe och kaka för 20:-.
Arr: Mötesplats Bjäre, Vård och omsorg

6 Allsång med Sångfåglarna

Stora salen på Åsliden
i Östra Karup, kl 14, kaffe och kaka för 20:-.
Arr: Mötesplats Bjäre, Vård och omsorg

7 Costa Rica och Nicaragua

Bildvisning med Ingmar
Skogar. Båstad Församlingsgård, kl 10, fri entré.
Arr: Båstad Ö Karups församling

7 Röster från Litauen – bilder och berättelser från
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-6 Tore Svensson och Hasse Karlsson

Hasse Karlsson: ”Jag arbetar gärna utomhus och skildrar ljuset med
jordnära färger. När temperaturen kryper under noll,
använder jag glykol. Jag känner mig som en utav de sista
friluftsmålarna.” Tore Svensson: ”Sedan 1984 har jag
arbetat med en serie skålar i järn, enkla i sin form.
Genom åren har serien vuxit och fram till idag är 240
skålar gjorda, varierande i storlek. En del med förgyllning
för att konstrastera och förhöja det billigare materialet.
Den långsamma arbetsprocessen skapar uttrycket. Skålarna ses inte som ett bruksföremål att förvara saker i
utan mer som en bild av en skål – ett objekt för tanke och
kontemplation.” Båstads Konstgalleri på Båstads bibliotek. Arr: Båstad Bjäre Konstförening
1 Pubkväll och After Ski Grevieparkens startar
upp årets pubkvällar med After Ski och duon Tomas &
Tomaz på scen. Förbokning av buffé och bord via
0431-36 11 51 eller info@grevieparken.se. Grevieparken, kl 18-23, entré 160:- inklusive buffé, eftersläpp
kl 20 kostar 70:-. Arr: Grevieparken
2 Carmen Direktsändning från The Met i New York
av Georges Bizets odödliga opera. I denna uppsättning av
Sir Richard Eyre ser vi Roberto Alagna i sin paradroll
som Don José och Clémentine Margaine som Carmen.
Scala Bio, kl 19, entré 280:-. Arr: Scala Bio

3 En månad i USA:s västliga och sydliga stater

Föreläsning med Kjell Jansson om fem personer på fyra
hjul, från Seattle i Nordväst, genom New Mexiko och Arizona. Däremellan besök i San Francisco, Los Angeles, Las
Vegas och ner till sydligaste Texas. Västra Karups församlingshem, kl 18.30, entré för enstaka föreläsningar
30:-, terminskort 80:-. Arr: Torekovs Föreläsningsförening

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

ett grannland i öst Konstnären presenterar och visar

sin utställning samt berättar om resan till Litauen och
människorna han har mött. Utställningen pågår t o m 30
mars. Galleri Hattlösa i Förslöv, kl 19-20. Arr: Galleri Hattlösa
7-9 Eldprovet Neïla Salah, en ung fransyska med
arabiskt ursprung, har lyckats ta sig in på universitetets
juridiska utbildning, där hon undervisas av den välkände
Pierre Mazard. Mazard är en briljant föreläsare, men
också provokatör som har svårt att hålla inne med sina
sexistiska och rassistiska åsikter. Efter att ha gjort bort
sig under en föreläsning blir Pierre tillrättavisad och går
motvilligt med på att bli Neïlas mentor inför universitetens prestigefulla tävling i retorik. Scala Bio i Båstad, kl
17.30 och kl 20, den 9:e kl 16. Abonnemang kostar 300:och köps på Bjäre Bokhandel. Arr: Film i Båstad

9-6 Pia Carlström

”Dynamik, fuga och improvisation.
Musik och måleri har mycket gemensamt! Måleri/screentryck – ett möte mellan nonfigurativ och figurativ. En kontrast som jag tycker gör att jag når min strävan till att måleriet inte behöver underordna sig någon
annan form eller annat språk än sitt eget - färgupplevelsens. Båstads Konstgalleri på Båstads bibliotek, vernissage den 9 februari kl 11-13. Arr: Båstad Bjäre Konstförening

10

Med ögon känsliga för allt – en berättelse
om Barbro Hörberg En hyllning till sångskrivarens
gärning och en berättelse om henne själv och att vara
människa. Hon gick bort 43 år gammal, men hade hunnit
sjunga sig in i svenska folkets hjärtan. Vi får följa hennes
liv från uppväxten i Göteborg till hon gick bort 1976. Ett
flertal av hennes sånger ingår i föreställningen. Teatersalen på Förslövs skola, kl 16, entré ordinarie 180:-, scenpass 150:-, ungdom 90:-. Förköp hos Sandbäckskiosken,
Bjäre bokhandel, Torekovs bibliotek. Restbiljetter säljs
vid entrén från kl 15. Arr: Båstads Riksteaterförening
11 Körsång med Glädjespridarna Ängahällan i
Förslöv, kl 14, kaffe och kaka för 20:-.
Arr: Mötesplats Bjäre, Vård och omsorg

11 Sång till bilder med Christer Hjalmarsson
Vången på Vångavägen 12 i Båstad, kl 14, kaffe och kaka
för 20:-. Arr: Mötesplats Bjäre, Vård och omsorg
12 Förslöv förr och nu Caféet får besök av Irene
Ebbesson från Förslövs Socken förr och nu. Ängahällans
matsal, kl 14. Arr: Förslöv-Grevie församling
12 Öppet arkiv Föreningen Gamla Båstad har öppet
arkiv. I kommunhuset, kl 15-18, säg till i receptionen så
blir du insläppt. Arr: Förening Gamla Båstad
12 Glimtar från 1600-1700 talets Förslöv Anki
Nordin berättar. Förslövs församlingshem, kl 19, entré
medlem 40:-, icke-medlem 60:-.
Arr: Föreningen Förslövs Socken Förr och Nu

13 Körsång med Glädjespridarna

Stora salen på
Åsliden i Östra Karup, kl 14, kaffe och kaka för 20:-.
Arr: Mötesplats Bjäre, Vård och omsorg

13 Sång och musik med Stefan Sundgren

Biblio-

teket i Grevie, kl 14, kaffe och kaka för 20:-.
Arr: Mötesplats Bjäre, Vård och omsorg

13 Tösatåg – spår av kända skånskor

Ingrid Persson Skog berättar om kända skånskor som gett namn åt
de skånska lokaltågen. Östra Karups församlingshem, kl
19, entré 50:- inklusive kaffe och fralla.
Arr: Ö Karups Minnesvårdsförening

14 Kyrkogården berättar

Birgitta Jansson berättar
om en vådlig sjöresa med Peter Bruce. Västra Karups
församlingshem, kl 19. Arr: Västra Bjäre pastorat
17 En bild berättar Föreläsning med Gunder Jönsson
om familjeföretaget NP Nilssons som har blivit 122 år.
Med utgångspunkt i det första fotot från 1912 från timmergården berättar Gunder om företaget och människorna där bakom. Hovs församlingshem, kl 18.30, entré
för enstaka föreläsningar 30:-, terminskort 80:-.
Arr: Torekovs Föreläsningsförening

18 Musikstund med Sven Söderberg

Bjärehemmet i Västra Karup, kl 14, kaffe och kaka 20:-.
Arr: Mötesplats Bjäre, Vård och omsorg

19 Musikunderhållning med Lill och Bo

Smedjan
i Torekov församlingshemmet, kl 13.30, kaffe och kaka
för 20:-. Arr: Mötesplats Bjäre, Vård och omsorg
19 Sång och musik med Anna och Arne Östra
Karups församlingshem, kl 14, fri entré.
Arr: Båstad Ö Karups församling

20 Sång och musik med Stefan Sundgren

Stora
salen på Åsliden i Östra Karup, kl 14, kaffe och kaka för
20:-. Arr: Mötesplats Bjäre, Vård och omsorg
21 Ett ögonblick i sänder Gudrun Roos ger oss Lina
Sandells liv och sånger, både kända och okända. Förslövs
församlingshem, kl 11.30, entré 70:-. Lunch ingår. Anmälan senast 19 februari. Arr: Förslöv-Grevie församling
21 Som på tv fast på riktigt Grevieparken presenterar ”Skivor till kaffet”s efterträdare. Tillsammans med
Martin Svensson, Göran Ebenhart och gäst löser publiken
ett quiz och lyssnar till intervju av dagens huvudperson.
Säsongen startas med Tina Nordström. Bordsbokning via
0431-36 11 51 eller info@grevieparken.se. Grevieparken, kl 15-17, insläpp kl 14, entré 180:-, kakbuffé och
kaffe ingår. Arr: Grevieparken
21-23 Django Under det ockuperade Paris i 1943
spelar Django Reinhardt sin swing-jazz på stadens bästa
arenor och konsertställen. Men han tillhör också det

romska folket och över hela Europa förföljs romer. Hans
liv tar en ny vändning när det nazistiska propagandadepartementet vill skicka honom på turné i Tyskland.
Scala Bio i Båstad, kl 17.30 och kl 20 samt den 23:e kl 16.
Abonnemang kostar 300:- och köps på Bjäre Bokhandel.
Arr: Film i Båstad

23 Frid på jord

Musikerparet Carolina Söderman
och Janne Andersson gör comeback efter förra årets
succé. Även denna gång i sällskap av Andreas Lindgren
vid orgeln. En kväll fylld med sånger om kärlek, vänskap,
tro och hopp. Mariakyrkan i Båstad, kl 18, fri entré.
Arr: Båstad Ö Karups församling

24 Stockholm Wind Quartet

Ensemblen Stockholm Wind Quartet består av musiker ur Blåsarssymfonikerna - Madeleine Johansson, flöjt, Johanna Nilsson,
oboe, Johan Söderlund, klarinett och Peter Gullqvist, fagott. Ensembleformen har en fin klangdynamik och ett
rikt tonspråk. De spelar bland annat franska och spanska
klassiska tongångar, tango och klezmer. Båstads bibliotek, kl 16, entré medlem 120:-, övriga 150:-, gratis för
barn och ungdom upp till 18 år. Biljetter säljs kl 15.30 på
biblioteket eller förköp på Bjäre Bokhandel.
Arr: Båstads Kammarmusikförening

25 Sång och musik med Tommy Roos

Ängahällan

i Förslöv, kl 14, kaffe och kaka för 20:-.
Arr: Mötesplats Bjäre, Vård och omsorg

25

Konsert med Alejandro Sancho! Alejandro

spelar gitarr och berättar om tangons historia och musikens uppbyggnad. Därefter vankas det danscafé och fikaförsäljning. Båstads bibliotek, kl 19, entré 60:-.
Arr: Båstads bibliotek, ABF, Tango Libro

26 Körsång med Glädjespridarna

Smedjan i Torekov församlingshemmet, kl 13.30, kaffe och kaka för
20:-. Arr: Mötesplats Bjäre, Vård och omsorg

28

Van Gogh – Of Wheat Fields and Clouded
Skies I början av 1900-talet köpte Helene KröllerMüller nästan 300 verk av Van Gogh. Samlingen är idag
ett enastående Van Gogh-museum. Experter berättar om
konstnärens förberedelser, teknik och stil. Scala Bio, kl
16, entré 150:-, medlemmar i Båstad Bjäre Konstförening
har rabatt. Arr: Scala Bio
OBS! För utförligare program och visningstider under februari
ber Scala Bio att få hänvisa till sin hemsida www.scalabio.se

28

A peace of love and understanding ”Eviga
sånger” förmedlas av Åsa Bergh och Bosse Sandberg på
ett antal blåsinstrument samt Klabbe Hörngren på klaviatur. Teatersalen på Förslövs skola, kl 19, entré ordinarie 180:-, scenpass 150:-, ungdom 90:-. Förköp hos Sandbäckskiosken, Bjäre bokhandel, Torekovs bibliotek.
Eventuella restbiljetter vid entrén från kl 18.
Arr: Båstads Riksteaterförening

28 Livet som volontär i det franska klosteret

Taizé Församlingspedagogen Daniel Rohne visar bilder
och berättar. Samtidigt hölls det årsmöte. Båstads församlingsgård, kl 19, gratis entré. Arr: Bjäre Lekmannakår

INFO till Kultur på Bjäre för februari
lämnas senast den 17 februari till
florence.rick@bastad.se, tel 0431-770 83

