Zain vill stämma sina föräldrar för att de satt honom till
världen i dagens Beirut. Filmen har tidigare belönats
med juryns pris i Cannes och publikens pris på filmfestivalen i Stockholm 2018. Hela programmet finns på
www.scalabio.se. Scala Bio, entré 150:-. Arr: Scala Bio
1 Dans till Lasse Stefanz Dansbandet Lasse Stefanz
bjuder upp till dans. Grevieparken, insläpp kl 19 för 395:inklusive buffé, eftersläpp kl 21 för 200:- exklusive buffé.
För bordsbokning kontakta 0431-36 11 51 eller
info@grevieparken.se. Arr: Grevieparken

MARS 2019
3 Costa Rica och Nicaragua

Jonas Lundh Jonas skapar sin egen värld i konsten, där
övertydlighet är förbjuden och rytm en av ingredienserna. Utmärkande drag i måleriet är de figurativa inslagen i
hans abstrakta bilder, ofta ned insprängda ytor av tomhet som kan locka tankarna vidare. Människorna i Jonas
Lundhs måleri är anonyma, mera symboler än individer,
och titlar för vägledning söker man förgäves. Men det är
inte svårt att göra egna tolkningar utifrån personliga
erfarenheter och upplevelser. Han sysslar främst med
måleri, men även med installations- och videokonst. Jonas Lundh visas just nu på Konsthallen i Boarp.
Arr: Galleri Ö.K & Konsthallen i Boarp

-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.
Arr: Båstad Bjäre Konstförening

1-3

Oscarskavalkad Ett urval filmer, både vinnare

och nominerade, som tidigare visats på Scala Bio, men
även ”Kapernaum” som var nominerad till bästa utländska film och nu får Sverige-premiär. Den tolvårige

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

Föreläsning med Ingemar Skogar. Två färgstarka länder i Centralamerika bjuder på fantastiska naturrikedomar. Här finns molnskog,
regnskog, vulkaner, laguner och varma källor. Uppe i
trädkronorna klättrar charmiga apor och sengångare
tillsammans med stora aror och tukaner. På marken lever färgrika grodor och stora leguaner. Färgrika fjärilar
och kolibrier flyger mellan blommorna. Förslövs församlingshem, kl 18.30, entré för enstaka föreläsningar 30:-,
terminskort 100:-. Arr: Torekovs Föreläsningsförening
4 Märta Måås-Fjetterström Angelica Persson berättar om konstnären som är känd för sina fantastiska vävnaderna och som sedan 1919 fram till sin död 1941 varit
verksam i Båstad. Torekovs församlingshem, kl 14-16,
gratis entré. Arr: Västra Bjäre pastorat
5 !Bokfrukost! Bibliotekspersonalen delar med
sig av sina boktips medan
du njuter av en enkel frukost. Föranmälan på telefon
0431-770 88 eller via
e-post till
bastad.bibliotek@bastad.se senast 4 mars. Båstads
bibliotek, kl 9-10, entré 20:-. Arr: Båstads bibliotek
6 Skräddaren och Äventyraren Författaren Rolf
Johansson berättar och visar bilder om en skräddares liv
och öden. Östra Karups församlingshem, kl 19, entré 50:där kaffe med fralla ingår. Arr: Ö Karups Minnesvårdsförening
7 Möte med Asien Bildvisning med Nils Sjöström.
Båstad Församlingsgård, kl 10, fri entré.
Arr: Båstad Ö Karups församling

7-9

Utan nåd I ena sekunden lever Katja ett lyckligt

liv med sin man och lilla son, i nästa sekund har hennes
liv förvandlats till en mardröm när hennes älskade förintas i ett terrordåd. För Katja startar nu en lång, komplicerad och smärtsam process för att bearbeta sorgen samtidigt som polisens spaning alltmer inriktar sig på två unga
nynazister. I Katjas sinne finns bara en enda tanke som
skänker henne något som ens kan liknas vid sinnesfrid –
hämnd. Diane Kruger, som spelar Katja, belönades med
priset för Bästa skådespelerska vid senaste filmfestivalen
i Cannes och i USA är filmen med i både Oscar- och Golden Globe-racet om Bästa utländska film. New Yorks kritikerförbund har redan utsett den till Årets bästa

utländska film. Scala Bio i Båstad, den 7:e kl 17.30 och kl
20, den 9:e kl 16. Abonnemang kostar 300:- och köps på
Bjäre Bokhandel. Arr: Film i Båstad
8-10 Liten filmfestival Ulf Berggren tackar för sig
efter 14 år på Scala Bio – 14 år som inte bara bjudit på
film utan även balett, konserter, opera och teater. Den 8
mars riktas uppmärksamheten på filmer av kvinnor och
om kvinnor. Hela festivalprogrammet finns på
www.scalabio.se. Scala Bio, entré 150:-. Arr: Scala Bio

12

Sångfåglarna! Salen Vången på Vångavägen 12 i

Båstad, kl 14. Kaffe och kaka serveras efter arrangemanget för 20:-. Arr: Social samvaro Båstads kommun

12 Öppet arkiv
9-3 Carlos R Pebaqué och Mara Contardo

Carlos
R Pebaqué: ”Med starka fäger och lustfyllda figurer skapar jag unika konstglas i min egen ’Cara Teknik’. Tekniken
innebär att man målar med glasstavar på glaset under
själva blåsnings-processen. Jag föddes i Montevideo,
Uruguay. Mitt konstglas kan numera ses runt om i världen.” Mara Contardo: ”Färg och energi! Att använda silkespapper, akvarell, pigment och bladguld gör att konstverken får en egen speciellt stil och färgerna kommer
fram på ett bedårande vis. Jag kan beskriva det som lekfullt, känslomässigt och djärvt. För mig är det en abstrakt, figurativ konst med kubistinslag i bilden.” Båstads
Konstgalleri på Båstads bibliotek. Vernissage den 9 mars,
kl 11-13. Arr: Båstad Bjäre Konstförening
10
First lady Gunilla är drygt 50 år. I trettioårsåldern träffade hon sin Göran, den stolte entreprenören.
Göran är nu död och Gunilla har fått ta över ansvaret för
firman. Men vill hon egentligen det? Maria Kulle framför
denna föreställning med hjärta och humor. Teatersalen
på Förslövs skola, kl 16, entré ordinarie 180:-, scenpass
150:-, ungdom 90:-. Förköp hos Sandbäckskiosken, Bjäre
bokhandel och Torekovs bibliotek. Restbiljetter säljs vid
entrén från kl 15. Arr: Båstads Riksteaterförening
11 Underhållning med Ingvar och Bengt! Bjärehemmet, kl 14. Kaffe och kaka serveras efter arrangemanget för 20:-. Arr: Mötesplats Bjäre, Vård och omsorg
11 Jazzgossarna! Ängahällan i Förslöv, kl 14. Kaffe
och kaka serveras efter arrangemanget för 20:-.
Arr: Mötesplats Bjäre, Vård och omsorg

12

Bild och toner med Christer Hjalmarsson!

Församlingshemmet i Torekov, kl 13.30. Kaffe och kaka
serveras efter arrangemanget för 20:-.
Arr: Mötesplats Bjäre, Vård och omsorg

12 Dragspelsmusik

Kända gamla sånger tillsammans med Per Petrisson. Matsalen på Ängahällan i Förslöv, kl 14. Arr: Förslöv-Grevie församling
12 Sten Bergman Christer Spångberg berättar om
vår siste store forskningsresande Sten Bergman. Ingen
föranmälan krävs. Församlingsgården i Båstad, kl 14,
entré medlem 70:-, icke-medlem 80:-. Arr: SPF Båstad Bjäre

Föreningen Gamla Båstad har öppet
arkiv. I kommunhuset, kl 15-18. Säg till i receptionen så
blir du insläppt. Arr: Förening Gamla Båstad
13 Höks Hembygskrets Frågesporttävling Alla är
välkomna! Församlingshemmet i Östra Karup, kl 19, entré 50:- där kaffe ingår. Arr: Ö Karups Minnesvårdsförening
14 Degas: Passion for Perfection I serien Konst
på Bio belyses Edgar Degas 50-åriga konstnärsgärning
med verk i en mängd olika tekniker. Scala Bio, kl 16, entré 150:-. Medlemmar i Båstad Bjäre Konstförening har
rabatt. Arr: Scala Bio
17
Ett urtaget hjärta – 1 2 3 Schtunk Får det
plats för mer än ett geni i en kärleksrelation? Eller måste
något av dem stiga åt sidan? Följ med på en sprakande,
genialisk och äktenskaplig resa tillsammans med Siri von
Essen, Frida Uhl, Harriet Bosse, August Strindberg och
hunden Mutte. Framfört på typiskt 123 Schtunk-vis av
Josefine Andersson, Lasse Beischer och Dick Karlsson.
Teatersalen på Förslövs skola, kl 16, entré ordinarie
200:-, scenpass 170:-, ungdom 90:-. Förköp hos Sandbäckskiosken, Bjäre bokhandel och Torekovs bibliotek.
Restbiljetter säljs vid entrén från kl 15.
Arr: Båstads Riksteaterförening

17 Mitt Bjäre

Föreläsning med Kalle Eriksson: ”Med
ordet ’mitt’ i titeln vill jag understryka att detta bildspel
är min högst subjektiva bild av Bjäre. Till bilden hör inte
bara det som ögat kan registrera idag. Till bilden hör
även det som många generationer av bjärebor skapat
före vår tid. Vi möter bjärebor i helg och söcken, i arbetsliv, skola, föreningsliv, med mera.” Efter föreläsningen
håller föreningen sitt årsmöte. Hovs församlingshem, kl
18.30, entré för enstaka föreläsningar 30:-, terminskort
100:-. Arr: Torekovs Föreläsningsförening
18 Sångstund med Anna Carlsson! Bjärehemmet, kl 14. Kaffe och kaka serveras efter arrangemanget
för 20:-. Arr: Mötesplats Bjäre, Vård och omsorg
19 Dragspelsmusik med Engladraget
och Gull-Brott Rebbelstam. Östra Karups
församlingshem, kl 14, gratis entré.
Arr: Båstad Ö Karups församling

19 Nordsjön runt på cykel

Välkommen till årsmöte. Ingrid och Tommy Johnsson pratar om
sin cykeltur som gick runt hela Nordsjön. Västra Karups
församlingshem, kl 19-21. Arr: Naturskyddsföreningen Bjäre

19 Maria Zoega – företagare och ensam mor

Anja
Petersen berättar om den imponerande kvinnan Maria
Zoega. Fika ingår i programmet. Förslövs församlingshem, kl 19, entré medlem 40:-, övriga 60:-.
Arr: Föreningen Bjäre Arkeologivänner

20

Körsång med Glädjespridarna! Stora salen på

Åsliden, kl 14. Kaffe och kaka serveras efter arrangemanget för 20:-. Arr: Mötesplats Bjäre, Vård och omsorg
21 Vår egen melodifestival med Åsa, Linn och
doakören Harmoni. Sånger från hela Europa och en blir
vår vinnare. Anmälan senast den 19 mars till pastorsexpeditionen via 0431-41 56 50. Förslövs församlingshem,
kl 11.30, entré 70:-. Arr: Förslöv-Grevie församling
21 Som på tv fast på riktigt Tillsammans med
Martin Svensson, Göran Ebenhart och hemlig gäst löser
publiken ett quiz och lyssnar till intervju av dagens huvudpersoner – Lisa Syrén och Roger ”Benke” Bengtsson.
Grevieparken, kl 15-17, entré 180:- där stor kakbuffé och
kaffe ingår. För bordsbokning kontakta 0431-36 11 51
eller info@grevieparken.se. Arr: Grevieparken
21 KulturMix! Kom och lyssna på Kulturskolans
duktiga elever i en härlig konsert- och dramaföreställning. Kulturskolan i Förslöv, Bokesliden 20, insläpp kl
18.45, showen börjar kl 19, fri entré. Arr: Kulturskolan
21-23 BlackKklansman Det är tidigt 70-tal – en
kaosartad tid kantad av slaget om medborgliga rättigheter. Ron Stallworth blir den första kriminalaren med afroamerikansk bakgrund på Colorado Springs-polisstation.
Hans anställning välkomnas med skepticism och öppen
hotfullhet av både kollegor och chefer. Helt orädd beslutar sig Stallworth för att göra sig ett namn och skapa förändring i samhället. Han ger sig djärvt ut på ett farligt
uppdrag: att infiltrera och avslöja Ku Klux Klan. Förställt
till rasist kontaktar Stallworth gruppen och snart blir han
inbjuden i den innersta kretsen. Från den visionära filmskaparen Spike Lee kommer nu den otroliga men sanna
historien om en amerikansk hjälte. Scala Bio i Båstad,
den 21:e kl 17.30 och kl 20, den 23:e kl 16. Abonnemang
kostar 300:- och köps på Bjäre Bokhandel. Arr: Film i Båstad
21 Tösatåg – spår av kända skånskor Ingrid Persson Skog kommer och berättar om kvinnorna som gett
namn åt Tösatågen och om ytterligare intressanta skånskor. Församlingsgården i Båstad, kl 18.30, entré 50:- inklusive förtäring. Arr: Fredrika Bremer Förbundet

21 Den unge Picasso

Utifrån två stora uställningar i Paris på Centre de Pompidou och Musée d’Orsay
berättar Torvald Berg i detta
föredrag om Picasso, hans
ungdomsår, kollegor, modeller och inspirationskällor. Galleri Hattlösa i Förslöv, kl
19, gratis entré. Arr: Galleri Hattlösa
24 Visor i vårens tid Visans Vänner bjuder på vismöte. BBSS lokal i hamnen Båstad, kl 15, entré medlem
80:-, övriga 100:-. För den som önskar mat och fika mejla
bo@ook.se senast den 22 mars eller ring 079-332 88 40.
Arr: Visans Vänner Båstad

24 Var hälsad Herrens moder

Musik i Mariakyrkan på Jungfru Marie bebådelsedag då vi passar på att

sjunga ett varierat knippe Maria-sånger, Guds moder och
dagen till ära. Solisterna Maria Lafveskans, sopran, och
Kathrin Grube, violin och viola, i fint samspel med Båstads kyrkokör och organisten Andreas Lindgren. Kollekt
till fasteinsamlingen. Mariakyrkan i Båstad, kl 18.
Arr: Båstad Ö Karups församling

25

Musikunderhållning med Lill och Bo! Ängahällan i Förslöv, kl 14. Kaffe och kaka serveras efter arrangemanget för 20:-. Arr: Mötesplats Bjäre
25 Tango Libro Danscafé!
Kom och dansa argentinsk
tango med oss på Båstads
bibliotek! Alla är välkomna –
upp på dansgolvet eller att
sitta ner, fika och njuta av musiken. Gå gärna in på Facebooksidan Tango Libro. Café
Biblos på Båstads bibliotek, kl 17.30-19.30, fri entré.
Arr: Tango Libro, Båstads bibliotek, ABF

25 Lasse Berg – Ändå inte försvunnen

Medan författaren Lasse Berg och hans fru Ingrid var på resa i Sydafrika får de ett telefonsamtal som förändrar hela deras
tillvaro – dottern Linda hade förblött efter en olycka.
Därefter tog det stop för Lasses skrivande och först två år
efter händelsen kunde han skriva denna bok – en djupt
personlig skildring över hur han, genom minnet av Linda,
försöker ta sig genom sorgen. Nu kommer Lasse Berg till
Bjäre bokhandel och pratar om boken. Platsbokning via
0431-700 01 eller info@bjarebokhandel.se. Bjäre Bokhandel, kl 19, entré 100:- där dryck och lättare förtäring
ingår. Arr: Bjäre bokhandel
26 Anita Evald underhåller! Salen Vången på
Vångavägen 12 i Båstad, kl 14. Kaffe och kaka serveras
efter arrangemanget för 20:-.
Arr: Mötesplats Bjäre, Vård och omsorg

27 Högläsning – konsten att

läsa tillsammans Under många
hundra år ansågs högläsning vara det
enda sättet man kunde läsa böcker på.
Så småningom gjorde tekniska innovationer att den tysta läsningen kom
att dominera. Nu har dock allt fler
hittat tillbaka till läsning via öronen –
i olika former. Yukiko Duke – litteraturkritiker på Svenska Dagbladet och Fotograf: Peter Cederling
tidigare recensent på SVT Godmorron
Sverige – slår ett slag för högläsningen och presenterar
några aktuella böcker som är läsvärda – både för högoch tystläsare. Ingen föranmälan krävs. Båstads bibliotek, kl 18-19, fri entré. Arr: Båstads bibliotek
28 Allt människosläktet av ett blod Komministern
Günther Watz föreläser. Västra Karups församlingshem,
kl 19, fri entré. Arr: Bjäre Lekmannakår
30 Vårhyllning i Gladjazzens tecken Jazz Club
Basilika har längtat efter denna säsongens första konsert! Bäckdalens egen Anders har uttryckt en önskan om
att få ha en tidig vår-kickoff – helst i gladjazzens tecken –
med ”män som har hängslen”. Självklart ska vi ordna det.
Särskilt för denna afton har Anna Pauline satt samman
ett gäng härliga svenska och danska jazzmusiker med
pappa Jazzin’ Jack Andersson i spetsen. Extra stolta är vi
också över att kunna presentera den oerhört charmige

Niklas Carlsson som kan kopplas till det berömda jazzbandet Second Line Jazz Band. Niklas är känd för sin
härliga Göteborgshumor och för att ha glimten i ögat.
Genom sitt fantastiska, svängiga trombonspel och sitt
roliga mellansnack lyckas Herr Carlsson alltid ta publiken med storm. Mr. Andersson behöver kanske ingen
närmare presentation men vi kan ju nämna att Jack de
senaste åren varit fast medlem i Papa Bue’s orkester. Sitt
eget band Jazzin’ Jacks är fortfarande aktuellt med konserter runtom i Danmark och övriga Europa. Trumpetsoundet går självklart inte att ta miste på! Dottern, allas
vår egen Anna Pauline, är ju själv halvdanska, så Hallavara-publiken kan se fram emot att få höra henne sjunga
på mer än ett skandinaviskt språk, kanske även lite
franska alster dyker upp. Tillsammans utgör dessa tre
kvällens frontpersoner. Bakom sig har de en för Hallavara-publiken ny bekantskap – flyhänte Mads Søndergaard på piano, basvidundret Ida Hvid och ingen
mindre än Roger Berg på trummor. Det bjuds på härliga
gladdjazz- och swingstandards, vårjazzörhängen och
även danska klassiker i sann jazzanda. Missa inte säsongens allra första, kanske härligaste och gladaste jazzkonsert med musiker i toppklass, Göteborgs-humor och
gemyt. Bäckdalens handelsträdgård, kl 19, entré 295:-,
boka på 073-766 715 5 eller via basilika@basilika.nu.

Digman skapar med barnen. Från 5 år och uppåt – de
minsta i sällskap med någon vuxen. Anmäl dig på 0431770 88 för att vara med. Båstads bibliotek, kl 11-13.
Arr: Båstads bibliotek

16

Stortok och Lilltok! En familjeföreställning

som bygger på Ulf Starks kluriga bok om de två alldeles
olika kusinerna, som upptäcker världen utanför. Med
Teater Polisong. Från 4 år. Ring 0431-770 88 för att anmäla dig. Båstads bibliotek, kl 11-11.45.
Arr: Båstads bibliotek

23 Designa din egen alien!

Teckna aliens i en
workshop med illustratören och konstnären Anna Nilsson. Från 9 år. Ring 0431-770 88 för att anmäla dig. Båstads bibliotek, kl 11-13. Arr: Båstads bibliotek

Arr: Orangeriet Bäckdalens Handelsträdgård

BARN OCH UNGA

30 Ritsagor på svenska och arabiska!

med Iptisam
Hassan. Från 4 år och uppåt – de minsta i sällskap med
någon vuxen. Anmäl dig på 0431-770 88 om du vill vara
med. Båstads bibliotek, kl 11-12. Arr: Båstads bibliotek
31 Vi är framtiden En glad och rolig barnkörkonsert som vi i Piggelin, Joy och Båstads barnkör gör tillsammans med andra barnkörer i Bjäretrakten. Östra
Karups kyrka, kl 16, gratis entré. Arr: Båstad Ö Karups församling

-2 Havet, i går, i dag, i morgon

En utställning om
havet av Naturskyddsföreningen Bjäre och Laholmsbukten. Med utställningen vill Havsnätverk-Laholmsbukten
skapa ett intresse, engagemang och kunskap kring kustvatten och havsmiljön allmänt men ändå med fokus på
Laholmsbukten. Utställningen riktar sig i vissa delar till
barn, men samtidigt finns även material för vuxna. Båstads bibliotek. Arr: Naturskyddsföreningen Bjäre
2 Ritsagor på svenska och arabiska! med Iptisam
Hassan. Från 4 år och uppåt – de minsta i sällskap med
någon vuxen. Anmäl dig på 0431-770 88 om du vill vara
med. Båstads bibliotek, kl 11-12. Arr: Båstads bibliotek
9 Floras naturpysslor! Pinnar, stenar och kottar blir
fantasidjur eller spökmobiler när konstnären Kristina

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

