eller vill anta. Scala Bio, kl 19, entré 120:-. Arr: Film i Båstad

4 Salomon Schulman – Käre Moyshe! Käre

Shloyme! Två svenska judar, den ene uppväxt i Malmö,
den andre i Kristianstad. Båda präglade av den dödens
skugga som deras föräldrar bar med sig från upplevelserna under förintelsen. I en brevväxling försöker de
förstå vad detta arv inneburit för dem. I breven diskuterar de judisk identitet, antisemitism och inställningen till
Israel. Bjäre Bokhandel, kl 19, entré 100:- där dryck och
lättare förtäring ingår. Arr: Bjäre Bokhandel

4 Den unge Picasso

APRIL 2019

Utifrån två stora utställningar i Paris på Centre de
Pompidou och Musée
d’Orsay berättar Torvald
Berg i denna föreläsning
om Picasso, hans ungdomsår, kollegor, modeller och inspirationskällor. Galleri
Hattlösa i Förslöv, kl 19, fri entré. Arr: Galleri Hattlösa
5 Nonstop-dans till Streaplers och BoMix Grevieparken, insläpp kl 19 för 395:- inklusive buffé, eftersläpp kl 20.30 för 200:- exklusive buffé. Bordsbokning
görs via 0431-36 11 51 eller info@grevieparken.se.
Arr: Grevieparken

6 Avslutning av Ord och människor!
-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. Arr: Båstad Bjäre Konstförening
1-13 Träd i konsten Temautställning med verk av
bland annat Axel Fridell, Stig Lundberg, Lizzie Lundberg,
Lennart Olson, Hans Viksten och Beppe Wolgers. Utställningen visas dygnet runt på förfrågan till 0431-363 164.
Torekovs kulturhus, gratis entré. Arr: Torekovs kulturhus

2 Bokhandeln informerar

Joakim berättar om bokhandeln, dess utveckling, bokhandeln under 2000-talet och
dess roll i Båstad. Vi får tips
inför sommarens läsning.
Ingen föranmälan krävs. Församlingsgården i Båstad, kl 14, entré medlem 70:-, övriga
80:-. Arr: SPF Båstad Bjäre
3 Goliat Kimmies pappa Roland ska snart inställa
sig för att avtjäna ett fängelsestraff. Kimmie måste då
axla rollen som familjeförsörjare och ta över sin pappas
kriminella affärer. En uppgift han vare sig är redo för

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

Välkommen
att se resultatet av ett unikt skrivprojekt! Under vintern
har författare Torgny Karnstedt handlett två grupper och
nu får gruppernas medlemmar ta del av varandras texter.
Arrangemanget är öppen för alla. Begränsat antal platser.
Föranmälan till Mats Johansson via 0431-777 04 eller
mats.t.johansson@bastad.se. Sagorummet på Båstads
bibliotek, kl 11-13. Arr: Båstads bibliotek med stöd av Region Skåne
6 Bilder av några byar från slätt och ås Arkivet på
Kristallvägen 11, kl 13-17, entré 40:-, kaffe serveras.
Arr: Ö Karups Minnesvårdsförening

6-30 Angeläget - Att växa som människa!

Båstads kulturavdelning fortsätter med temat ”Angeläget”.
Fokus är denna gång att växa som människa där ett urval
konstnärer och deras verk från kommunens konstsamling ställs ut. Båstad konstgalleri på Båstads bibliotek, fri
entré. Utställningen är tillgänglig under bibliotekets öppettider. Vernissage och guidad visning den 6 april under
klädbytardagen. Passa även på att följa med på en guidad
visning i samband med föreläsningen den 10 april.
Arr: Båstads kommun

6 Klädbytardag och vernissage!

I samarbete mellan ABF, Naturskyddsföreningen Bjäre och Båstads kulturavdelning är det klädbytardag för alla åldrar i Båstads
kommun. Lämna in de kläder du vill byta, max 15 plagg,
hela och rena. Du får en biljett som ger dig rätt att handla
lika många platt som du lämnat in. Samtidigt får du
avnjuta vernissage och guidad visning av utställningen i
Båstad konstgalleri under temat ”Angeläget - Att växa
som människa”. Båstads bibliotek, klädinlämning kl 1313.30, klädbyte kl 14-14.30.
Arr: Naturskyddsföreningen Bjäre, Båstads kommun, ABF

6

Alla vet Intensiv drama, där hemligheter och svek
kommer upp till ytan i en spansk by. Scala Bio, kl 19, entré 120:-. Arr: Film i Båstad
7 Fagning på Slottet Städning och räfsning för ännu
vackrare blomsterprakt. Redskap finns. Samling vid

ängen Slottet, skylt finns på vägen mellan Killeröds byaväg och Önnarpsvägen, kl 10-12. Ansvarig är Eva Werner
070 282 98 04. Arr: Naturskyddsföreningen Bjäre
7 Varda by Agnes Med storartade visioner har
Agnès Varda sedan 1954 återuppfunnit filmkonsten gång
på gång. Varda av Agnès är hennes egen historia om sin
långa karriär. Genom arkivbilder och lekfulla dramatiserade rekonstruktioner får vi följa hennes konstnärliga
resa. Scala Bio, kl 19, entré 120:-. Arr: Film i Båstad
8 Musikunderhållning med Ingvar och Bengt!
Ängahällan i Förslöv, kl 14, kaffe och kaka för 20:-.

13

9 Öppet arkiv

14

Arr: Mötesplats Bjäre

Föreningen Gamla Båstad har öppet
arkiv. I kommunhuset, kl 15-18. Säg till i receptionen så
blir du insläppt. Arr: Förening Gamla Båstad
9 Vår meste kyrkoherde John delar minnen av sina
28 år i Förslöv och minst tre under. Matsalen på Ängahällan i Förslöv, kl 14. Arr: Förslöv-Grevie församling
9 Sångstund med Mellbys! Vången på Vångavägen 12, kl 14, kaffe och kaka för 20:-. Arr: Mötesplats Bjäre
10 Sång och musikstund med Anita Evald! Stora
salen på Åsliden i Östra Karup, kl 14, kaffe och kaka för
20:-. Arr: Mötesplats Bjäre
10 Den unge Picasso Pablo Picasso är en av världens största konstnärer genom tiderna och aktiv ända
fram till sin död 1973. Här skildras en mer okänd sida av
konstnären – hans ungdomsår. Filmen besöker Malaga,
Barcelona och Paris – platser som alla spelade en viktig
roll i hans liv. Det beskrivs hur Picasso lärde sig sitt
hantverk och utvecklades som konstnär. Scala Bio, kl 17,
entré 120:-. För information kring fler spelningar hänvisas till lillafilmvestivalen.se. Arr: Film i Båstad

10 Att växa som människa –

Föreläsning med Philip Bäckmo!
Beteendevetaren och psykoterapeuten Philip Bäckmo föreläser denna
kväll utifrån sin bok ”Själen är ett
verb – konsten om att ha en god relation till dig själv”. Du får tillfälle att
ställa frågor och reflektera tillsammans med andra kring existentiella
frågor som: Vad vill du med ditt liv?
Vad är verkligen meningsfullt? Hur kan du utforma ditt
liv så att du ångrar så lite som möjligt? Samtidigt får du
avnjuta en guidad visning av utställningen i Båstad
konstgalleri. Båstads bibliotek, kl 18.30, fri entré.
Arr: Båstads kommun

10

Aniara Den hyllade filmatiseringen av Harry

Martinssons klassiker. Aniara är ett av de många rymdskepp som ska flyga jordens emigrerande befolkning till
den nya hemplaneten Mars. Men just när Aniara lyfter,
kolliderar farkosten med rymdskrot och hamnar ur kurs.
Passagerarna vet inte om de någonsin kommer att nå sitt
mål. Scala Bio, kl 19, entré 120:-. Arr: Film i Båstad
10 Roland Andreasson kåserar Östra Karups församlingshem, kl 19, entré 50:- inklusive kaffe och fralla.
Arr: Ö Karups Minnesvårdsförening

11 Råd och stöd vid demenssjukdom

Demenssamordnare Lotta Lund berättar. Båstad Församlingsgård, kl
10. Arr: Båstad Ö Karups församling

Mellan raderna Alain är en framgångsrik för-

läggare i Paris. Han har samarbetat med författaren Leonard i många år och de är nära vänner. Därför blir det
extra jobbigt när Alain måste meddela Leonard att hans
nya manus är för dåligt för att ge ut. Något som Alains fru
inte håller med om. Hon är övertygad om att det här är
Leonards stora mästerverk. Scala Bio, kl 19, entré 120:-.
För information kring fler spelningar hänvisas till
lillafilmvestivalen.se. Arr: Film i Båstad

14-18 Film i Stilla Veckan kring tro och tvivel

Torekovs kulturhus, fri entré. För information om program och tider se www.scalabio.se. Arr: Torekovs kulturhus

Vincent van Gogh – Vid evighetens port

Drama om en av de största konstnärerna genom tiderna.
Det är en berättelse om kreativitet och uppoffring. Scala
Bio, kl 16, entré 120:-. Arr: Film i Båstad
14 Claire Darling Claire bestämmer sig plötsligt en
dag för att göra sig av med alla sina ägodelar. Trädgårdsloppisen lockar till sig spekulanter som slåss om att få
köpa värdefulla antikviteter till underpris. Dottern Marie
som tagit avstånd från modern nås av rykten och den
galna utförsäljningen och känner sig tvungen att resa
tillbaka till barndomshemmet för att stoppa upptåget och
försöka förstå vad som föranlett det hela. Scala Bio, kl 19,
entré 120:-. För information kring fler spelningar hänvisas till lillafilmvestivalen.se. Arr: Film i Båstad
15 Försäljning av gallrade böcker!
Försäljningen startar den 15 april och
fortsätter sedan under några veckor
eller så länge som vi har böcker kvar.
Det finns böcker både för barn och vuxna. Böckerna kostar 10:- styck och det går bra att betala med swish, betalkort eller kontanter. Båstads bibliotek, försäljningsstart
15 april kl 10. Arr: Båstads bibliotek
15 Tårta och underhållning med Lill och Bo! Hörnan på Bjärehemmet i Västra Karup, kl 14, kaffe och kaka
för 20:-. Arr: Mötesplats Bjäre
15 Sång och musik med Anna! Ängahällan i Förslöv, kl 14, kaffe och kaka för 20:-. Arr: Mötesplats Bjäre
16 Rapport från Sudan med Ann Kristin Nordin.
Östra Karups församlingshem, kl 14.
Arr: Båstad Ö Karups församling

16 Frågelek och sång till bilder!

med Stefan Sundgren och Kurt Wijkmark. Vången på Vångavägen 12, kl
14, kaffe och kaka för 20:-. Arr: Mötesplats Bjäre

16 Aurora von Königsmarck – en spännande

kvinna Föreläsning med Ingemar Ottosson om denna
adelsdam och föregångerska. Förslövs församlingshem,
kl 19, entré medlem 40:-, övriga 60:-. Fika ingår.
Arr: Föreningen Bjäre Arkeologivänner

17

Körsång med Glädjespridarna! Stora salen på
Åsliden i Östra Karup, kl 14, kaffe och kaka för 20:-.
Arr: Mötesplats Bjäre

17 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 huvudperson – ståuppkomikern, regissören och skådespelaren Adde Malmberg. 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

17

Gräns Tina jobbar vid tullen och har ett sjätte

sinne när det gäller att peka ut smugglare. Men när den
mystiska Vore kliver av färjan tvivlar hon för första
gången på sin instinkt. Scala Bio, kl 19, entré 120:-.
Arr: Film i Båstad

18

Bohemian Rhapsody En hyllning till Queen,

deras musik och enastående sångare Freddie Mercury
som trotsade stereotyperna, rev upp konventionerna och
blev en av världens mest älskade underhållare. Scala Bio,
kl 19, entré 120:-. Arr: Film i Båstad

19 Passionsmusik för två sopran, tvärflöjt och

orgel Vid tidpunkten för Jesu gravläggning kan man få
lyssna till musik ur Bachs Johannes- och Matteuspassionen. Sopranen Veronika Zadera, oboisten Line Ingvaldsen
tillsammans med Andreas Lindgren. Det blir bland annat
musik ur Johannespassionen av Johann Sebastian Bach.
Mariakyrkan i Båstad, kl 15, fri entré.
Arr: Båstad Ö Karups församling

19

Den siste gentlemannen Forrest Silva

”Woody” Tucker tillbringade större delen av sitt liv med
att åka in och ut ur fängelset och har lyckats fly hela 18
gånger. Vi får följa Tucker från hans fräcka flykt från San
Quentin till en frenetisk våg av rån. Scala Bio, kl 16.30,
entré 120:-. För information kring fler spelningar hänvisas till lillafilmvestivalen.se. Arr: Film i Båstad
19 Arctic Efter en flygkrasch i Arktis tvingas en
man kämpa för sin och en ung kvinnas överlevnad. Scala
Bio, kl 19, entré 120:-. För information kring fler spelningar hänvisas till lillafilmvestivalen.se. Arr: Film i Båstad

19-28 Konstrundan i Nordvästra

Skåne – 25-års jubileum Konstnärer
på Bjäre är: Katriona S W Persson, Monica Andoff, Katarina Thorstensson,
Margareta Krantz, Rita Hedelin, Ulrika
Swärd, Rås Häggtoft, Gustav Kraitz, Ulla
Kraitz, Cecilia Kraitz, Christel Khan, Kerstin Wellbro, Gustav Sundin, Bissa Segerson, Anders Segerson, Charlotte
Hedberg, Gunilla Rydberg, Jenny Kåberg Karlsson, Krister
Ekman, Sven Lingardsz, Karin Roos och Mikael Bertmar.
För öppettider och kartfoldern hänvisas till
www.konstrundan.se. Arr: Konstrundan i Nordvästra Skåne

20 Påsknattsmässa med inledande musikstund

Musikerparet Carolina Söderman och Janne Andersson
medverkar mitt i natten. Mariakyrkan i Båstad, kl 23.30.
Arr: Båstad Ö Karups församling

20-28 Konstrunda med avstickare

I Torekovs kulturhus visas ett antal verk av formgivaren Stig Lindberg.
För information om öppettider ring 0431-363 164. Torekovs kulturhus, fri entré. Arr: Torekovs kulturhus
21 Påskvandring på Ön Traditionell vandring på
Hallands Väderö – denna gång med tema GPS. Medtag
matsäck. Samling kl 9.45 vid Väderöbåtarnas kajplats i
Torekov. Ansvarig Eva Werner 070 282 98 04.
Arr: Naturskyddsföreningen Bjäre, Sällskapet Hallands Väderös Natur

21 Nobelvandring i Båstad

Båstad fick sin egen Nobelhistoria när Ludvig Nobel fick ingivelsen att göra Båstad till en turistort med internationell dragningskraft.
Följ med på en guidetur i Ludvig Nobels fotspår. Utöver
lokalhistoria innehåller den även avsnitt om Nobels aktiva kulturengagemang samt den för många okända berättelsen om Alfred och hans bröder i Ryssland. Samling

för biljettköp kl 14.20 utanför turistbyrån i Båstad. Bokning görs hos Ingrid Persson Skog via 0738-50 33 43
eller ingrid@sprakguiden.com. Visningen börjar kl 14.30
och tar ca 1.45 timme. Entré vuxen 120:-, 12-19 år 80:-,
barn under 12 år gratis. Arr: Språkguiden Ingrid Persson Skog
23 Ingvar och Bengt – två glada spelemän!
Vången på Vångavägen 12, kl 14, kaffe och kaka för 20:-.
Arr: Mötesplats Bjäre

23 Bokfika på Världsbokdagen!

Vi uppmärksamma Världsbokdagen
med en stunds högläsning för vuxna.
Drop-in, ingen föranmälan krävs. Vi
bjuder på kaffe och kaka. Båstads
bibliotek, kl 15-15.30. Arr: Båstads bibliotek
23 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. Café Biblos på Båstads bibliotek, kl
17.30-19.30, fri entré, fika till självkostnadspris.
Arr: Tango Libro, Båstads bibliotek, ABF

23 Från Vindelälven till Livsverk från ovan

Bildoch filmvisning. Följ med på en resa med flygfotografen
Bertil Hagberg. En visning av de märkliga konstverk
sedda från ovan som bonden åstadkommer med sitt arbete på åkermarken i boken och filmen ”Bondens konst –
Jordens poesi” som blev Hagbergs nionde bok där bild,
poesi och musik samverkar. Äppelgårdens golfklubb, kl
13, entré 150:- inklusive lunch. Anmälan senast 16 april
via 070-310 19 73 eller barbrohansson47@gmail.com.
Arr: SPF Båstad Bjäre

23 Från sådd till skörd

Föreläsning om äldre lantbruk, redskap
och händelser under bondens år på
en lantgård. Förslövs församlingshem, kl 19, entré medlem 40:-, övriga 60:-. Arr: Förslövs Socken Förr och Nu

23 Hallandsåsen – en omstridd gräns

Bengt
Bengtsson berättar. Församlingshemmet Östra Karup, kl
19, entré 50:- där kaffe och fralla ingår.
Arr: Ö Karups Minnesvårdsförening

24

Allsång med Sångfåglarna! Stora salen på
Åsliden i Östra Karup, kl 14, kaffe och kaka för 20:-.
Arr: Mötesplats Bjäre

24 Blomster-Lotta – skapare av unik fjällträdgård
Diakonisassistenten Åsa Hagberg berättar om sin farmors livsöde – en kvinna som vände sorg och fattigdom
till en blomstrande trädgård i Ammarnäs. Åsa kommer
också att framföra egna sånger. Församlingsgården i Båstad, kl 18.30-21, entré inklusive förtäring 50:-.
Arr: Fredrika Bremer Förbundet Båstad

24

Avengers: Endgame Resan som började för tio

år sedan har lett till detta final. The Avengers försöker
komma på en plan för hur Thanos ska kunna besegras en
gång för alla och kanske kunna återställa allt till rätta.
Scala Bio, kl 19, entré 130:-. För information kring fler
spelningar hänvisas till lillafilmvestivalen.se.
Arr: Film i Båstad

25 Favoriter från förr

Sång, dragspel och gitarr
med musikanterna Hasse och Gert från Laholm. Lunch
ingår. Anmälan senast 19 mars. Förslövs församlingshem, kl 11.30, entré 70:-. Arr: Förslöv-Grevie församling

25 Resa i heligt land

Åsa Hagberg berättar om och
visar bilder från platser runt Jerusalem, Betlehem och
Galileen. Förslövs församlingshem, kl 19.
Arr: Bjäre Lekmannakår

28 Vandring Grevie backar

Samling vid transformatorstationen, kl 10. Avgift medlem 30:-, övriga 50:-.
Arr: Föreningen Bjäre Arkeologivänner

28 Möt våren på Norrviken – guidad visning

Möt
ett vårligt Norrviken under en trädgårdshistorisk vandring som ger dig historien om hur Rudolf Abelin förvandlade sina trådgårdsdrömmar till drömträdgårdar. Du får
veta mer om Abelins väg från idé till verklighet. Kläder
efter väder och bra skor. Bokning görs hos Språkguiden
Ingrid Persson Skog via 0738-50 33 43. Norrvikens
Trädgårdar, kl 11-12.20, samling kl 10.50 i Barockträdgården framför Villa Abelin. Kombinationsbiljett vuxna
220:-, ungdom 16-19 år 180:-, barn 12-15 år 80:-, barn
under 12 år gratis. Säsongkortsinnehavare vuxna 120:-,
ungdom 16-19 år 80:-, barn 12-15 år 80:-, barn under 12
år gratis. Arr: Språkguiden Ingrid Persson Skog, Norrviken
28 Vismöte Vi hälsar våren med Dan Anderssons visor och vårvisor. Vi fikar och sjunger tillsammans. Denna
gång har vi en överraskning. BBSS lokal hamnen i Båstad,
kl 15, entré medlemmar 80:-, övriga 100:-.
Arr: Visans Vänner Båstad

28 Scania Consort
Berättande kammarmusik från 1600- och 1700talen av bland andra Vivaldi, Biber och Schmelzer. Fredrik From, violin,
är konsertmästare även i
Concerto Copenhagen och Göteborg Baroque. Hannah
Tibell spelar på en äkta Amati-violin, har en framträdande roll i Öresundsregionens musikliv och är medlem
av Höör Barock och Concerto Copenhagen. Judith-Maria
Blomsterberg, cello, spelar även med Aurora Ensemble
och Holland Baroque Society. Fredrik Bock, luta, är medlem i Concerto Copenhagen samt norska Barokksolistene,
har specialiserat sig på barockgitarr och givit ut en soloskiva. 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
29 Musikunderhållning med Tommy Roos!
Hörnan på Bjärehemmet i Västra Karup, kl 14, kaffe och
kaka för 20:-. Arr: Mötesplats Bjäre
30 Musikstund med Mellbys! Smedjan Torekov
församlingshemmet, kl 13.30, kaffe och kaka för 20:-.

100:-. För information kring fler spelningar hänvisas till
lillafilmvestivalen.se. Arr: Film i Båstad
13 Vi gör fröbomber! Kladdigt, roligt och gott för
bina. Från 4 år – de minsta i sällskap med någon vuxen.
Anmäl dig på 0431-770 88. Båstads bibliotek, kl 11-13,
gratis entré. Arr: Båstads bibliotek
14 Drömparken Film om en fantastisk nöjespark
där den väldigt kreativa flickan Junes drömmar kommer
till liv. Parken fylls med fantastiska attraktioner och talande djur. Scala Bio, kl 14, entré 100:-. För information
kring fler spelningar hänvisas till lillafilmvestivalen.se.
Arr: Film i Båstad

15 Gör ditt eget turtles-ägg!

Gör ett turtles-ägg –
med bandana och allt! Den perfekta prydnaden för påskbordet. Från 4 år – de minsta i sällskap med någon vuxen.
Ring 0431-770 88 för att anmäla dig. Båstads bibliotek, kl
11-13, gratis entré. Arr: Båstads bibliotek
15 Asterix – Den magiska drycken Efter ett fall
under mistelplockning bestämmer Druid Panoramix att
det är dags att säkra byns framtid. Ledsagad av Asterix
och Obelix åtar han sig en resa på jakt efter en begåvad
ung druid för att föra vidare hemligheten om den magiska drycken. Scala Bio, kl 14, entré 120:-. För information kring fler spelningar hänvisas till
lillafilmvestivalen.se. Arr: Film i Båstad
16 Live Action framför och bakom kameran! –
med filmpedagogen Jim Nilsson. Agera
framför en greenscreen-bakgrund och
du får häftiga specialeffekter. Från 7-12
år. Anmäl dig på 0431-770 88. Båstads
bibliotek, kl 10-13, gratis entré.
Arr: Båstads bibliotek

16

Dumbo Tim Burton tar sig an
den klassiska historien om den lilla elefanten med de
stora öronen som växer upp hos en cirkusdirektör. Scala
Bio, kl 16, entré 120:-. Arr: Film i Båstad
17 Gör ditt eget turtles-ägg! Gör ett turtles-ägg –
med bandana och allt! Den perfekta prydnaden för påskbordet. Från 4 år – de minsta i sällskap med någon vuxen.
Ring 0431-770 88 för att anmäla dig. Båstads bibliotek, kl
11-13, gratis entré. Arr: Båstads bibliotek
27 Dags för kodning och kreativitet!
Programmera, bygg banor och ha roligt
med de små robotarna. Från 6 år. Ring
0431-770 88 om du vill vara med. Båstads bibliotek, kl 10-12, gratis entré.
Arr: Båstads bibliotek

Arr: Mötesplats Bjäre
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Shazam Alla har en superhjälte inom sig – ibland

krävs det bara magi för att locka fram den. Genom att
säga shazam förvandlas 14-årige fosterhemskillen Billy
till den vuxna, rippade superhjälten Shazam. Med sina
nyvunna krafter gör Billy precis vad varje tonåring skulle
göra. Scala Bio, kl 16.30, entré 120:-, för alla under 15 år

INFO till Kultur på Bjäre för maj
lämnas senast den 21 april till
florence.rick@bastad.se, tel 0431-770 83

