av formsäkerhet och professionalism.” Båstad Konstgalleri på Båstads bibliotek, vernissage den 4 maj kl 11-13.
Arr: Båstad Bjäre Konstförening

1 Båstad Bjäre Musikkår spelar in våren

MAJ 2019

Lyckantorget i Båstad, kl 12, gratis entré. Arr: Båstad Bjäre Musikkår
1 Båstad Bjäre Musikkår spelar in våren Torekov
kyrkoruinen, kl 13.30, gratis entré. Arr: Båstad Bjäre Musikkår
1 Rosa Luxemburg Hundra år efter att Rosa Luxemburg, initiativtagare till Spartakistupproret, mördades i
Berlin samlas vi över en kopp rött te för att samtala om
henne. Utgångspunkt för samtalet är Margarethe von
Trottas film från 1986. Torekovs kulturhus, kl 15. Platsbokning via 0431-363 164. Arr: Torekovs kulturhus
2-27 Film on demand Känner du dig sugen på att
se en film under försommaren? Kanske någon film du
missat under året eller någon klassiker du länge velat se?
Kanske finns filmen i Torekovs kulturhus ständigt växande cinematik eller kan skaffas med kort varsel. Visningen äger rum när du vill och Ulf Berggren kan visa
filmen för dig. Ring för eventuell visning på
0431-363 164. Arr: Torekovs kulturhus
3-26 Hans Viksten Utställning kring konstnären
Hans Viksten bestående av böcker, oljemålning, kolteckning och större väv samt film om konstnären av Jonas
Sima. Visning av filmen och utställningen kräver förhandsbokning via 0431-363 164. Arr: Torekovs kulturhus

Stan Wys Konstnären, som är känd för sina skulpturer,
föddes i Elk, Vitryssland och har studerat i både Polen
och Västtyskland. Han bor och jobbar främst i Wroclaw,
Polen, och har deltagit både i egna och samlingsutställningar i Tyskland, Polen, Danmark, Sverige, Österrike,
Belgien, Italien, England, Frankrike och Turkiet. Stan Wys
visas just nu på Konsthallen i Boarp.
Arr: Galleri Ö.K Boarps Konsthall

1-26 Utställning av Malmö konsthögskolans exstudenter Ellinor Lager, Joans Pereira, Rasmus Ramö

Streith, Sebastião Borges och Daniel Fleur ställer ut. Vernissage den 1 maj kl 13-15. Galleri Arnstedt i Östra
Karup, onsdag-söndag kl 12-17. Arr: Galleri Arnstedt
1-31 Sarah Wallengren ställer ut Den svenskfranska konstnärens konstserie i björk visas på Orangeriet. Arr: Orangeriet Bäckdalens Handelsträdgård

4-4 Per Hammarström

Om konstnären: ”Högst personliga glasyrer, starka färger och sensuella organiska
färger är hans signum. Stengodset och benporslinet är
hans värld. Per Hammarström med ett förflutet från
bland annat Gustavsberg bjuder in till en värld präglad

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

4 Vårvandring på Hallands Väderö

Hallands Väderö – den lilla ön med den mångskiftande historien.
Nyfiken? Passa på att följa med på Ingrid Persson Skogs
kulturvandring. Vi går genom den förhoppningsvis nyutslagna lövskogen, pausar en stund nära museet i Lotsstugan och tar oss så småningom via slingrande stigar till
Sandhamn. Öns historia rymmer allt från sillfångster till
filminspelning – det var nämligen just här Ronja Rövardotter upphävde sitt berömda vårskrik. Ta båten från
Torekov kl 12 så samlas vi för biljettköp bredvid kiosken
i Sandhamn när vi stigit i land. Guideturen tar drygt 2
timmar. Därefter kan du ströva lite på egen hand eller
bara sitta ned och njuta av ökänslan innan det är dags att
åka tillbaka till Torekov med båten kl 15.20. Kläder efter
väder, ta gärna med fika. Vid hårt väder och därmed inställda båtturer kan guideturen inte genomföras – istället
erbjuds du en guidad tur genom Torekovs händelserika
förflutna. Hallands Väderö, kl 12.30-14.30, entré vuxna
120:-, 12-19 år 80:-, barn under 12 år gratis. Bokning via
0738-50 33 43 eller ingrid@sprakguiden.com.
Arr: Språkguiden Ingrid Persson Skog

4 Invigning av Molins med Heidi Palmgren

År
1961 hölls utställningen Uterummet på Norrviken och
Ulla Molin stod i centrum för denna publiksuccé. Delar av
utställningen permanenterades, men under årens lopp
har trädgårdens strukturer förändrats. Det var tid för
förnyelse. Uppdraget att skapa nytt rum i Ulla Molins
anda gavs till Ulla Molin-pristagaren Heidi Palmgren. Nu
inviger vi denna vackra inspirerande trädgård – skapad
som en hyllning till Ulla Molin. Heidi Palmgren berättar
om sina tankar bakom trädgården och det blir harpa och
prat bland blommor och blad. Molins i Norrvikens trädgårdar, kl 13-14, pris ingår i entrén. Arr: Norrvikens trädgårdar
4 Sånger ur the Great American Songbook Jazz
Club Basilika får återbesök av en av Sveriges främsta
jazzsångerskor – Viktoria Tolstoy. Med ett drygt tiotal
plattor bakom sig kan Viktoria titulera sig som en av Sveriges mest etablerade jazzsångerskor och har även gjort
ett markant avstamp på den internationella jazzscenen.
Det kommer att bli en härligt medryckande och svängig
konsert där det kreativa sätts i fokus. Både soloprestationer såväl som fina duetter kommer att finnas. Sångerskorna backas upp av några av Sveriges och Danmarks
allra förnämsta jazzmusiker. Vi kommer att få höra
smakprov från Viktorias senaste jazzskivor, men även
härliga standards. Bäckdalens handelsträdgård, kl 19,
entré 360:-. Boka på 073-766 715 5 eller
basilika@basilika.nu. Arr: Orangeriet Bäckdalens Handelsträdgård

Hembygsgården i Boarp, kl 13, entré 120:-. Bindande
anmälan senast 30 april kl 12 till 0703-101 973 eller
barbrohansson47@gmail.com. Arr: SPF Båstad Bjäre
7 Solsken med Glädjespridarna Våren firas in med
glad och solig körsång. Ängahällans matsal, kl 14.
Arr: Förslöv-Grevie församling

7, 21 Meditation

enligt Za-Zen med
Sam Nordin. Grevie kyrka, kl 18.30-19.45.
Arr: Förslöv-Grevie församling

7 Eivor Martinus – Hon sjöng på vinden

Författarevenemang med Eivor Martinus där hon berättar om sin
bok ”Hon sjöng på vinden”. Martinus har skrivit en personlig text, nära och ogarderad. Hon manar fram minnesbilder som tar form under sömnlösa nätter och pockar på att återigen få bli hörda och sedda. Berättelserna
vävs in i varandra, dåtid och nutid glider ihop. Två släkter, en från Dalarna och en från Göteborg, utgör stommen
och kontrasterna i den person som är berättaren. Familjehistorien är en, men blir till ett allmängiltigt exempel
på svensk historia under det senaste seklet, en berättelse
om liv och död, kärlek och sorg, fattigdom och uthållighet, oväntade arv, emigration och kanske framförallt
kvinnors styrka. Bjäre Bokhandel, kl 19, entré 100:- där
dryck och lättare förtäring ingår. Bokning görs via
0431-700 01 eller info@bjarebokhandel.se.
Arr: Bjäre Bokhandel

8

Musikstund med Ingvar O Bengt! Stora salen
på Åsliden i Östra Karup, kl 14, kaffe och kaka för 20:-.
Arr: Mötesplats Bjäre, Vård och omsorg

12 Den Nicaraguanska bondemässan

Canticum
och ett stort gäng musikanter med bland annat Lars-Erik
Paulsson på mandolin får igång gunget i denna härliga
musik. Musiken och sångerna bygger på nicaraguansk
folkmusik. Östra Karups kyrka, kl 18.
Arr: Båstad-Ö Karup församling

12 Konsert i Grevie kyrka

Medverkande är Robert
och Tindra Sturk på gitarr och piano. Grevie kyrka, kl 1718. Arr: Förslöv-Grevie församling
13 Musikunderhållning med Anita Ewald!
Ängahällan i Förslöv, kl 14, kaffe och kaka för 20:-.
Arr: Mötesplats Bjäre, Vård och omsorg

5 Nybörjare på fågel

Häng med på en spännande
promenad tillsammans med Göran Martinsson som är
fågelkunnig. Spana efter fåglar och lyssna efter deras
läten. Ha med kikare och lite fika i ryggsäcken och ta på
er bra kläder efter väder. Norra parkeringsplatsen vid
Stora Hult, kl 10-12. Ansvarig Gunilla Abrahamsson
0738-52 09 00. Arr: Naturskyddsföreningen Bjäre
5 Från vårsånger till opera Englandsbaserade operasångarna Håkan och Katherine Vramsmo bjuder in till
en storartad vårkonsert med allt från Sköna Maj, Förklädd gud till Mystical Songs av Vaughan Williams. Där
emellan blir det en hel del underbar operamusik för kör
och duett bland annat ur Trollflöjten och Caballeria
Rusticana. Konserten är ett resultat av ett lyckat samarbete under våren mellan solisterna och hemmakören
Båstads kyrkokör samt pianisten Andreas Lindgren som
också finns på plats. Mariakyrkan i Båstad, kl 18, kollekt
till musikverksamheten. Arr: Båstad-Ö Karup församling
7 Snapphanarna Marianne Orsander med ett förflutet
från skolans värld tar dig med på en tidsresa till ett omvälvande skede i vår historia. Föreläsning efter lunchen.

14

Sång och musik med Anna! Smedjan i Tore-

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

14 Öppet arkiv

Föreningen Gamla Båstad har öppet
arkiv. I kommunhuset, kl 15-18. Säg till i receptionen så
blir du insläppt. Arr: Föreningen Gamla Båstad
15 Utfärd till Fontänhuset Vi gör ett studiebesök på
Fontänhuset i Båstad. Där bedrivs rehabilitering för personer som mår dåligt och har svårt att få ihop sin livssituation. Vi får information och en rundvandring samt
kaffestund. Fontänhuset, Aromavägen 48, kl 13.30, entré
50:- inklusive förtäring. Arr: Fredrika Bremer Förbundet Båstad
15 Tårta och underhållning med Bo Liljedahl!
Röda korset bjuder. Stora salen på Åsliden i Östra Karup,
kl 14. Arr: Mötesplats Bjäre, Vård och omsorg
16 Bokbytardagen – byt en bok!
På Båstads bibliotek uppmärksammar
vi den stora bokbytardagen genom att
ställa fram ett bokbytarbord som sedan får stå framme en vecka. Ta med en bok hemifrån
och byt till en annan. Låt någon annan få njuta av en bok

som du har tyckt om! Biblioteket öppnar som vanligt kl
10. Arr: Båstads bibliotek

17 Birgit Nilsson Museum öppnar

Museet öppnar för säsongen. Det är
även den 101-årsdagen för Birgit Nilsson födelse. Det firas med att erbjuda
Birgits födelsedagsbakelse i Stallkaféet
och konserten ”Den första kyssen” på
kvällen. Årets tema i utställningen är
”Birgit Nilsson och Met”, eftersom det
är 60 år sedan Birgits storartade succédebut på Metropolitan Opera i rollen som Isolde i operan ”Tristan och
Isolde”. Birgit Nilsson Museum, tisdag-söndag, kl 11-17.
Stängt måndagar, den 21 juni samt under vecka 31 den
30 juli – 4 augusti. För mer information och priser hänvisas till www.birgitnilson.com. Arr: Birgit Nilsson Museum

17 Den första kyssen – Ett
romantiskt äventyr från visa
till opera Följ med på en musi-

kalisk resa där vi utforskar kärlekens alla åldrar och skepnader:
från den första blyga kyssen till
den vilda passionen, till den tragiska obesvarade kärleken, till
den mogna kärlekens starka,
obrytbara band. En roande och
rörande konsert där dramatisk
opera, liderliga romanser, humoristiska sånger och glada visor, varvas med en lagom
dos poesi. Verk av Sibelius, Geijer, Taube, Mozart, Ponchielli, Puccini, Verdi med flera. Medverkande är Leena
Malkki, sopran, Bengt Krantz, baryton och Elena Jordan,
piano. Birgit Nilsson Museum, kl 19, entré 280:- plus serviceavgift 20:-. Biljetter säljs genom Bjäre Bokhandel via
0431-700 01 eller info@bjarebokhandel.se.
Arr: ABF, Operafabriken, Birgit Nilsson Museum

18 Vårkonsert med Wipå-kören

En fyrstämmig
damkör under ledning av Nina Park Seo. Kören, som
2019 firar sitt 30-årsjubileum, har under årens lopp
sjungit sånger från många olika genrer. Ikväll får du
smakprov på både nytt och gammalt ur repertoaren. Vid
flygeln är Andreas Lindgren och Niclas Johansson på klarinett. Mariakyrkan i Båstad, kl 18, kollekt till musikverksamheten. Arr: Båstad-Ö Karup församling
19 Att växa i tro Med sångensemblen Les Coeurs.
Mariakyrkan i Båstad, kl 10. Arr: Båstad-Ö Karup församling
19 Projekt Skåneleden Två gånger om året vandrar
vi en delsträcka tillsammans. Denna gång från Hovs Hallar till Torekov. Vi kollar fåglar, hav och land med någon
kännare av denna trakt. Återfärden organiseras. Du som
önskar återfärd ring Eva Werner 070-28 29 804 eller
Gunilla Abrahamsson 0738-52 09 00. Ta med matsäck.
Hovs Hallars parkering, kl 10-13.
Arr: Naturskyddsföreningen Bjäre

19 Vårrundan

Besök vackra trädgårdar
när lökar och försommarblomning är som
finast och trädgårdssäsongen har kommit
igång. Trädgårdsrundorna ger dig som

besökare möjlighet att titta in bakom grinden i många
fantastiska trädgårdar. Allt från små privata innerstadsträdgårdar på drygt hundra kvadratmeter till stora parkliknande egendomar på flera hektar. Evenemanget är
helt gratis för besökaren såvida inget annat anges vid
utställaren på kartan, kl 10-17. Läs mer på Trädgårdsrundans hemsida www.tradgardsrundorna.se.
Arr: Helsingsborgs trädgårdsförening

19 Vandring i Bjäragården

med Gunilla Roos. Medtag fikakorg. Samling kl 10 vid Lindströms före detta
affär i Västra Karup, entré medlem 30:-, övriga 50:-.
Arr: Föreningen Bjäre Arkeologivänner

19 Musical

tillsammans med Mixen Sara Carlsson,
organist. Grevie kyrka, kl 14-15. Arr: Förslöv-Grevie församling
20 Musikcafé med Allan Knudsen! Hörnan på
Bjärehemmet i Västra Karup, kl 14, kaffe och kaka för
20:-. Arr: Mötesplats Bjäre, Vård och omsorg
20 Frågelek till bild och musik! med Stefan Sundgren och Kurt Wijkmark. Ängahällan i Förslöv, kl 14,
kaffe och kaka för 20:-. Arr: Mötesplats Bjäre, Vård och omsorg
20 Tango Libro Danscafé! Kom och dansa argentinsk tango med oss! Alla är välkomna – upp på dansgolvet eller att sitta ner, fika och njuta av musiken. Båstads
bibliotek, kl 17.30-19.30, gratis entré, fika till självkostnadspris. Arr: Båstads bibliotek, ABF
21 Tårta och underhållning med Bo Liljedahl!
Röda korset bjuder. Vången på Vångavägen 12 i Båstad,
kl 14. Arr: Mötesplats Bjäre, Vård och omsorg
22 Körsång med Glädjespridarna! Stora salen på
Åsliden i Östra Karup, kl 14, kaffe och kaka för 20:-.
Arr: Mötesplats Bjäre, Vård och omsorg

23 Bokfrukost!

Få boktips inför
semestern och en
enkel frukost.
Båstads bibliotek,
kl 9-10, entré 20:-.
Föranmälan senast den 22 maj på telefon 0431-770 88
eller via bastad.bibliotek@bastad.se. Arr: Båstads bibliotek
23 Från läsarsång till country med den välkände
sångaren Jard Samuelsson som har en helt ny skiva med
sig. I programmet ingår lunch. Förslövs församlingshem,
kl 11.30, entré 80:-. Anmälan till pastorsexpeditionen
0431-41 56 60. Arr: Förslöv-Grevie församling
23 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 – skådespelaren och komikern Thomas Petersson. Greviepark, insläpp kl 14, program kl 15-17,
entré 180:- där stor kakbuffé och kaffe ingår. För bordsbokning kontakta 0431-36 11 51 eller
info@grevieparken.se. Arr: Grevieparken
23 Nytt ljus över Lina Sandell Föreläsning och bildvisning med kyrkoherde emeritus Gösta Imberg från
Örkelljunga. Båstads församlingsgård, kl 19.
Arr: Bjäre Lekmannakår

25 Smaka på Kattegattleden: Båstad – Torekov
Guidad mountainbiketur som utgår från Kattegattleden
från Båstad till Torekov, men där vi väljer en del offroadspår längs Bjärekusten. Terrängen är blandad med kuperade vägar och steniga kustleder. För mer information

och bokning se www.smakapakattegattleden.se.
Start/mål Båstads turistbyrå, kl 9-12, entré 500:-, om du
har egen mountainbike 250:-.
Arr: Kattegattledens kommuner och regioner

25 Kulturskolan vårkonsert

Kom och lyssna på kulturskolans
duktiga eleven under en vårkonsert på Dalmanska tomten. I
samband med konserten kommer vi även dela ut kulturstipendier till våra elever. Observera
att konserten äger rum utomhus så tar gärna
med kläder efter väder. Vid dåligt väder kommer konserten genomföras på Scala Bio istället. Dalmanska tomten i Båstad, kl 13, gratis entré. Arr: Kulturskolan
25 Bjäre Singers Körkonsert med den nybildade
vokalensemblen Bjäre Singers i Mariakyrkan. Det blir
musik av Gabriel Fauré, Gustav Holst och Franz Schubert.
Dirigent är Gustav Natt och Dag. Mariakyrkan i Båstad, kl
18, kollekt till musikverksamhet. Arr: Båstad-Ö Karup församling

säga Piggelin, Joy, Singo, Bel Canto, Torsdagskören och
Canticum. Östra Karups kyrka, kl 18.
Arr: Båstad-Ö Karup församling

27

Musikunderhållning med Mellbys! Hörnan
på Bjärehemmet i Västra Karup, kl 14, kaffe och kaka för
20:-. Arr: Mötesplats Bjäre, Vård och omsorg
27 Rosas lilla kör! Ängahällan i Förslöv, kl 14, kaffe
och kaka för 20:-. Arr: Mötesplats Bjäre, Vård och omsorg
30-2 Antikturen i Nordvästra Skåne Rundan där
du får möjlighet att upptäcka ett stort antal av traktens
second hand handlare verksamma inom området antikt,
modern design, retro, vintage och loppis. Antikturens
deltagare är 15 till antalet. För mer information se hemsidan www.antikturen.se eller facebooksidan Antikturen.
Nordvästra Skåne, kl 10-16. Arr: Antikturen

BARN OCH UNGA

26 Smaka på Kattegattleden: Båstad – Mellbyst-

rand Guidad mountainbiketur som utgår från Kattegattleden och tar oss norrut genom skog och mountainbikebana från Båstad till Hökafältet Mellbystrand. Terrängen
är mestadels platt, blandad med skogstigar och längs
med mountainbikebaka. För mer information och bokning se www.smakapakattegattleden.se. Start/mål Hotel
Riviera Strand, kl 9-12, entré 500:-, om du har egen
mountainbike 250:-. Arr: Kattegattledens kommuner och regioner
26 Mors dag på Norrviken – guidad tur På mors
dag har du chansen att följa med på en trädgårdshistorisk vandring på Norrviken. Har vi tur visar trädgården
sig från sin kanske mest oemotståndliga sida fylld av
slösande blomsterprakt i form av rhododendron och
näsduksträd. Under guideturen får du höra den gripande
historien om hur Rudolf Abelin förvandlade sina trädgårdsdrömmar till drömtrådgårdar. Kläder efter väder
och bra skor. Norrvikens trädgårdar, samling kl 10.50
framför Villa Abelin, guidad tur kl 11- ca 12.20. Kombinationsbiljett vuxna 220:-, ungdom 16-19 år 180:-, barn
12-15 år 80:-, barn under 12 år gratis. Säsongskortsinnehavare vuxen 120:-, ungdom 16-19 år 180:-, barn 12-15
år 80:-, barn under 12 år gratis. Bokning görs via Språkguiden Ingrid Persson Skog 0738-50 33 43. Biljetter köps
i entrékiosken vid Norrvikens parkeringsplats.

12 Norrvikendagen

Äntligen är det dags för Norrvikens årliga tradition – en familjedag för hela bygden där
vi ger en försmak av årets säsong på Norrviken. Vi bjuder
in till en fullspäckad dag med barnaktiviteter, salamanderloppet, ansiktsmålning, musikparad, Hasse Andersson, Laila Adéle och mycket mer. Upplev smakprover på
årets vandring, teman och utställningar. I Norrvikens
trädgårdsoffa kan ni lyssna på intressanta intervjuer med
aktuella profiler där vi berättar om säsongens kommande evenemang och erbjudanden. Orangeriet serverar
trädgårdsbuffé och Norrvikenbakelse. För utförligt program se wwwn.norrvikenbastad.se. Norrvikens trädgårdar, kl 11-16, fri entré under hela dagen.
Arr: Norrvikens trädgårdar

Arr: Språkguiden Ingrid Persson Skog, Norrvikens trädgårdar

26 Sol, vind och vatten

Nu sjungs våren och sommaren in! Missa inte årets vårkonsert med sånger i olika
stilar. Östra Karups alla körer kommer medverka, det vill

INFO till Kultur på Bjäre för juni, juli och augusti lämnas
senast den 19 maj till
florence.rick@bastad.se, tel 0431-770 83

