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För att inte missa något, gå in på bibliotekfh.se
Följ gärna Båstads bibliotek på Facebook

För vuxna

För vuxna

För barn Babysagostunder
Tisdag 11 februari kl. 11.00, Sagorummet, Båstads bibliotek
Titta! Skogen!
Nu har äntligen våren kommit till sagoskogen! 
Mossan är gosig, kotten är taggig och blomman luktar gott.
Clara och Malin läser, ramsar och sjunger med de allra minsta barnen.

För barn under 1 år och föräldrar, som besöker Öppna förskolan.
Ingen föranmälan behövs.

Tisdag 21 april kl. 11.00, Sagorummet, Båstads bibliotek
Titta! Havet! 
I böljan blå där simmar små, små fiskar och på stranden hittar vi spän-
nande skatter. Clara och Malin läser, ramsar och sjunger med de allra 
minsta barnen.

För barn under 1 år och föräldrar, som besöker Öppna förskolan.
Ingen föranmälan behövs.

Båstad Bjäre Konstförening

För vuxna Bokfika i Torekov

Missade du förmiddagens bokfrukost i Bå-
stad? Då har du en chans till, i Torekov. 

Tid: Fredag 14 februari kl. 14.00
Plats: Torekovs bibliotek

OBS! Föranmälan! Anmäl dig på 
telefon 0431-772 45 eller via e-post till 
torekov.bibliotek@bastad.se 
Kostnad: 20 kr. 

Våren 2020 presenteras fyra intressanta utställ-
ningar med sex konstnärer på Båstads Konstgalleri

11 januari - 5 februari 
Jan Bertil Andersson, måleri
Eva Bengtsson, glas

8 februari - 4 mars

Erica Wedman, måleri
Sofia Bergman, glas

7 mars - 1 april

Yvonne Larsson, måleri

9 maj - 3 juni

Per Serre, måleri

För mer information om konstnärerna besök www.bbk-bastad.se

För allaFör vuxna Världsbokdagen -
Din historia

För vuxna BoksamtalFör vuxna

Nu är det dags för våra populära 
bokfrukostar!

Få boktips och en enkel frukost! 
Bibliotekspersonalen tipsar om läsvärda 
böcker.

Fredag 14 februari och torsdag 28 maj kl. 8.45-10 
på Båstads bibliotek. Frukosten serveras från 
kl. 8.45 och boktipsandet börjar kl. 9.00 

Föranmälan på telefon 0431-770 88 eller via e-post 
till bastad.bibliotek@bastad.se senast dagen innan. 
Begränsat antal platser. 
Kostnad: 20 kr.

Bokfrukostar
Lyssna på andras boktips och berätta om 
en bok som du har läst.

Plats: Båstads bibliotek, konferensrummet.
Tid: Första boksamtalet blir tisdag 21 januari 
kl. 14.00-15.30.

Övriga datum: 25 februari, 31mars, 28 april och 
26 maj, kl. 14.00-15.30.

Kostnad: Gratis. Fika till självkostnadspris.
Föranmälan: Begränsat antal platser. Föranmäl dig 
till Båstads bibliotek. Så snart ett boksamtal har varit, 
går det bra att anmäla sig till nästa tillfälle.

Telefon: 0431-770 88. Det går även att maila till: 
bastad.bibliotek@bastad.se

Tango Libro - danscafé

Tango Libro - danscafé

Tisdag 3 mars kl. 11.00 i Sagorummet, Båstads bibliotek
Ticke tack!
Träffa Peter Palsternack och hans vänner i Lennart Hellsings 
grönsaksland! Clara och Malin läser, ramsar och sjunger med de allra 
minsta barnen. 

För barn under 1 år och föräldrar, som besöker Öppna förskolan.
Ingen föranmälan behövs.

Kom och dansa argentinsk tango på Båstads 
bibliotek!  

Måndagar kl. 17.30-19.30 - 27 januari, 17 februari, 9 mars, 
20 april och 25 maj. Fikaförsäljning. 
Fritt inträde. Alla är välkomna!

Måndag 17 februari - Prova-på! Dansläraren Conny Lar-
son från Tangorama inleder med en introduktion i tango för 
alla intresserade. Ingen föranmälan.

Arrangeras i samarbete med Båstads bibliotek och ABF.

Gitarrkonsert – 
Alejandro Sancho
Den argentinske gitarristen 

Alejandro Sancho spelar 
egna arrangemang av 

tangons klassiker.

Måndag 9 mars kl. 19.15
Båstads bibliotek. Inträde 80 kr. 
Passa på att gå på Tango Libros danscafé 
innan konserten från kl. 17.30!

Torsdag 23 april fr kl 14:00
uppmärksammar vi biografier och Bjäre släktring 
finns på plats för att tipsa om släktforskning. 

Torsdag 7 maj kl 18:00 
Föreläsning ”I ondskans spår” med 
Hanns Nyman, som berättar om sin 
far – en tysk officer som kommer till 
Sverige våren 1943 och söker asyl. Han 
berättar om planer på hur Tyskland ska 
anfalla Sverige och vill dela med sig av 

informationen för att få hjälp att komma till Eng-
land. Sverige nappar och hjälper honom till Eng-
land där han sedan jobbar för engelsmännen. Efter 
kriget återvänder han till Tyskland och försöker 
blanda sig i tysk politik, missbrukar sin ställning 
och avskedas. 1964 kommer rättvisan i kapp ho-
nom och han döms för nazibrott till fängelse. 



SciFi och Fantasyträffar

SCI-FI & FANTASY INVIGNING

För vuxna Föreläsning

Träffar för science fiction och fantasy-
intresserade

Är du intresserad av science fiction och fantasy? 
Onsdag 18 mars har vi vår första sci-fi-träff på Båstads 
bibliotek. Du får boktips och läsinspiration. Vi fikar, 
diskuterar och funderar över framtiden…

Låter det intressant? Vi träffas varannan vecka på Båstads 
bibliotek med start onsdag 18 mars kl. 16.00-17.30. För dig 
från 15 år och uppåt. Någon övre åldersgräns finns inte, 
utan alla över 15 år välkomnas.

Anmäl dig nu för att säkra din plats! Begränsat antal 
platser. Föranmälan till bastad.bibliotek@bastad.se

Med anledning av vår nya scifi och fantasy avdelning så blir det en dag 
med mycket aktiviteter för alla åldrar.

SciFi &
FantasyVi läser film-brittiska klassiker

SciFi &
Fantasy

För barn

För barn

Påsklovsteater

Barnteater

Systrarna Charlotte, Emily och Anne Brontë växte 
upp på prästgården i Haworth, Yorkshire. Det var här 
som några av den engelska litteraturens mest älska-
de romaner skrevs, såsom Jane Eyre och Svindlande 
höjder.

Kom och lyssna till översättarna Anna-Karin Malmström 
Ehrling och Per Ove Ehrling som har gjort de första över-
sättningarna sedan mitten av 1800-talet av Charlotte 
Brontës romaner Villette samt Professorn och Shirley. De 
berättar om systrarnas uppväxt och utveckling till författa-
re och om deras romaner. Paret Ehrling har vidare översatt 
Ann Dinsdales bok Systrarna Brontës värld.

Plats: Båstads bibliotek
Dag och tid: Måndag 23 mars kl. 18.00-19.00
Fri entré. Välkomna!

Systrarna Brontës värld

För barn

För barn

Sportlov

Tidskriftsförsäljning

Bokbytardag

Påsklov

För alla

För alla

Fynda gallrade tidskrifter!
Välkommen till vår årliga utförsäljning av gallrade tid-
skrifter! Försäljningen startar tisdag 18 februari 
kl. 10.00 och pågår så länge som vi har tidskrifter kvar 
att sälja…

Plats: Båstads bibliotek
Kostnad: 10 kr/bunt. Betala med swish, kort eller kon-
tanter. 

Under måndag - fredag kl. 13.00 - 16.00 dukas det upp en pyssel-
buffé. Drop in. Ingen föranmälan.

Under måndag 6 april - onsdag 8 april 
kl. 13.00 - 16.00 dukas det upp en pysselbuffé. 
Drop in. Ingen föranmälan.

För vuxna
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Ta med dig en bok hemifrån och byt till en annan!

Under våra bokbytardagar kan du ta med dig en bok 
till biblioteket och komma hem med en annan.

Enkelt, roligt och miljösmart!

OBS! Byte gäller endast privata böcker. 

Bokbytarbordet står framme onsdag 13 maj - onsdag 20 maj.

Mary Shelleys FRANKENSTEIN
Söndag 2 februari kl. 11 Filmvisning på Scala Biografen
Vi visar en filmatisering av Mary Shelleys älskade klassiker. (2h 3 min.)
Ingen biljettbokning. Fritt inträde, men medlemskap i Vi läser films filmklubb 
för 2020 krävs. Medlemskort á 50 kr köps på plats. Obs - endast kontanter 
och swish! Som medlem får du även rabatt på Vi läser films visning av Emma! 
Kassan öppnar 10:30. 

Onsdag 5 februari kl. 18 Föreläsning: Mary Shelley och Victor Frankenstein
Mary Shelleys Frankenstein väcker många frågor och hennes roman har 
gestaltats på otaliga sätt. Hur inspirerades Shelley av sin samtid att skriva en 
odödlig klassiker? Annette Söderlund, mediepedagog på Kulturporten, lotsar 
oss genom Mary Shelley och Victor Frankensteins världar. 
Båstads bibliotek. Fritt inträde. Ingen föranmälan. Vi bjuder på kaffe och kaka!
 
Torsdag 6 februari kl. 13 Bok- och filmsamtal 
Vi träffas och jämför bok och film. 
Båstads bibliotek. Fritt inträde. Ingen föranmälan. Vi bjuder på kaffe och kaka!

 

Jane Austens EMMA                
Söndag 22 mars kl. 11 Filmvisning på Scala Biografen
Jane Austens humoristiska mästerverk kommer återigen på vita duken! Se den 
pinfärska filmatiseringen regisserad av Autumn de Wilde. 
Pris 125 kr eller 100 kr för Vi läser films medlemmar. Biljettbokning sker per 
telefon: 0431-369730 eller via bions hemsida: scalabiografen.se. För med-
lemspris, välj biljettyp "Vi läser film" och visa upp ditt medlemskort i kassan 
när du sedan hämtar ut din biljett. Kassan öppnar 10:30.
 
Torsdag 26 mars kl. 13 Bok- och filmsamtal på Båstads bibliotek
Vi träffas och jämför bok och film. 
Båstads bibliotek. Fritt inträde. Ingen föranmälan. Vi bjuder på kaffe och kaka!

Kom och fira med oss lördagen 14 mars kl. 10.00 - 14.00
Onsdag 19 februari kl. 11 – 11.30
Mats Johansson, bibliotekarie och författare, läser högt ur egna böck-
er och andras! Välkommen du som är mellan 10 år och uppåt och inte 
rädd för att höra lagom jätteläskiga historier.
Begränsat antal platser. Anmäl ditt deltagande till bastad.bibliotek@
bastad.se eller 0431-77088. Plats: Sagorummet, Båstads bibliotek

Onsdag 19 februari kl. 13 – 15
Skrivarverkstad med handledning av Mats Johansson, bibliotekarie 
och författare. Tema: forma och presentera en karaktär. Begränsat an-
tal platser. Anmäl intresse till bastad.bibliotek@bastad.se eller 0431-
77088. Ålder: 10 till 18 Plats: konferensrummet, Båstads bibliotek

För vuxna

Onsdag 8 april kl 15.00-15.40 i Sagorummet, Båstads bibliotek

Väx upp! en musiksaga
av och med Hugo Gerdmar: cirkusartist, musiker, skådespelare, 
och Klara Sjöblom: skådespelare, musiker, pedagog

Tim & Tej hittar ett randigt frö, som de planterar. Vad kommer att växa upp ur 
krukan? Tej önskar sig något som luktar gott och Tim – som alltid är hungrig – vill 
ha något att äta, men varför händer ingenting? Vad behöver egentligen ett frö för 
att kunna växa och en människa för att kunna blomma?

Väx upp! är en finurlig föreställning där barnen med hjälp av lek, musik och inslag 
av cirkus och trolleri får vara och utforska hur människa och natur påverkar 
varandra.

3-9 år. Gratis, men begränsat antal biljetter. 
Föranmälan på Båstads bibliotek eller på telefon 0431-770 88.

Lördag 25 april kl 11-11.45 i Sagorummet, Båstads bibliotek

Stortok och Lilltok 
kommer tillbaka till biblioteket i Båstad!

Nu får du chansen att träffa dem på nytt i teater Polisongs härliga familjeföreställ-
ning, som är full av skoj och påhitt.

Stortok och Lilltok är lika, men ändå helt olika varandra. De bor tillsammans i en 
stuga där allting följer de vanliga rutinerna. Tills de en dag upptäcker något alldeles 
nytt. Världen utanför! Välkommen till tokarnas värld!

Från 4 år. Gratis, men begränsat antal biljetter. Föranmälan på Båstads biblio-
tek eller på telefon 0431-770 88

Torsdag 20 februari kl. 10 - 12
Bluebots, drop in, ingen föranmälan
Programmera, bygg banor och ha roligt med de små 
robotarna
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Kom gärna utklädd till din favorit karaktär!

Ljussabelträning, bandklippning, cosplay, green-
screen fotografering, filmworkshop, brädspelhåla  
och mycket, mycket mer!


