5

!Vi läser film: Återstoden av dagen! Romanen
om mönsterbutlern Stevens som ger sig iväg i sin husbondes
bil på sitt livs första semester har blivit en modern klassiker.
Filmen visas i AgardhSalen, Båstads bibliotek, kl 18.30.
Arr: Båstads bibliotek, Bjäre Bokhandel och Film i Båstad

6 ! Vi läser film: Återstoden av dagen.

Vi samtalar
och jämför bok och film på Båstads bibliotek kl 10.30. Medlemskap 50:/termin. Arr: Båstads bibliotek, Bjäre Bokhandel och Film i Båstad

6

Café Minnesvärt en mötesplats med samvaro, kun-

skapsspridning och underhållning. Varje Café Minnesvärt har
ett tema för kvällen. Båstad, AghardSalen, kl 18, fri entré och vi
bjuder på fika. Alla är varmt välkomna! Arr: Alzheimer Sverige

8 Håkan Palm och Leif Liljeblad

APRIL 2017
-5 !Ateljé Daglig verksamhet! Ställer ut alster i olika

Håkan Palm; ”Mitt intresse för natur och
framförallt fågelfotografering, har
inspirerat mig till att skapa fantasifåglar
i trä. Leif Liljeblad; ”Det är oftast ljuset
som inspirerar mig. Ett ljus som jag vill

tekniker, keramik, tygtryck, målningar med mera. BiblioteksGalleriet. Arr: Kulturavdelningen

1 !Klädbytardag!

på biblioteket i Båstad. Inlämning
13.00-13.30. Byte 14.00 – 14.30. 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 plagg som du lämnat in. I pausen
kan du fika på Biblos, låna böcker, göra ett besök i BiblioteksGalleriet. Arr: ABF, Bjäre Naturskyddsförening och Kulturavdelningen

1 Öppet hus hos Ö Karups minnesvårdsförening!

Tema: Bilder från våra bygder, slätten såväl som åsen även
andra bilder och handlingar finns tillgängliga. Kristallvägen 11,
kl 13-17, kaffe serveras, pris 40:-. Ö Karups Minnesvårdsförening.

1

Indignation (Filmklubbens sista visning för våren) är

en tätt sammanhållen men ändå mångskiktad berättelse om
uppväxt och föräldraskap, åtrå och hämningar, ideal och realiteter, alltings bräcklighet och att vara jude i USA under en viss
period: tidigt 1950-tal. Visas på Scala Bio kl 16. Arr: Film i Båstad

4 Pigträffen Två pigor berättar om livet som piga – och
dräng. Tisdagscafé i Ängahällans matsal i Förslöv, kl 14.
Arr: Förslöv – Grevie församling

4 500 år med reformationen Martin Luther och
reformationen, teol dr Sinikka Neuhaus föreläser i Västra
Karups församlingshem kl 18.30, fritt inträde. Arr: Västra Bjäre

pastorat, Båstad Ö Karups församling, Förslövs – Grevie församling och Sensus

4

!Doc Lounge Live: The Grown-ups! En varm-

hjärtad dokumentär om unika levnadsöden. I nästan hela sitt
liv har en grupp 40-åringar vänner varit klasskamrater. De har
klarat alla sina
betyg, överlevt
sina föräldrar
och är medvetna
om att de har
varit i skolan
längre än de
flesta lärare. Nu
är de trötta på
att vara studenter. De är vuxna och vill bli behandlade som
sådana. När deras föräldrar dog, trodde de att de skulle kunna
göra allt de inte fick innan. Men saker och ting kommer inte att
förändras. Båstads bibliotek, 18.15 Samtal om utanförskap
med filosofen Björn Andersson och Johannes Häll, enhetschef
på Vård och omsorg i Båstad, 18.45, filmvisning och
direktsändning. Entré 40:-, fikaförsäljning!
Arr: Båstads bibliotek och Film i Båstad

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

ska finnas i mina bilder,
för att skapa stämning
och ge en tredimensionell känsla, oavsett om
det är en oljemålning,
akvarell eller litografi.” BiblioteksGalleriet , vernissage kl 1113. Utställingen pågår till den 3 maj. Arr: Båstad Bjäre Konstförening

8 Hayati Kafé ”Swing is Here” Jazz Club Basilika

i
Hallavara hälsar våren välkommen med den härlige entertainern Hayati Kafé som gäst. Hayati jubilerade i fjol med hela 60
år som artist och hans härligt svängiga, sammetslena
röst kan knappast undgå
den idoge jazzlyssnaren.
Tillsammans ger Anna
Pauline och Hayati Kafé en
intim konsert med alster ur
the American Songbook.
Jazz Club Basilika, Orangeriet på Bäckdalens han-delsträdgård
kl 19. Entré 295:-, Tapas 150:-, boka på 0737- 66 71 55.
Arr: Orangeriet Bäckdalens Handelsträdgård

9 Fagning på Slottet Städning och räfsning från grenar,
pinnar och gammalt gräs för ännu vackrare blomsterprakt.
Redskap finns. Samling kl 9 vid Förslövs kyrka, P-platsen vid
Margretetorpsvägen, 9.30 vid ängen. Ansvarig: Eva Werner,
tel: 45 15 50. Arr: Naturskyddsföreningen Bjäre

9 Vårvisor och skånska visor på Visans Vänners vis-

möte. Inte bara andlig spis utan även lekamlig dito i form av en
god vårsoppa med bröd, och fika. Vi ses i Gästabudssalen,
Vångavägen 31 B i Båstad, kl 15. Vi behöver veta om du
kommer, meddela senast den 8 april på bo@ook.se, eller tel:
0760- 32 50 38. Arr: Visans Vänner Båstad

9

Hans Pålsson, en av Sveriges mest
kända och uppskattade konsertpianister.
Han har en bred repertoar från Bach till
nutid med stor vikt på klassicismen. Sedan
1987 är han professor i piano vid Lunds
Universitet, Musikhögskolan i Malmö.
Eftertraktad som gästprofessor vid Master
Classes. Båstads bibliotek kl 16, entré 140:för icke medlem, 100:- för medlem och
gratis under 18 år!
Arr: Båstads Kammarmusikförening

Foto: Andreas Pålsson

11 Öppet Arkiv Föreningen Gamla Båstad har öppet
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arkiv, kl 15-18 i kommunhuset, säg till i receptionen så blir Du
insläppt. Arr: Föreningen Gamla Båstad

Filmatiseringen från 1977, visas i AgardhSalen, Båstads bibliotek , kl 18.30. Arr: Båstads bibliotek, Bjäre Bokhandel och Film i Båstad

en flickkör med 25 medlemmar från Lübeck. De sjunger fantastiskt bra så missa inte detta! Kören är på turné i Danmark och
Sverige under Stilla veckan. Mariakyrkan i Båstad kl 19.

berättar på Förslövs bibliotek kl 19, entré 40:- för medlem,
60:- för icke medlem. Arr: Bjäre Arkeologivänner

11 Körkonsert med unga röster En konsert med Canta,

Arr: Båstad Ö Karups församling

12 Trivselkväll

med Mats och Bengt-Gunnar Bengtsson
som underhåller med musik och sång. Ö Karups församlingshem kl 19, kaffe serveras, 50:-. Ö Karups Minnesvårdsförening.

14 Stabat mater – för två sopraner och en orgel

Vid tidpunkten för Jesu gravläggning kan man lyssna till verket
Stabat mater av Giovanni Battista Pergolesi med svensk text.
Sopranerna Ulrika Lundblad och Anna Marmvik medverkar
tillsammans med organisten Andreas Lindgren. Mariakyrkan i
Båstad kl 15. Arr: Båstad Ö Karups församling

16 Påskvandring på Ön Den traditionella vandringen

på Hallands Väderö, vår pärla i Kattegatt! Representant från
Hallands Väderös Natur leder vandringen. Medtag matsäck!
Samling kl 9.45 vid Väderöbåtarnas kajplats i Torekov.
Arr: Bjäre Naturskyddsförening och Sällskapet Hallands Väderös Natur

16 Nobelvandring i Båstad Båstad fick sin egen

Nobelhistoria när Ludvig Nobel bestämde sig för att göra
Båstad till en turistort av rang. Turistanläggningarna, inte
minst Nobels unika hotellprojekt Skånegården, väcker förundran och beundran. I guideturen ingår ett besök där. Samling för biljett köp kl 14.20 utanför turistbyrån i Båstad. Start
14.30, turen tar 1 ½ tim. Betalning kan ske via kort, Swish eller
kontant., vuxen 120:-, 12-19 år , 60:-, under 12 år gratis.
Kontakt: tel 0738 50 33 43. Arr: Språkguiden Ingrid Persson Skog.

18 Händelser i Förslövs by kring sekelskiftet

Anki Nordin berättar, Förslövs församlingshem kl 18, 40:- för
medlem, 50:- för icke medlem. Arr: Förslövs Socken Förr och Nu

19

!Vi läser film: Den allvarsamma leken!

Filmatiseringen från 1945, visas i AgardhSalen, Båstads bibliotek , kl 18.30. Arr: Båstads bibliotek, Bjäre Bokhandel och Film i Båstad

20 En god och glad stund

med Barbro och Lars från
Göingegården. Trivselträff i Förslövs församlingshem kl 11.30,
lunch ingår, kostnad 60:-, anmälan senast den 18 april på 41
56 50. För kyrkbil inom församlingen ring 36 96 66, för
gemensam buss Förslöv Grevie samhälle, ring Åsa Hagberg 41
56 64. Arr: Förslöv – Grevie församling

20 Digitalisering och jämställdhet Lupita Svensson,
universitetslektor och forskare i Lund talar i ämnet. Församlingsgården i Båstad kl 19. Arr: FBF Båstad

20

La Paloma Tage är 84 år gammal och bor på ett

äldreboende. En dag bryts vardagsmönstret; det är inte Eva
Britt utan Yasmina insvept i sjal som väcker honom. En humoristisk, varm och djupt humanistisk pjäs om människokärlek.
Teater-salen på Förslövs skola, kl 19, entré 200:-, scenpass
170:-. Arr: Båstads Riksteaterförening

21 I Afton Dans med Streaplers

Streaplers kommer
tillbaka till Grevieparken. Bordsbokning på tel 0431-36 11 51.
Dansmeny 395:-. Entré 200:- efter kl 21. Betalning för dansmeny skall vara Grevieparken tillhanda senast 21 april på
bg 501-9138. Arr: Grevieparken

24 !Tango Libro Danscafé!

Kom och dansa argentinsk
tango på Båstads bibliotek, lyssna på musik, umgås, och ta en
billig fika. Vi visar gärna stegen i början. Alla är varmt välkomna - både ni som redan är i ”tangovärlden” och ni som är nyfikna på tangons magi. Gå gärna in på Facebook och titta på vår
sida Tango Libro. Café Biblos på Båstads bibliotek kl 17.30 –
19.30. Fri entré. Arr: Båstads bibliotek och ABF

!Vi läser film: Den allvarsamma leken!

26 Viking i väst- och i österled Fredrik Ekengren
27 Skivor till kaffet

Dagens gäst är Christina Linberg,
med Thomas Åström, och multimusikern Lennart Palm känd
från Melodikrysset. Grevieparken kl 15, (insläpp från 14) entré
160:-, inkl. gofika med påtår och garderob. Bokning av bord:
0431-36 11 51. Arr: Grevieparken.

27 ! Vi läser film: Den allvarsamma leken.

Vi samtalar och jämför bok och film på Båstads bibliotek kl 15,
kl 17 på Bjäre Bokhandel. Medlemskap 50:/termin.
Arr: Båstads bibliotek, Bjäre Bokhandel och Film i Båstad

27 !Förbjudna förbindelser! För 300 år sen var definitionen av incest mycket vidare än vad den är idag. Tex jämställde man släktskap via blod med släktskap via giftermål.
Bonnie Clementsson disputerade 2016 med en avhandling om
hur föreställningar kring incest och incestförbud har förändrats i Sverige sedan sekelskiftet 1700. . Båstad, AgardhSalen kl
18, fri entré. Arr: Båstads bibliotek och Lunds universitet

27 Från polis till präst Före detta kontraktsprost Sten
Johansson från Teckomatorp berättar om sitt yrkesliv. Hovs
församlingshem kl 19. Arr: Bjäre Lekmannakår.

28

Final Afton med Prebens Pågar Sveriges mesta
partyband. Grevieparken, insläpp från kl 19, entré 100:-,
mat 80:-, boka bord på 36 11 51, bordsbokning = mat!
Arr: Grevieparken

30 Vandring på Älemosse med Gunilla Roos Nilsson.
Samling kl 10 vid Motellet Rasta uppe på åsen. 30:- för medlem, 50:- för övriga. Arr: Bjäre Arkeologivänner

BARN OCH UNGA
1

Hemulen som älskade tystnaden Han har hela
sitt liv arbetat på släktens
tivoli, mycket folk och ljud.
När ett regn förstör nöjesfältet får han äntligen gå i
pension, men homsorna vill
att han hjälper dem att
bygga upp tivolit igen.
Teatersalen på Förslövs
skola, entré 50:-, scenpass 40:-. Arr: Båstads Riksteaterförening

25 !Sagosoppa!! OBS! ges på Skogsliden, entrén.
Med clownen Viveka. Clownen vill gärna göra en SOLO konsert, men hittar inte det
rätta instrumentet. Men med
hjälp av publiken finner hon
det till slut och dessutom
något viktigare - att det blir
roligare tillsammans.
För föräldrar och barn 3-5 år.
Soppa från 16, föreställning kl
17.20. Boka biljett från den 10
april på Båstads bibliotek, tel: 770
88. Arr: Båstads bibliotek,

kulturavdelningen, Café Biblos och Studieförbundet Vuxenskolan

INFO
till Kultur på Bjäre för maj månad
INFO om Kultur på Bjäre för april månad
lämnas senast den 15 april till
tussa.lanner@bastad.se, tel 0431-77 231

