Basilika, Orangeriet på Bäckdalens handelsträdgård kl 19.
Entré 295:-, Tapas 150:-, boka på 0737- 66 71 55.
Arr: Orangeriet Bäckdalens Handelsträdgård

6 Gordon Skalleberg

MAJ 2017
- 3 Håkan Palm och Leif Liljeblad
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 ska
finnas i mina
bilder, för att
skapa stämning
och ge en tredimensionell känsla, oavsett om
det är en oljemålning, akvarell eller
litografi.” BiblioteksGalleriet, utställningen pågår till den 3 maj.
Arr: Båstad Bjäre Konstförening

2 Sköna maj välkommen

Vårt tisdagscafé får besök av
Glädjespridarna. Ängahällans matsal i Förslöv, kl 14.
Arr: Förslöv–Grevie församling

3

! Vi läser film: Den allvarsamma leken.

Filmatiseringen från 2016, visas i AgardhSalen, Båstads biblioliotek , kl 18.30. Medlemskap 50:/termin.
Arr: Båstads bibliotek, Bjäre Bokhandel och Film i Båstad

4 ! Vi läser film: Den allvarsamma leken.
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

4

Café Minnesvärt en mötesplats med samvaro, kunskapsspridning 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

”Ögats Mysterium – pupillen är
som ett svart hål i rymden, som oupphörligen tar in och lagrar
information i det inre där ingen annan kommer åt att bedöma
eller döma.” Vernissage kl 11-13, BiblioteksGalleriet, utställningen varar till den 31 maj. Arr: Båstad Bjäre Konstförening

7 Förslöv – Grevie kyrkokör sjunger in våren

Bjärepunkten i Grevie, (Ica) kl 17. Arr: Förslöv-Grevie församling

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

11 Vårfest med vår egen Jan-Olof

- snart en glad
pensionär. Trivselträff i Förslövs församlingshem kl 11.30,
lunch ingår, kostnad 60:-, anm. senast den 9 maj på 41 56 50.
För kyrkbil inom församlingen ring 36 96 66, för gemen-sam
buss Förslöv Grevie samhälle, ring Åsa Hagberg 41 56 64.
Arr: Förslöv–Grevie församling

13 Galleri Arnstedt öppnar

och som "alltid" är det
ex-studenter från Malmö Konsthögskola som startar upp
sommarens utställningsprogram. 2017 års utställare från
Malmö är Hanni Kamaly, Youngjae Lih, Ana Rebordao och
Johan Österholm. Vernissage kl 13-16. Arr: Galleri Arnstedt

13 Kulturvandring på Hallands Väderö

Den lilla ön med den mångskiftande historien. Följ med på
Ingrid Persson Skogs kulturvandring för allmänheten lördagen
den 13 maj. Vi går genom skogens lövsal, pausar en stund nära
museet i Lotsstugan och tar oss så småningom via slingrande
stigar tillbaka till Sandhamn. Öns historia rymmer allt från
sillfångster till filminspelning. Ta båten från Torekov kl. 12.00
så samlas vi för biljettköp bredvid kiosken i Sandhamn när vi
stigit i land. Tid ca 2 timmar. Därefter kan du ströva lite på
egen hand innan det är dags att åka tillbaka till Torekov. Guidning pris per person: vuxen 120 kr, 12-19 år 60 kr, barn under
12 år gratis, betalning: kontanter/kort/Swish, utrustning:
kläder efter väder; gärna fika. Arr: Språkguiden Ingrid Persson Skog

13 Vandring längs Agardhsgatan

med Lilian Nilsson
som guide. Samling kl 13 vid korsningen KöpmansgatanAgardhsgatan. Kaffestund. Pris 50:-. Arr: FBF Båstad

13 Messias

5 Peter Asplund ASPIRATION ”Celebration” med
Claes Crona Med ett drygt tiotal plattor bakom sig kan

Asplund titulera sig som en av Sveriges mest etablerade jazzartister, där Asplund även gjort ett personligt avstamp på den
internationella scenen. Special guest: Anna Pauline. Jazz Club

En avskedskonsert med den avgående
organisten i Förslöv, Jan-Olof
Rydström och en hyllning av
Birgit Nilsson som för 70 år
sedan sjöng samma verk i
Förslövs kyrka. Medverkande: Förslöv-Grevies kyrkokör, Midnattskören, Västra Bjäre
kyrkokör, musiker ur Helsingborgs symfoni orkester och
Skånska kammarorkestern. Anna Carina Sundstedt sopran,
Simone Rönn alt, Johan Olsson tenor, Joakim Larsson bas.
Förslövs kyrka kl 16. Entré 50:-. Arr: Förslöv-Grevie församling, Birgit
Nilsson Museum och Västra Bjäre pastorat genom organist Jan-Olof Rydström.

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

13 Glad blåsmusik i vårkvällen

Vi hälsar våren och
sommaren välkommen med hjälp av Båstad-Bjäre Musikkår
under ledning av Kjäll Sjögren. Mariakyrkan i Båstad kl 18,
kollekt till musikverksamheten. Arr: Båstad Ö Karups församling

14 Norrvikendagen

En familjedag som blivit tradition
där vi ger smakprov på vad som händer i parken under
säsongen. Vi erbjuder plantskola för barnen, lek & bus i
parken, tipsrunda för vuxna med fina priser, flygdemonstration, välfylld butik, intervjuer & underhållning på scen
och biodlarna på plats. Orangeriet serverar vår & trädgårdsbuffé för 180 kr och vår populära norrvikenbakelse för 60 kr.
Vi grillar även korv i parken. Fri entré hela dagen! Norrviken kl
10-17. Arr: Norrviken

14 Sound Stars gästar Visans Vänner

Konsert i
Församlingsgården, Båstad kl 15. Entré 60:- för medlem, 80:för icke medlem. Fika ingår. Arr: Visans Vänner Båstad

14 Messias se under den 13, idag i V Karups kyrka kl 16.
18 !Kulturskolans vårkonsert. Förslövs kyrka kl 19.
Arr: Kulturskolan

21 Vandring i Västra Karup med Gunilla Roos Nilsson.
Samling kl 10 på parkeringen vid V Karups skola. 30:- för medlem, 50:- för övriga. Arr: Bjäre Arkeologivänner

21 Birgit Nilsson Museum & Kafé öppnar dörrarna

för en ny säsong! Årets utställning har tema Birgit och italiensk
opera och Birgits barndomshem kan besökas i sällskap med en
av våra duktiga guider. I Stallkaféet finns, som sig bör, Birgits
födelsedagsbakelse att njuta av. Missa inte konserten ”Vid
museets flygel” kl. 14.00–14.30 med Gitta-Maria Sjöberg,
operasångerska och Irene Hasager, pianist.
Vi har öppet ordinarie tid, kl. 11-17. Arr: Birgit Nilsson Museum

21 Guidad trädgårdshistorisk vandring

Vi på Norrviken
samarbetar med en
fantastisk guide vid
namn Ingrid Persson
Skog. Tillsammans
med henne får ni
uppleva en trädgårdshistorisk vandring om hur Rudolf
Abelin förvandlade
sin trädgårdsdröm till sin drömträdgård. Trädgårdarna har
grusgångar, vattendrag och dammar samt en del partier som är
svårtillgängliga för de mindre rörliga. Vi räknar att vandringen
tar max 1,5 timme (1,5 h för större grupp och 1,15 h för mindre grupp). Vandring passar alla åldrar. Vuxen: 120 kr/person,
ungdom 12-19 år: 60 kr, barn under 12 år: gratis. Betalning:
kontant eller kort. Biljettköp sker 10 min. före guidningen
framför Villa Abelin, guidningen startar kl 11. Våra guidningar
måste förbokas på tele: +46(0)431-30 21 00 eller
info@norrvikenbastad.se. Arr: Norrviken

21 Kammarkören Felicitas

från Helsingborg med dirigenten Marie Nanor ger en körkonsert i Förslövs kyrka kl 17.
Arr: Förslöv - Grevie församling

23 Skivor till kaffet

VÅRFINAL! med dagens gäst Arlöv
revyns Kent ”Svea” Nilsson och Jenny Rosengren , 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 Båstads kyrkokör 100år! År 1917 bildade den då
unge och begåvade organisten Albert Runbäck det som idag
heter Båstads kyrkokör. Han kom sedan att prägla musiklivet i
församlingen under drygt 40 år. Det blir en finfin jubileumskonsert med inslag av både Mozart och Runbäck. Båstads
kykokör, Stockholms Singers, solister, musiker och inbjudna
hedersgäster står för välljudet. Fri entré.
Arr: Båstad Ö Karup församling

28 Guidad trädgårdshistorisk vandring
Se under den 21 eller info@norrvikenbastad.se. Arr: Norrviken

28 FörsLove 2017

en familjefestival där vi samlar allt
från musik, teater, dans, småstjärnorna, hoppborgar, ansiktsmålning, handlare, föreningsliv mm. Det finns något för alla,
stora som små. Artister: Trollkarl Rasmus Werme, Pappa
kapsyl mfl. Förlösvs Bygdegård kl 11-17, hemsida forslove.se
Arr: Kulturcentralen i Förslöv

29 !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

30 Sommarsång med Harmoni

Mer av både körsång
och gott kaffe. Tisdagscafé i Ängahällans matsal i Förslöv, kl 14.
Arr: Förslöv–Grevie församling

BARN OCH UNGA
7 Tipspromenad för barn i Grevie Backar Häng med
på en spännande tipspromenad tillsammans med Sara Skidell
som är fågelkunnig. Spana efter fåglar och lyssna efter deras
läten. Ta med lite fika i ryggsäcken och ha bra kläder efter
väder. Samling vid Bjäre Kvarn i Grevie kl 10. Ansvarig: Bodil
Hallberg, tel: 0702-24 30 86.

14 Norrvikendagen

En familjedag som blivit tradition
där vi ger smakprov på vad som händer i parken under
säsongen. Vi erbjuder plantskola för barnen, lek & bus i
parken, tipsrunda för vuxna med fina priser, flygdemonstration, välfylld butik, intervjuer & underhållning på scen
och biodlarna på plats. Orangeriet serverar vår & trädgårdsbuffé för 180 kr och vår populära norrvikenbakelse för 60 kr.
Vi grillar även korv i parken. Fri entré hela dagen! Norrviken kl
10-17. Arr: Norrviken

17 !Kulturskolans ÖPPET HUS med ”prova på”.

Gå en tipsrunda och vinn en GRATIS musik- eller dramatermin
på Kulturskolan. Kulturskolan Bokesliden 20 i Förslöv kl 17.30
- 18.30. Arr: Kulturskolan

21 Ogräs i rabatten är en charmig barnmusikal som

handlar om en trädgårdsmästare och hans blommor. Han
älskar alla sorters växter och vill att de ska växa och frodas
tillsammans i sin trädgård. Violer, tulpaner, kaktusar, maskrosor…. Men hans granne, fru Strängström, är minsann av en
annan uppfattning. Hon vill ha perfekta rabatter med raka
rader, krattade gångar och accepterar absolut inget ogräs!
Konflikten är oundviklig! Gift sprids! Hur ska det gå? Västra
Bjäres flickkör och Torekovs barnkör sjunger och spelar teater
tillsammans med solister och musiker under ledning av Ingrid
Häggström. Hovs kyrka kl 16. Arr: Västra Bjäre församling

27 !Musik på biblioteket.

Några av kulturskolans
gitarrelever spelar på Båstads bibliotek kl 11.30-12 och
12.30-13. Arr: Kulturavdelningen

Missa inte Scala Bio!

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

