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-14  Jubileumsutställning  Galleri Hattlösa firar 10-
års jubileum och bjuder på en samlingsutställning med 
14 konstnärer. Verk bland annat av skulptörerna 
Christian Berg, Robert Jacobsen och Nils Dahlgren samt 
av de stora spanska bildkonstnärerna Pablo Picasso, Luis 
Feito, Victor Mira samt Jorge Castillo. Galleri Hattlösa i 
Förslöv, lördagar kl 11-15. Arr: Galleri Hattlösa  

 

-18  Carina Fogde och Kätie Nilsson  Carina Fogde: 
”Linjens ursprung, ljusets inverkan och färgens bety-
delse. Mina motiv hämtar jag ofta från det halländska 
ljuset. Mötet mellan färger som är viktigt.” Kätie Nilsson: 
”Jag arbetar med olika grafiska tekniker. Mina grafiska 
blad är fragment från resor, möten och upplevelser. Som 
betraktare får ni följa med, där färg och form blir färd-
medlet. Grafik är en långsam process och mycket kan 
hända under arbetets gång, vilket kan omvandla den idé 
jag hade från början. Det blir en dialog mellan mig och 
materialet.” Båstad Konstgalleri på Båstads bibliotek.  
Arr: Båstad Bjäre Konstförening 
-29  Galleri Arnstedt  Hannah Ljungh, Emm Berring, 
Lisa D Manner, John Alberts, Kalle Lindmark, Elisabeth 
Östin, Elizabeth Thun, Marcus Matt, Majis Agbeck, Ninia 
Sverdrup, Karolina Erlingsson, David Nilsson och Sama-
neh Raymani. Galleri Arnstedt i Östra Karup, onsdag-
söndag kl 12-17. Arr: Galleri Arnstedt 

1  Gammalt möter nytt  En promenad med start och 
mål vid Linbastuan i Förslöv. Medtag egen fika. Linbastu-
an i Förslöv, kl 14. Arr: Förslövs Socken Förr och Nu 

1  Edie  83-åriga Eddie tycker inte att det finns något  
 
 
 
 

 

som heter för sent. Så hon lämnar sitt gamla liv, pratet 
om åldersdomshemmet, packar sin vandringsryggsäck 
och ger sig ut på äventyr hon aldrig tog sig för – att be-
segra det mäktiga berget Mount Suilven i Skottland. En 
härlig film om att ta vara på den tid man har och att göra 
det mesta av den. Scala Biografen, kl 14.30, entré 120:-. 
Filmen visas även den 4 september kl 17. Arr: Scala Biografen 

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

 

3  Yogans medicinska fördelar  Kristin Nööjd förelä-
ser. Östra Karups församlingshem, kl 10-11.30, gratis 
entré, men vi tar tacksamt emot ett bidrag till försam-
lingens fadderbarn i Peru. Arr: Båstad-Ö Karups församling 

4  Tullkontrollören Christopher Barfoth  Bertil 
Wulff håller föredrag. Kaffe serveras i pausen. Varmt 
välkomna! Torekovs Gamla skola, kl 19, fri entré.  
Arr: Torekovs Gamla skola, Torekovs sjöfartsmuseum 

5-29  Fotoutställning med Fernand Fonssagrives  
En av de första fotograferna som formade det som kom 
att bli ”Beauty Photography” Fernand Fonssagrives och 
som än idag kan betraktas som en av de bästa. Villa Abe-
lin i Norrviken, onsdag-söndag kl 10-17, entré vuxen 
120:-, årskort gäller. Arr: Norrviken 

6  Vandring i Skummeslövs tallskog invid havet  
En vandring med fokus på kroppsmedvetenhet och av-
spänning samt på naturen omkring oss och inom oss. Vi 
stannar upp och gör lugna, sköna övningar i rörelse och 
vila. Ta med något att sitta på och gärna en liten matsäck. 
Ledare är Barbro Hofman-Bang, sjukgymnast och yoga-
lärare. Förfrågningar och anmälan till  
babrohofmanbang@gmail.com eller 076-390 43 15. Sam-
ling vid södra naturreservatets början vid Kustvägens 
ände, kl 14.30-17, entré 120:-. Arr: Barbro Hofman-Bang 

6-8  Hasse och Tage – en kärlekshistoria  Hasse 
och Tage var världens bästa vänner i över 30 år. Deras 
filmer, revyer, sånger och böcker påverkade en hel nat-
ion och var limmet som höll ihop folkhemmet. Som ko-
mikerduo förenade de högerspöken och anarkister i 
skratt. För första gången öppnar familjerna Alfredson 
och Danielsson upp arkiven och ger oss exklusiv åtkomst 
till deras berättelser, fotografier och inspelningar. Scala 
Biografen, kl 16.30, entré 120:-. Filmen visas även den 9 
september kl 19. Arr: Scala Biografen 

6-7  Det 2  27 år efter händelserna under sommaren 
1989 kommer Det tillbaka. Losers Club håller sitt löfte 
och återvänder till Derry för att sätta stopp för ondskan 
en gång för alla, men vad de inte vet är att Det den här 
gången är både starkare och grymmare än någonsin.  
 

 

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

 



 

Återigen ser vi Bill Skarsgård som Pennywise. Scala Bio-
grafen, kl 19, entré 150:-. Arr: Scala Biografen 

7  Höstexkursion – tema strandstädning  Vi gör en 
arbetsinsats på Hallands Väderös stränder för att samla 
ihop plast och annat skräp. Båt avgår från Torekov kl 10. 
Arr: Sällskapet Hallands Väderös Natur 

 

7  Duo Sanssouci  Konsert med härlig musik av nya 
och gamla mästare för flöjt och cembalo med Duo Sans-
souci från Tyskland. Flöjtisten Sohee Oh kommer ur-
sprungligen från Sydkorea och är numera en känd in-
strumentalist i sitt nya hemland. Hans-Jürgen Thoma, 
cembalist, pianist och kompositör påbörjade redan under 
studietiden i Mannheim sin omfattande konsertverk-
samhet i Europa, Västafrika och USA. Det har blivit nära 
2000 konserter jämte skiv- och CD-inspelningar. Cemba-
lon han turnerar med är en kopia av en känd barockcem-
balo. Mariakyrkan i Båstad, kl 18, gratis entré, kollekt till 
musikverksamheten.  Arr: Båstad-Ö Karups församling 

8  Vandring på Dagshög  En vandring med fokus på 
kroppsmedvetenhet och avspänning samt på naturen 
omkring oss och inom oss. Vi stannar upp och gör lugna, 
sköna övningar i rörelse och vila. Ta med något att sitta 
på och gärna en liten matsäck. Ledare är Barbro Hofman-
Bang, sjukgymnast och yogalärare. Förfrågningar och 
anmälan till babrohofmanbang@gmail.com eller  
076-390 43 15. Samling på parkeringsplatsen intill Dags-
hög, kl 9.30-12, entré 120:-. Arr: Barbro Hofman-Bang 

8  Ge barocken en chans – i din egen trädgård  Fö-
reläsning med trädgårdsjournalisten Gunnel Carlson om 
en stor stil som kan passa alla. Om stilar och växter, 
människor och platser att inspireras av. Villa Abelin lokal 
Magnolia i Norrviken, kl 13-14, föreläsningen ingår i  
entré/säsongskort. Begränsat antal platser, boka via 
info@norrvikenbastad.se. Arr: Norrviken 

8  Bland drag, pipor och tangenter  Konsert med 
trombon, trumpet, orgel och piano. Förslövs kyrka, kl 18-
19. Arr: Förslöv-Grevie församling  

8  Wild Rose  Den unga och upproriska irländskan 
Rose-Lynn har redan upplevt mycket. När hon kommer 
ut från en fängelsevistelse väntar hennes desillusion-
erade mamma Marion hemma med hennes två barn som 
hon inte orkar engagera sig i. Det enda Rose-Lynn vill är 
att sjunga country. När hon börjar jobbar som hushål-
lerska hos Susannah är det början på en vänskap som 
kanske kan leda till en sångkarriär. Scala Biografen, kl 19, 
entré 120:-. Arr: Scala Biografen 

 
 

 

10  Kaffekalas, sånger och hemlig gäst  Välkomna 
åter! Vi möts och har fest med en hemlig gäst. Ängahäl-
lans matsal, kl 14. Arr: Förslöv-Grevie församling 

10  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 

12  Anita Ewald sjunger för oss  Båstads försam-
lingsgård, kl 10. Arr: Båstad-Ö Karups församling 

13-15  Downton Abbey  Nu återkommer de popu-
lära karaktärerna från TV-serien Downton Abbey i en 
helt nyskapad film. Familjen Crawley, ägare till det ed-
wardianska lantgodset Downton Abbey, blir överraskade 
av ett storslaget kungligt besök och får hantera utma-
ningarna som kommer med det. Scala Biografen, kl 16.45 
och 19.30, entré 130:-. Filmen visas även den 16-17 sep-
tember kl 16.15 och 19, den 18-19 september kl 16.15 
och 21-22 september kl 15. Arr: Scala Biografen 

15  Fullt ös och en gudstjänst med klös  Vi hälsar 
vår nya komminister Anette Rajanemi välkommen, lik-
som årets konfirmander. Bel Canto tillsammans med 
Marianne Nihlén och en kompgrupp spelar och sjunger. 
Östra Karups kyrka, kl 18. Arr: Båstad-Ö Karups församling 
 

15  Dans i parken med Blender  Nu har vi äntligen 
glädjen att presentera populära Blender! Grevieparkens 
kaffebar har öppet hela kvällen och erbjuder förfrisk-
ningar, kaffe, mackor och fikabröd. Grevieparken i Gre-
vie, kl 18-22, entré 180:-. Biljetter löses på plats i entrén. 
Arr: Grevieparken 

17  Föreläsning och filmvisning  Bjäre Moppers 
Maggan Rubin berättar om föreningens 20-åriga verk-
samhet. Förslövs församlingshem, kl 19, entré medlem 
40:-, icke-medlem 60:-. Arr: Förslövs Socken Förr och Nu  

 

18  Intervju med cykelhandlaren Gunnar Ohlin  
Kom och lyssna på en bandat intervju med cykelhandla-
ren Gunnar Ohlin. Kaffe serveseras. Östra Karups försam-
lingshem, kl 19, entré 50:-. Arr: Ö Karups Minnesvårdsförening   

19  And then we danced  Merab dansar sedan 
barnsben i det georgiska nationalkompaniet med sin 
partner Mary och drömmer om en plats i huvudkompa-
niet. Hans tillvaro vänds upp och ner när den karismat-
iske Irakli en dag ansluter till kompaniet och blir hans 
största rival, men även hans största åtrå. Nu står Merab 
inför valet om han ska följa sitt hjärta och bryta sig loss 
från den konservativa miljö han befinner sig i och där-
med riskera att förlora allt han har kämpat för. Scala Bio-
grafen, kl 19, entré 120:-. Arr: Scala Biografen 
 



 

19  Blue Note Records  Det legendariska jazzbola-
get Blue Note firar 80 år. I samband med det visar vi en 
prisbelönt dokumentärfilm om skivbolagets fantastiska 
musikhistoria. Scala Biografen, kl 19, entré 130:-.  
Arr: Scala Biografen 

21  Ad Astra  Astronauten Roy McBride färdas till 
solsystemets yttersta delar för att försöka hitta sin för-
svunne far. Hans resa kommer att avslöja hemligheter 
som sätter mänsklighetens existens på prov och samti-
digt ifrågasätter vår plats i universum. Scala Biografen, kl 
20, entré 120:-. Filmen visas även den 24 september kl 
19. Arr: Scala Biografen 

21  Quick  En gripande journalistisk thriller som 
bygger på den fängslande och sanna historien bakom en 
av Sveriges största rättsskandaler. Det är historien om 
två grävande journalister som ensamma bestämmer sig 
för att ta sig an lögnerna som fällde Thomas Quick – 
rättsväsendets, psykiatrins och framförallt hans egna. 
Scala Biografen, kl 17.15, entré 120:-. Filmen visas även 
den 23 september kl 19. Arr: Scala Biografen 
 

 
21-9  Monica Hagebrand och Torbjörn Hahne  
Monica Hagebrand, tavlor i olja och tempera: ”Mina bil-
der uppstår i en blandning av det jag ser och upplever, en 
slags inre spegling. Jag inspireras av ljusets skiftningar, 
av form, kontrast och färgers inverkan. Mestadels arbe-
tar jag i olja och tempera, men ibland vill jag ha variation 
i både material och bildval.” Torbjörn Hahne, skulpturer: 
”Ur eld och hetta växer skulpturer och bilder fram från 
livets resa.” Båstad Konstgalleri på Båstads bibliotek, 
vernissage den 21 september kl 11-13.  
Arr: Båstad Bjäre Konstförening 

 
21  Tillsammans  Sångensemblen Mumma, som be-
står av åtta sångare från Halmstad, firade tidigare i år sitt 
20-årsjubileum. Under sina 20 år har gruppen satt upp  
 

 

flera sceniska föreställningar samt medverkat vid stora 
arrangemang i Halmstad. Mumma har bjudit in lokala 
körer i Mumma med vänner och lekt med ord och musik i 
Melodikryss med Mumma. Framför allt är Mumma en a 
capella-grupp, men har många gånger arbetat med olika 
instrumentalister. Det är med stor glädje som Mumma nu 
gästar Mariakyrkan i Båstad med sitt program ”Tillsam-
mans”. Det utlovas både äldre och rykande färsk reper-
toar med såväl visa som pop som klassiska tongångar. 
Mumma ser fram emot att fortsätta samarbetet med pia-
nist Andreas Lindgren, nu tredje gången gillt och för 
Andreas på hemmaplan. Mariakyrkan i Båstad, kl 18, 
gratis entré, kollekt till musikverksamheten.    
Arr: Båstad-Ö Karups församling 
21  Two Voices, One Heart  Vi har riktigt längtat 
efter att få kicka igång hösten med denna ytterst spän-
nande konsert. Efter några års uppehåll har Jazz Club 
Basilika lyckats få återbesök av den ständigt prisbelönta 
och högst skivaktuella jazzsångerskan Vivan Buczek! 
Vivian har en enastående bredd och känsla för jazzens 
idiom och har gjort en lång rad framträdanden med såväl 
svenska som internationella storheter. Denna afton 
kommer de bästa vännerna Anna Pauline och Vivian 
återförenas på scen med nya, spännande arrangemang 
för två sångröster i ett hett, nytt projekt som länge varit 
undervägs – Two Voices, One Heart – en hyllning till den 
kvinnliga sångrösten och sammansättningen av två 
starka sångsolister. Bakom dessa två vassa sångerskor 
står även ett ytterst gediget komp där prisbelönte 
världspianisten Mathias Landaeus, basvidundret Johnny 
Åman samt trumvirtuosen Zoltan Csörsz ingår. Bokning 
görs på 073-766 71 55 eller basilika@basilika.nu. Jazz 
Club Basilika, Orangeriet på Bäckdalens handelsträdgård, 
kl 19-22, entré 320:-. Arr: Orangeriet Bäckdalens Handelsträdgård 

 
22  Norrviken i höstskrudd  Välkomen att ta del av 
en trädgårdshistorisk vandring på Norrviken. Under 
guideturen får du höra den fascinerande historien om 
hur Rudolf Abelins trädgårdsdrömmar blev till dröm-
trädgårdar. Vi fokuserar extramycket på några av de 
spännande och exotiska träden som återfinns i de olika 
trädgårdarna, nu med vackra tecken på den annalkande 
hösten. Boka hos Språkguiden Ingrid Persson Skog  
0738-50 33 43 Samling kl 10.50 framför Villa Abelin, 
guidning kl 11-12.30. Biljetter köps i entrékiosken vid 
parkeringsplatsen. Paketpris (entré + guidning) vuxen 
220:-, ungdom 16-19 år 180:-, barn 12-15 år 80:-, barn 
under 12 år gratis. Arr: Språkguiden Ingrid Persson Skog, Norrviken 
 
 
 



INFO till Kultur på Bjäre för oktober lämnas senast den 
15 september till 

tussa.lanner@bastad.se, tel 0431-772 31 

 

22  Projekt Skåneleden  Denna höst vandrar vi till-
sammans delsträckan Torekov till Ängelsbäck. Vi kollar 
fåglar, hav och land med någon kännare av denna trakt. 
Återfärden organiseras, ring Eva Werner 070-28 29 804 
eller Gunilla Abrahamsson 0738-52 09 00. Ta med mat-
säck. Torekovs parkering vid småbåtshamnen, kl 9.30-
12.30. Arr: Naturskyddsföreningen Bjäre 

22  Cecilia Zilliacus och Christian Ihle Hadland  
Konsert med Cecilia Zilliacus på violin och Christian Ihle 
Hadland på piano. Båstad bibliotek, kl 16, entré medlem 
120:-, icke-medlem 150:-, gratis för barn och ungdom 
upp till 18 år. Biljetterna säljs kl 15.30 på bibliotek eller 
förköp på Bjäre Bokhandel. Arr: Båstads Kammarmusikförening 

22  Songs in Autumn winds  Konsert med Elisabeth 
Melander. Grevie kyrka, kl 17-18. Arr: Förslöv-Grevie församling 

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

23    Tango Libro Danscafé!  Kom och dansa argen-
tinsk tango med oss! Alla är välkomna – upp på dansgol-
vet eller att sitta ner, fika och njuta av musiken.  Båstads 
bibliotek, kl 17.30-19.30, fri entré.  
Arr: Tango Libro, Båstads bibliotek, ABF 

26  Skivor till kaffet  Vi 
har glädjen att återigen pre-
sentera denna succé. Till-
baka med sin orgel är 
Lennart Palm, vid hans sida 
står den musikaliskt mångfa-
setterade Anna Jett och pro-
gramledare. Som tidigare 
består programmet av god 
fika, quiz, allsång, livemusik 
och gäster. Först ut för sä-
songen är countrysångaren 
Martin Nilsson. Grevie-
parken i Grevie, insläpp kl 
14, program kl 15-17, entré 180:- där stor kakbuffé och 
kaffe ingår. Bordsbokningar till evenemanget görs på 
info@grevieparken.se eller 0431-36 11 51. Arr: Grevieparken 

26  Skolsånger från förr  Anna Maria Dencker – präst, 
lärare, med mera – från Stockamöllan berättar. Västra 
Karups församlingshem, kl 19. Arr: Bjäre Lekmannakår 

28-30  Smärta och ära  Regissören Salvador Mallo 
har nått stora framgängar i livet. Samtidigt plågas han av 
diverse krämpor och än mer av en tomhetskänsla. I jak-
ten på livets mening drömmer han sig tillbaka till  
 

 

barndomen, fattig på pengar men rik på kärlek från hans 
viljestarka mamma. Scala Biografen, kl 19, entré 120:-.  
Arr: Scala Biografen 

29  Nordisk musikkavalkad  Joakim Nilsson, kantor 
i Västra Bjäre församling, gör tillsammans med Buzor 
Nenic, ackordionist, en nordisk musikkavalkad. Torekovs 
församlingshem, kl 18.30, kostnad för terminskort 100:-, 
entré enstaka föreläsningar 30:-.  
Arr: Torekovs Föreläsningsförening 

 
BARN OCH UNGA 

 
22  Playmobil - The Movie  Nu tar de populära 
figurerna steget ut på vita duken. Marlas lillebror för-
svinner in i den färgglada och lite konstiga Playmobil-
världen. För att rädda honom tvingas Marla att överge 
sitt gamla vanliga, trygga liv och rusa in i ett äventyr av 
episka mått. Scala Biografen, kl 12.30, entré 100:-. Filmen 
visas även den 28 september kl 13.30. Arr: Scala Biografen 

 

29  Dora and the Lost City  Efter att ha tillbringat 
större delen av sitt liv med att upptäcka djungeln till-
sammans med sina föräldrar var ändå inte Dora förbe-
redd för det största äventyret i hennes liv – gymnasiet. 
Som van upptäckare finner sig Dora snabbt och leder 
Boots (hennes bästa vän och tillika apa), Diego, en mys-
tisk djungelinvånare och ett gäng tonåringar på ett även-
tyr där de inte bara måste rädda hennes föräldrar utan 
även lösa mysteriet bakom den försvunna staden av guld. 
Scala Biografen, kl 16.45, entré för dig under 15 år 100:-, 
övriga 120:-. Arr: Scala Biografen 

 
 
 
 
 
 

https://pixabay.com/sv/photos/%C3%A4ventyr-treasure-karta-2528477/

