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1  Annika Fajersson, målande konstnär och silver-

smed ”Strävar alltid mot en enkelhet, både i mitt måleri 
och i formerna i mina smycken. I mitt måleri hämtar jag 
oftast inspiration från naturen - för att sedan arbeta med 
ett inre landskap. Jag hittar rytmer, stämningar, en ton 
som känns intressant.” Båstad Konstgalleri, Kunskaps-
centrum Agardh i Båstad, vernissage kl 11-13, utställ-
ningen varar till den 20 november.  
Arr: Båstad Bjäre Konstförening 

1, 2, 3   Pavarotti   En dokumentär om 

operalegenden Luciano Pavarottis liv och 
karriär. I regi av Ron Howard. Scala Bio-
grafen i Båstad, alla dagarna kl 17.15, en-
tré 120:-, förköp via scalabiografen.se eller 
boka info@scalabiografen.se   
Arr: Scala Biografen  

1, 2, 3   Stephen King´s Doctor 

Sleep   39 år efter att klassikern The Shi-
ning gick upp på biograferna kommer nu 
uppföljaren på Stanley Kubricks kultfilm. 
Precis som sin föregångare är Doctor Sleep 
baserad på en roman av Stephen King. Den 
synske Danny Torrance (Ewan McGregor) 
är nu vuxen och möter en ung flicka vars krafter påmin-
ner om hans egna. Han känner ett ansvar att skydda 
henne från sekten The True Knots, som jagar barn med 
krafter i sökandet på odödlighet. I regi av Mike Flanagan, 
skådespelare är bla Ewan McGregor, Rebecca Ferguson,  
Jacob Tremblay.  2 tim 32 min. Scala Biografen kl 19.30 
alla dagarna, entré 130:-. Arr: Scala Biografen 

 

 
 

2    Les Cœurs sjunger himmelska sånger på Alla 

helgons dag. Mariakyrkan i Båstad, kl 10. Fritt inträde. 
Kollekt till dagens kollektändamål. 
Arr. Båstad-Östra Karups församling 

3   Turandot  av Puccini 

Opera från The Metropolitan! 
Hyllad uppsättning av den 
mäktiga operaklassikern Tu-
randot i regi av Franco Zeffi-
relli. Christine Goerke är den 
iskalla prinsessan som tar av-
stånd från alla män. Roberto 
Aronica är Calàf, som riskerar 
huvudet för hennes hand och 
sjunger den berömda arian 
Nessun dorma. Eleonora 
Buratto är slavflickan Liù, och 
James Morris är Calàfs far Timur. Mer info se scalabiogra-
fen.se Dirigent är Yannick, ca 3 tim. Svensk text. Vi bjuder 
på kaffe/te och chokladpraliner i pausen. Scala Biografen 
i Båstad kl 13.30, entré 300:-, förköp via hemsidan sca-
labiografen.se. Arr: Scala Biografen 

4   Sorry We Missed You  Socialrealismens mästare 

Ken Loach är tillbaka med ännu en gripande, stark film 
om vanliga människors kamp 
för en dräglig tillvaro. Ända se-
dan Ricky och Abby gifte sig och 
bildade familj har de velat ge 
sina barn en trygg uppväxt, 
helst i eget hus. Nu har dottern 
Liz hunnit bli elva, sonen Seb är 
sexton och husdrömmen känns 
mer avlägsen än någonsin. 100 
min. Scala Biografen i Båstad kl 
19, entré 120:-.  Arr: Scala Biografen 
 
 

5   !Boksamtal!  Lyssna på andras boktips och berätta 

om en bok som du har läst. Båstads bibliotek, konferens-
rummet, kl 14 
- 15.30. Gratis, 
fika till själv-
kostnadspris. 
Begränsat an-
tal platser. 
Föranmäl dig 
till Båstads 
bibliotek, tel: 
0431-770 88, 
eller bastad.bibliotek@bastad.se  Arr: Båstads bibliotek  

5  Meditation  Enligt Za-Zen med Sam Nordin. Grevie 

kyrka, kl 18.30-19.45. Efteråt samtal i Grevie försam-
lingshem.  Arr: Förslöv-Grevie församling 
 

6   Musikalisk sångstund!  till bilder med Stefan Sund-

gren och Kurt Wikmark. V Karup, Bjärehemmet, Hörnan 
kl 14. Kaffe med kaka serveras kostnad 20:-. 
Arr: Socialt innehåll Båstads kommun 
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6  Hildur Sandberg - Lejoninnan från Lund   
Eva Kjerström Sjölin, kulturhistoriker berät-
tar om en spännande kvinna, från Ängelholm. 
Församlingsgården i Båstad kl 18.30, förtä-
ring, lotterier, avgift: 50:- (första besöket gra-
tis). Arr: Fredrika Bremer förbundet i Båstad 

7   Gåsa-lunch med Jan-Olof Rydström  
Vår förre organist ikläder sig på nytt rollen av ”Gåsapåg” 
på vår ”Gåsafest”, med extra allt. Förslövs församlings-
hem kl 11.30, kostnad 80:- (OBS!) inkl lunch. Anmälan 
senast 5 nov till exp. 41 56 50.  
Arr: Förslöv Grevie församling 

7, 9   Leave no trace - Filmklubben, fjärde filmen. 

Will och hans 13-åriga dotter lever sedan många år ett 
harmoniskt och isolerat liv i en skogspark utanför Port-
land, Oregon, tills den dag ett ödestiget misstag förändrar 
deras liv. En lokal socialarbetare ser till att pappa och 
dotter som levt efter egna villkor tas om hand om och de 
får sysselsättning och skydd. De försöker anpassa sig till 
sin nya omgivning men ett snabbt beslut tar dem ut på en 
farlig resa ut i vildmarken på jakt efter fullständig frihet. 
Men snart kommer verkligheten i kapp och de måste 
möta sina olika behov, Toms önskan att vara en del av ett 
samhälle och Wills önskan att avstå från det helt. I regi 
av Debra Granik, skådespelare är bla Ben Foster, Tho-
masin McKenzie, Dana Millican, Jeff Kober. Filmkort för 
vårens alla fem filmer kostar 300:- och kan köpas i Bjäre 
bokhandeln eller i anslutning till visningen på Scala. En-
staka biljetter kan i mån av plats, köpas direkt vid dörren 
på Scala Biografen för 100:- mer info se lillafilmfestiva-
len.se eller på Bjäre bokhandel. Scala Biografen 7 novem-
ber kl 17.30 och 20.00 samt 9 november kl 16.  
Arr: Film i Båstad  

8   Jag kommer hem igen till jul  
Premiär! Världsstjärnan Simon kommer 
hem till Sverige för att fira jul. I det lilla 
samhället han växte upp arrangerar hans 
bror Anders den årliga julkonserten och 
Simon har övertalats att vara med. An-
ders, som alltid levt i skuggan av sin bror, 
är inte helt nöjd med detta. Simon däre-
mot tar lätt på det hela, tills gamla min-
nen väcks till liv och han konfronteras med begravda fa-
miljehemligheter. I regi av Ella Lemhagen, i rollerna bla 
Peter Jöback, Suzanne Reuter, Johannes Kuhnke, Jennie 
Silfverhjelm, Loa Falkman. Scala Biografen i Båstad kl 16, 
entré 120:-. Arr: Scala Biografen 

8   Last Christmas  Smygpre-

miär (Ord premiär 13 nov) Till to-
nerna av Wham! och George Mi-
chael bjuds vi här på en riktig ro-
mantisk pärla som utspelar sig 
på Londons gator under juletid. I 
rollerna bl Emilia Clarke, Henry 
Golding, Emma Thompson. 103 
min. Scala Biografen i Båstad kl 
19, entré 120:-. Arr: Scala Biografen 

 

 
 
 

 

9    Madama Butterfly – live! Direktsänd opera från 

The Metropolitan! Vacker upp-
sättning där Hui He gör huvud-
rollen som Cio-Cio-San, geishan 
som ger allt för den amerikanska 
sjöofficeren Pinkerton, som 
sjungs av Andrea Carè. Opera-
giganten Plácido Domingo gör 
rollen som Sharpless för första 
gången. 3 tim 15 min. Svensk 
text. Scala Biografen kl 19, entré 
300:-, förköp på scalabiografen.se eller boka via 
info@scalabiografen.se Arr: Scala Biografen 
 

 
 

9 ! Gömt och glömt!   (– eller var det glömt och gömt?)  

Vi firar Arkivens dag med föredrag och utställningar, 
bland annat ”Kärnkraftverket i Burensvik”, ”Den för-
svunna byn i Östra Karup”, vägplaneringar på Strandpro-
menaden och bygget som inte blev av i Förslöv. Sessions-
salen på kommunhuset i Båstad, kl 11-15. Fri entré. 
Arr: Båstad Kommun, Östra Karups Minnesvårdsförening, Förslöv Förr o Nu, 
Bjäre Släktring, Gamla Båstad 

10, 13    Sara med allt sitt väsen - En film 

om Sara Lidman. Vem var Sara 
Lidman, bakom de politiska san-
ningarna och recensenternas 
lovord? Vi är många som minns 
henne, som läst henne och lyss-
nat på henne. Hon satte ord på 
vår vrede över kriget i Vietnam. 
Hon gjorde gruvarbetarnas vill-
kor tydliga. Hon tog upp kampen 
med skogsbolagen mot gifter i 
skogen och kalhyggen. Romans-
viten om Jernbanan som drogs genom landet är både 
hennes egen historia och hela Norrlands. Västerbotten 
och Vietnam. Skogen och Kärleken. En film om flickan 
från Västerbotten som blev författare. I regi av Gunilla 
Bresky, Sverige 2019. 75 min. 10 november kl 12.15, 13 
november kl 16.45, entré 120:-. Förköp via sclabiogra-
fen.se eller boka info@scalabiografen.se. Arr: Scala Biografen 

10  Påfågelns skugga – en iransk verklighet med Da-

vid M Perser. Påfågelns skugga är en levande föreläsning 
om Iran från shahens och mullornas tid. Om islam, makt 
och tortyr. Om migration, kvinnoförtryck, ensamkom- 
mande flyktingbarn och invandring, men också om kär-
lek och solidaritet. Det mesta utifrån hans bok Påfågelns  
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skugga. Hovs församlingshem, kl 18.30, terminskort kos-
tar 100:- och enstaka föreläsningar 30:-. 
Arr: Torekovs föreläsningsförening 

11 !Kura skymning! När det 

är som mörkast i Norden tänder 
vi ett ljus och läser böcker... 
Cirka 2000 bibliotek i hela Nor-
den och Baltikum medverkar i  
världens största högläsningse-
venemang. Föreningen Norden 
står för högläsningen och i år lä-
ses ett stycke ur Karen Blixens 
"Babettes gästabud". Efter hög-
läsningen tipsar personal från 
biblioteket om läsvärda böcker. Kvällen avslutas med 
samkväm, kaffe + någonting till. Ingen kostnad men 
gärna en föranmälan till Bernt Berntsson tel: 36 19 59  
eller mejl: bernt.berntsson@bjarenet.com. 
Arr: Föreningen Norden i samarbete med Båstads bibliotek 

12  Hjärngympa ”På spåret-frågor” med Göran Buhre. 

Lättsam samvaro med frågetävling. Båstads Församlings-
gård kl 14, 80:- inträde för medlem, 100:- för icke med-
lem, kaffe ingår, kontant betalning. Arr: SPF Båstad Bjäre 

12   Himlasång och ljus  Så här mellan Allhelgona 

och Advent blir det himlasång och ljuslotteri med Åsa. 
Ängahällan i Förslöv kl 14. Arr: Förslöv Grevie församling 
12  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     
 

13   Musikunderhållning!  med Ingvar och Bengt.  
V Karup, Bjärehemmet, Hörnan kl 14. Kaffe med kaka 
serveras kostnad 20:-. Arr: Socialt innehåll Båstads kommun 

 

15  !En kväll med Leonard Cohen!  Konsert, mat 

och film, med Jan-Erik Lundqvist ; 
”Please tell Janerik how much I 
enjoy an appreciate his versions of 
my songs. He has truly brought 
them to life. What a singer! I am 
deeply touched. /Warm regards, 

Leonard”. 
Och Lars 
Larholm; 
”Lars Larholms översättningar är 
mästerverk i samma klass som 
originalen”. Lite småttgott i pau-
sen  som Ellis i Förslöv lagat, 
samt den nya filmen Leonard & 
Marianne – Words of Love som 
är en vacker men ändå tragisk 

kärlekshistoria mellan Leonard Cohen och hans norska 
musa Marianne Ihlen. Deras kärlekshistoria började på 
den idylliska grekiska ön Hydra under 60-talet där de var  

 

en del av den bohemiska gemenskap bestående av artis-
ter, författare och musiker. Filmen fokuserar på deras re-
lation från de härliga dagarna på Hydra, en tid av fri kär-
lek och öppna relationer, till deras kärlek drev Leonard 
att utvecklas till en framgångsrik musiker. Filmen fick 
full pott av Kulturnyheterna. Scala Biografen kl 17-20, 
entré 200:-, förköp på scalabiografen.se eller boka på 
info@scalabiografen.se. Arr: Kulturavdelningen och Scala Biografen 

15  Musikquiz på Ellis Restaurang i Förslöv, kl 17-
23. Vi serverar först en buffé och sen blir det mu-
sikquiz. 2-4 personer per lag, anmäl er gärna, men 
det går också bra att bara droppa in. Arr: Ellis Restaurang 

16  Swing i novembermörkret 

Musik med de rutinerade nio musi-
kerna i Filip Curton band. Huvudsakli-
gen lättlyssnat ur the American 
Songbook, men även repertoar av vår 
svenska stjärna Lars Gullin. Mariakyr-
kan i Båstad kl 18. Fritt inträde. Kollekt 
till musikverksamheten.  
Arr. Båstad Östra Karups församling och Sensus 

16   Om det oändliga Premiär!  

Filmen var vinnare av Silverlejonet för bästa regi vid 
filmfestivalen i Venedig! Roy Andersson visar i sin nya 
film upp sitt filmiska uttryck med en reflektion över 
mänskligheten i all dess skönhet och grymhet. 75 min. 
Scala Biografen i Båstad, tid ej klart vid tryckning, 120:-, 
förköp på scalabiografen.se eller boka på info@scalabio-
grafen.se. Arr: Scala Biografen 
 

17  Kyrkomusikens dag  Förslöv - Grevie församling 

bjuder in till en dag med härlig musik. Grevie kyrka kl 
8.30 sjunger Koralkören gregoriansk musik, i samma 
kyrka kl 10 fyller Blandade röster kyrkan med härlig 
sång. I Förslövs kyrka  kl 15.30 blir det ”Hela  världen 
sjunger” med barnkören Musica som sjunger sånger från 
hela världen ackompanjerat av slagverk. Fortsatt i Förs-
löv kyrka 18.30 framför Förslöv - Grevie kyrkokör till-
sammans med Kvistofta - Glumslövs kyrkokör, Ivar 
Widéns Requiem för kör sopransolist och, två violiner 
och orgel. Arr: Förslöv Grevie församling 
 
 

18   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 
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19  Från Saigon till Båstad  Wai berättar om sin livs-

resa till Båstad. Malens 
krog i Båstad kl 13, 150:-, 
välj mellan kött-och fisk-
rätt. Anmäla dig till Bar-
bro Hansson, 0703-10 19 
73 eller barbrohans-
son47@gmail.com senast 
den 12 november. 

 Arr: SPF Båstad Bjäre 
 

 
19  Livet i havet runt våra kuster  Föredrag med ma-

rinbiolog Kristin Johansson. AgardhSalen vid Båstads 
bibliotek, kl 19-21, fri entré. Arr: Naturskyddsföreningen Bjäre 
 

 

 20   Glädjespridarna!  Kören 

som sprider glädje kommer till 
Stora salen på Åsliden i Ö Karup 
kl 14. Kaffe med kaka serveras.  
Arr: Socialt innehåll Båstads kommun 

 

 
 

20  !Barnkonventionen 30 år!! Det firar vi med ljus-

lyktor, sång och tal utomhus, inne i biblioteket blir det ett 
härligt musikpro-
gram ”Vara här” 
med bland annat 
Sofie Hellborg.  
Du kan också gå en tipsrunda, ta del av en utställning 
 

 

som elever på Strandängsskolan gjort och göra en egen 
badge. Båstad, utanför och på Båstads bibliotek 18-19.30. 
(kl 16.30 ställs lyktorna ut, 17.30 börjar vi tända dem.)  
Fri entré. Arr: Kulturavdelningen och Båstads bibliotek 

20  Tösatåg och Pågatåg Trivselkväll  med Ingrid 

Persson Skog som fortsätter att berätta om Tösa- och 
Pågatågen. Östra Karups församlingshem klockan 19,  
avgift 50:-. Kaffe och fralla ingår.   
Arr: Östra Karups Minnesvårdsförening 

21, 23  The favourite - Filmklubben, femte filmen. 

Tidigt 1700-tal. England är i krig med Frankrike. Den 
bräckliga Queen Anne sitter på tronen medan vännen 
Lady Sarah styr landet samtidigt som hon tampas med 
Annes sviktande hälsa och kraftiga humörsvängningar. 
När den nya tjänaren Abigail anländer tar Sarah henne 
under sina vingar, men då kriget blir tidskrävande för 
henne kliver Abigail istället in i rollen som drottningens 
högra hand. Deras spirande vänskap ger henne en chans 
att återvända till sina aristokratiska rötter där hon inte 
kommer låta någon kvinna, man, politiker eller kanin stå  
i vägen. I regi av Yorgos Lanthimos, skådespelare bla Oli-
via Colman, Emma Stone, Rachel Weisz. Filmkort för vå-
rens alla fem filmer kostar 300:- och kan köpas i Bjäre 
bokhandeln eller i anslutning till visningen på Scala. En-
staka biljetter kan i mån av plats, köpas direkt vid dörren 
på Scala Biografen för 100:- mer info se lillafilmfestiva-
len.se eller på Bjäre bokhandel. Scala Biografen 21 no-
vember kl 17.30 och 20.00 samt 23 november kl 16.  
Arr: Film i Båstad  

 
 

21 Breven som försvann Peter Ullgren berättar om 

Karl XII soldater i Norge. Förslövs församlingshem kl 19. 
Entré 40:- för medlem, 60:- för övriga. Fika ingår.  
Arr: Bjäre Arkeologivänner 

 
 
 
 

Teckning av 
 Ida Hed Bengtsson  

och Guste Klipstaite 

 

Vill Du ha Kultur på Bjäre direkt i Din inkorg? 
Mejla tussa.lanner@bastad.se och berätta! 
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21  Julens kakor Julkåseri kring julens kakor med 

Thomas Andersson. Östra 
Karups bygdegård kl 19. 
Kostnad 75:- inklusive kaffe 
och sju sorters julkakor. An-
mälan senast 20 nov till 
info@ostrakarupsbygde-
gard.se eller 070-945 97 17. 
Arr: Östra Karups bygdegård 

22 Ring mamma!  Premiär! Föräldrar väntar hela livet 

på att deras barn ska säga "Tack!" och barnen väntar i sin 
tur på ett "förlåt!". Denna omöjliga ekvation är utgångs-
punkten i komedin Ring mamma! I rollerna bland annat 
Sanna Sundqvist, Nina Gunke, Alexander Karim, Björn 
Gustafsson, Anna Mannheimer. I regi av Lisa Aschan, Sve-
rige 2019. Scala Biografen kl 16, entré 120:-, förköp på 
scalabiografen.se eller boka på info@scalabiografen.se.  
Arr: Scala Biografen 

22   The Irishman  Helaftonsfilm! Legenderna Ro-

bert De Niro, Joe Pesci och Al Pacino syns tillsammans i 
Martin Scorseses episka gangsterdrama som baserats på 
verkliga händelser. Publiken bjuds på en kall Guinnes 
(3,5%) och en chipspåse.  Scala Biografen i Båstad kl  
18.30, entré 225:-, förköp på scalabiografen.se eller boka 
på info@scalabiografen.se. Arr: Scala Biografen 

23  Båstad Bjäre Konstförenings vinstutställning  
Dragning och utställning i Båstad Bjäre Konstförenings-
konstlotteri, AgardhSalen, aulan i Kunskapscentrum 
Agardh i Båstad, kl 11. Utställningen i KonstGalleriet va-
rar till den 7 december. Arr: Båstad Bjäre Konstförening 

23  Jazz i dansk Julton  
på Bäckdalens handels-
trädgård, Café Orangeriet 
i Hallavara kl 19. Mer in-
formation kring arrange-
manget finns på basi-
lika.nu. Entré 360:-, tapas-
tallrik och dryck 195:-. 
Anmälan till eller 073-766 71 55. Arr: Jazzclub Basilika 

23    Akhnaten –live! med musik av Philip Glass  

Met-premiär! Första 
gången live på bio. 3 tim 
och 35 min.  Svensk text. 
Scala Biografen kl 19, 
300:-. Förköp via 
info@scalabiografen.se 
eller boka via info@sca-
labiografen.se. 

Arr: Scala Biografen 

24    Konsert med pianisten Håvard Gimse och Van 

Kuijk Quartet, internationellt framstående musiker som i 
Båstad bjuder på ett program med verk av Mahler, 
Sjostakovitj och Dvorak. Båstads bibliotek kl 16, entré 

140:-, 120:- för medlemmar.  Arr: Båstads Kammarmusikförening 

24  Eva Thorén berättar om sitt liv och minnen från 

sitt barndoms Össjö  och om sina möten med Frans G 
Bengtsson, som blev berömd för sin vikingaberättelse om 
“Röde Orm”. Förslövs  Församlingshem kl 18.30. Ter-
minskort kostar 100:- och enstaka föreläsningar 30:-. 
Ar: Torekovs föreläsningsförening 
 

 

24  Musikquiz med kaffe och kaka. Östra Karups byg-

degård kl 14, kostnad 50:- inkl kaffe och kaka. Anmälan 
senast 22 nov till info@ostrakarupsbygdegard.se eller 
076-623 76 65. Arr: Östra Karups bygdegård. 
 

25   Christer Hjalmarsson!  sjunger till bilder. Änga-

hällan i Förslöv kl 14. Kaffe med kaka serveras kostnad 
20:-. Arr: Socialt innehåll Båstads kommun 

25  Meditation  Enligt Za-

Zen med Sam Nordin. Grevie 
kyrka, kl 18.30-19.45. Efteråt 
samtal i Grevie församlings-
hem. Fri entré. 
Arr: Förslöv-Grevie församling 

25  Julkransar och grantomtar Kransbindning och 

grantomtar med Eva Nils-
son. Östra Karups bygde-
gård kl 19. Kostnad 175:- 
inkl fikabuffé. Kostnad för 
önskat material tillkommer. 
Anmälan senast 23 nov till 
info@ostrakarupsbygde-
gard.se eller 070-278 97 29. 

Arr: Östra Karups bygdegård.  

26  Existentiell hälsa livsmod, livsglädje, livsmening,  

tillsammans med Linn Björklund. Rutorna, en mötesplats  
för kvinnan mitt i livet. Östra Karups församlingshem kl 
19, måltid till självkostnadspris. Anmälan senast den 22 
november till Karin 787 07. Arr: Båstad Ö Karups församling 

 
 

27  !KulturMix!  Kulturskolans elever bjuder på en fö-

reställning med en härlig blandning av både musik och 
drama. Kom till Scala Biografen i Båstad kl 19, fritt in-
träde. Arr: Kulturskolan 

28  Skivor till kaffet  Till-

baka med sin orgel är 
Lennart Palm, vid hans sida 
står den musikaliskt mångfa-
setterade Anna Jett och pro-
gramledare. Som tidigare be-
står programmet av god fika, 
quiz, allsång, livemusik och 
gäster. Grevieparken i Gre-
vie, insläpp kl 14, program  
kl 15-17, entré 180:- där stor 
kakbuffé och kaffe ingår. 
Bordsbokningar till evene-
manget görs på info@grevie-
parken.se eller 0431-36 11 51. Arr: Grevieparken 

28  Dopet som livstydning och möjlighet  Ann Lid-

gren kyrkoherde i Hjärnarp pratar kring detta ämne. Bå-
stads Församlingsgård kl 19. Arr: Bjäre Lekmannakår 

30  Röjning av kärret i Glimminge Plantering  Vi 

röjer med röjsågar och det behövs hjälp med att samla 
ihop ris. Stövlar, arbetshandskar och kaffekorg är bra att 
ha med sig. Ansvarig är Hans Lundström 0431-36 01 96.  
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Teckning av 
 Ida Hed Bengtsson  

och Guste Klipstaite 

 

Vi träffas vid Glimminge Plantering vid korsningen Mid-
sommarvägen-Sälgvägen, kl 9. Arr: Naturskyddsföreningen Bjäre 

30  Gammeldags julmarknad  Båstad bjuder in till en 

gammeldags julmarknad med något för alla! Föreningen 
Gamla Båstad bjuder på gröt, utställning, lotteri och jul-
stämning med start kl 12 i Bokhandlargården i Båstad. Se 
även nästa punkt. Arr: Föreningen Gamla Båstad med flera 

30  En stjärna i advent  Välkomna till ett inbjudande 

julmarknadscafé Båstads kyr-
kokör står för värdskapet, 
sjunger glada advents- och 
julsånger, säljer lotter och 
serverar kaffe och bakverk. 
Tomtekvartetten med Niclas, 
Andreas, Karin och Per jazzar 
loss. Församlingsgården vid Mariatorget i Båstad,  
kl 13-16. Arr: Båstad Ö Karup församling 

30, 1  Julmarknad med hantverksutställare, lotteri 

och julcafé. Östra Karups bygdegård kl 10-17 båda dagar. 
Fri entré. Arr: Östra Karups bygdegård 

30, 1  Väsvstugan i Ö 

Karup Öppet hus, Östra 
Karups bygdegård kl 10-17 
båda dagar. Fri entré.  
Arr: Vävstugan i Ö Karup 

30  Hallavara stompers  
bjuder på traditionsenlig 
tradjazzkonsert inför advent. Bjärebandet kommer även i 
år till Hovs kyrka och spelar svängig tradjazz blandat 
med andra härliga låtar. Man har den klassiska New Orle-
ans-sättningen och de som spelar är Ulf Björnekull, klari-
nett, KG Lidén, trumpet, Hasse Linder, piano, Lars-Rune 
Martinsson, trummor, Sam Nordin, bas, Stefan Sundgren, 
gitarr, Bo Wahlgren, trombon. Hovs kyrka kl 18, fritt in-
träde. Arr: Västra Bjäre församling 

30  Knives Out Premiär! När den berömda kriminal-

författaren Harlan Thrombey hittas död på sin egendom 
strax efter sin 85-årsdag, landar på något mystiskt sätt 
uppgiften att utreda mordet hos den nyfikne och lätt-
samme detektiven Benoit Blanc. Med såväl Harlans dys-
funktionella familj som hans hängivna personal på listan 
över misstänkta, tvingas Blanc slingra sig genom ett nät 
av lögner och villospår för att avslöja sanningen om Har-
lans allt för tidiga död. I regi av Rian Johnson, i rollerna  
bla Chris Evans, Ana de Armas, Daniel Craig, Toni Col-
lette, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Christopher Plum-
mer. Scala Biografen i Båstad kl 18.45, entré 120:-, för-
köp på scalabiografen.se eller boka på info@scalabiogra-
fen.se. Arr: Scala Biografen 

 
 

 

BARN OCH UNGA 
 

1  Förfärliga snömannen  När tonåringen Yi stöter 

på en ung yeti på taket 
av sin lägenhetsbygg-
nad i Shanghai, ger hon 
och hennes busiga vän-
ner Jin och Peng ho-
nom namnet Everest 
och inleder en episk 
resa för att återförena den magiska varelsen med sin fa-
milj på jordens högsta punkt. Men trion måste hela tiden 
ligga ett steg före Burnish, en rik man som vill fånga en 
yeti, och zoologen Dr. Zara, för att hjälpa Everest att ta 
sig hem. Svenskt tal. Scala Biografen kl 15, entré 100:-. 
Svenskt tal. Arr: Scala Biografen 

2  Familjen Addams  Ett ani-

merat äventyr med den besynner-
liga familjen Addams. Familjen be-
står av pappa Gomez och hans fru 
Morticia, Farbror Fester,  
farmor och barnen Pugsley och 
Wednesday, husets butler Lurch 
samt den vandrande handen Thing. 
Svenskt tal. Scala Biografen kl 15, 
entré 100:-. Svenskt tal. Arr: Scala Biografen 
 

12  !Knacka på!  Clara och Malin läser Anna-Clara Tid-

holms älskade bok och sjunger och ramsar tillsammans 
med de allra  minsta barnen och deras föräldrar. Sago-
rummet, Båstads bibliotek, kl 11, för barn 0-1 år och för-
äldrar som besöker Öppna förskolan.  Fritt inträde, ingen 
föranmälan behövs. Arr: Båstads bibliotek 
 

20  !Barnkonventionen 30 år!! Det firar vi med ljus-

lyktor, sång och 
tal utomhus, inne 
i biblioteket blir 
det ett härligt 
musikprogram 

”Vara här” med bland annat Sofie Hellborg.  Du kan  
också gå en tipsrunda , ta del av en utställning som elever 
på Strandängsskolan gjort och göra en egen badge. Bå-

stad, utanför och i Båstads bibliotek 18-19.30 (kl 16.30 
ställs lyktorna ut, 17.30 tänder vi dem.) Fri entré. 
Arr: Kulturavdelningen och Båstads bibliotek 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFO till Kultur på Bjäre för december och januari 
 lämnas senast den 10 november  

till tussa.lanner@bastad.se 
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