
   
 

 

 

December 2019 och januari 2020 
 

DECEMBER 2019 

 

 
-1  Bygdegårdens julmarknad  med hantverksutstäl-
lare, lotteri och julcafé. Östra Karups Bygdegård, kl 10-
17, gratis entré. Arr: Ö Karups Bygdegård 
-1  Öppet hus i Vävstugan  Östra Karups Bygdegård, 
kl 10-17, gratis entré. Arr: Vävstugan i Ö Karup 
-7  Båstad Bjäre Konstförenings vinstutställning  
Utställning i KonstGalleriet på Båstads bibliotek samt kl 
11 är det även dags för vinstutlämning.  
Arr: Båstad Bjäre Konstförening 

1  Nu är det första advent  Jublande Hosiannasång i 
både psalmsång och körsång. Det uppträder kören Can-
ticum med solister och trumpeterna Mia Karlsson och 
Christer Andreasson. Östra Karups kyrka, kl 9.30.  
Arr: Båstad-Ö Karups församling 

1  Bereden väg för Herran  Välkomna till Mariakyr-
kan med kör och trumpeter och härlig hosiannasång! Bå-
stads kyrkokör, Roger Carlson och Ulf Ekdahl på trumpe-
ter medverkar. Mariakyrkan i Båstad, kl 11.  
Arr: Båstad-Ö Karups församling

 

1  Julmarknad på Ellis  Kom och besök våra utstäl-
lare i stora salen. Det blir tombola med fina vinster, dans 
runt granen, häst och vagn, tomtegrotta för barnen och 
såklart mat på Ellis. Restaurang Ellis i Förslöv, kl 11-
14.30. Arr: Restaurang Ellis 

 
 
 
 

 

1  I guds namn  Vinnare av stora jurypriset på Berlins 
filmfestival 2019. Alexandre blev som ung utnyttjad av 
en präst. När han en dag får reda på att samma präst än 
idag jobbar med barn kan han inte längre vara tyst. Följ-
derna och konsekvenserna visar sig dock inte lämna nå-
gon oskadd. Scala Biografen i Båstad, kl 16, entré 125:-, 
förköp på scalabiografen.se eller boka på  
info@scalabiografen.se. Arr: Scala Biografen 

1  Knives Out  När den be-
römda kriminalförfattaren Harlan 
Thrombey hittas död på sin egen-
dom strax efter sin 85-årsdag, lan-
dar på något mystiskt sätt uppgiften 
att utreda mordet hos den nyfikne 
och lättsamme detektiven Benoit 
Blanc. Med såväl Harlans dysfunkt-
ionella familj som hans hängivna 
personal på listan över misstänkta, 
tvingas Blanc slingra sig genom ett nät av lögner och vil-
lospår för att avslöja sanningen om Harlans allt för tidiga 
död. Scala Biografen i Båstad kl 18.45, entré 125:-, förköp 
på scalabiografen.se eller boka på info@scalabiogra-
fen.se. Filmen visas även den 2 december kl 16.  
Arr: Scala Biografen 

2  Marriage Story  Den Oscarsnominerade regissö-
ren Noah Baumbach har gjort denna skarpa och ömsinta 
film om ett äktenskap i kris och en familj som kämpar för 
att hålla ihop. Scala Biografen i Båstad, kl 19, entré 125:-, 
förköp på scalabiografen.se eller boka på  
info@scalabiografen.se. Arr: Scala Biografen 

 

5   Bokfrukost!  Få boktips och en enkel frukost. Biblio-
tekspersonalen tipsar om läsvärda böcker medans nu 
njuter av kaffe och fralla. Frukosten serveras från kl 8.45 
och boktipsandet börjar kl 9. Begränsat antal platser, för-
anmälan senast dagen innan på telefon 0431-770 88 eller 
via e-post till bastad.bibliotek@bastad.se. Båstads biblio-
tek, kl 8.45-10, entré 20:-. Arr: Båstads bibliotek 

6  Jul i parken  Grevieparken presenterar stolt årets 
julshow ”Country Christmas Rock”, tre helkvällar med li-
vemusik. Årets uppställning består av countrysångaren 
Martin Nilsson, rocktjejen Anna Jett och alla vår egen co-
verduo Tomas och Tomaz. Kvällen inleds med känslan av 
en riktig jul till tonerna av julklassiker vi alla känner till. 
Under kvällen stegras takt och tempo för att avslutas 
med alla tiders julfest. Grevieparken, kl 18.30-1, entré 
625:- inklusive julbord och show. För mer information 
om olika paket och hur ni bokar kontakta 0431-36 11 51 
eller event@grevieparken.se. Arr: Grevieparken 

 

Vill Du ha Kultur på Bjäre direkt i Din inkorg? 
Mejla tussa.lanner@bastad.se och berätta! 
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7  Gammaldags jul i Hembygdsparken  Välkom-
men att smaka, dofta och upplev en jul från förr! Det 
kommer att finnas plats för många utställare med allt  
som passar extrafint i juletid såsom hantverk, ljusstöp-
ning, gott att äta och dricka till jul samt klappar till bar-
nen.  Hembygdsparken i Boarp, kl 12-17, fri entré.  
Arr: Bjäre Härads Hembygdsförening 

7  Madame Butterfly  – Opera från The Metropoli-
tan. Repris från den utsålda föreställningen i november.  
Scala Biografen i Båstad, kl 15, entré 300:- inklusive fika i 
pausen, förköp på scalabiografen.se eller boka på  
info@scalabiografen.se. Arr: Scala Biografen 

7  I vintertid  Julkonsert med Andres Berglund, 
Christian Svarfvar och Emmi Christensson. Västra Karups 
kyrka, kl 18-19. Arr: Västra Bjäre pastorat 

7  Jul i parken  Se den 6 december.  

7  Julmys i Boarp  Traditionell julmarknad i Boarps 
handelsby. Kom och ta del av fina erbjudande i butikerna 
och provsmakningar. Italienska vägen 279, 269 95 Bå-
stad, kl 10.15.  

8  Jul på museet  För femte året blir det julkonsert på 
Birgit Nilsson Museum och den här gången gästas sång-
erskan Carolina Söderman av sångaren, låtskrivaren och 
pianisten Peter Hallström. På scen finns också Janne An-
dersson på slagverk och bas. Endast begränsat antal plat-
ser. Förköp på Bjäre Bokhandel 0431-700 01. Birgit Nils-
son Museum, kl 14 och 17, entré 295:-.  
Arr: Birgit Nilsson Museum 

8  Julmarknad i Västra Karup  På Västra Karups 
lilla julmarknad är det fokus på det goda och lokalprodu-
cerade. Här hittar du allt från julpotatis till ost och hem-
bakat. Skolbarnen serverar varm choklad och våfflor, här 
finns konsthantverk och möjlighet att åka tomtetraktor 
eller klättra på höbalar. Häradsvägen 29, 269 74 Västra 
Karup, kl 14.30-17.  

8  Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton  – 
Musikal. Vi är glada över att presentera förra årets scen-
succé på Scalateatern i Stockholm, den älskade sagan om 
Karl-Bertils givmilda julafton. Anna Vnuk regisserar den 
hyllade och fantasifulla musikalversionen av Tage Dani-
elssons och Per Åhlins älskade julklassiker. Finurliga ny-
skrivna sångtexter av Henrik Dorsin, som också är upp-
sättningens mycket aktive berättare på scen samt musik 
av Carl Bagge. Scala Biografen i Båstad, kl 16, entré för 
dig under 26 år 150:-, övriga 200:-. Förköp på scalabio-
grafen.se eller boka på info@scalabiografen.se.  
Arr: Scala Biografen 

 

 

9  Knutsfest  Glädjespridarna medverkar. Förslövs 
församlingshem, kl 19. Arr: Bjäre Lekmannakår 

10  Julcafé  Musikunderhållning och julsmörgås. Bå-
stads församlingsgård, kl 14, entré 100:-. Arr: SPF Båstad Bjäre 

10  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 

10   Författarbesök: 
Lars Wilderäng!  
Som en del i biblio-
tekets satsning på  
science fiction och fan-
tasy är vi glada att få ta 
emot Lars Wilderäng 
på ett författarbesök i 
Båstad. Lars Wilderäng 
kommer att prata om 
sitt skrivande, samt om vår beredskap inför de möjliga 
hot som vi står inför i framtiden. Han är aktuell med en 
bok om prepping ”Är du förberedd?”. Han ligger vidare 
bakom den dystopiska Stjärntrilogin, en science fiction-
serie som målar upp en skrämmande framtidsvision.  
Wilderäng är även en uppskattad thrillerförfattare, i höst 
aktuell med den fristående thrillern ”Fallet”. Ingen föran-
mälan krävs till författarbesöket. Agardhsalen på Båstads 
bibliotek, kl 18-19, gratis entré. Arr: Båstads bibliotek 

11  Sång och musik  med elever från Apelryd, julkaffe 
och lotterier. Församlingsgården i Båstad, kl 18.30, entré 
50:- inklusive förtäring. Arr: Fredrika Bremer förbundet i Båstad 

11  Porträtt av en kvinna i brand  Bretagne, Frank-
rike, 1760. Marianne har fått i uppdrag att göra ett por-
trätt av Heloïse, en ung kvinna som just lämnat klostret 
och som ska giftas bort. Den presumtiva brudgummen 
vill se hur hon ser ut, men Heloïse vill inte gifta sig och 
Marianne måste måla henne i smyg. Mellan de två kvin-
norna växer en intimitet och attraktion fram och de delar 
Heloïses första och sista ögonblick av frihet, allt medan 
Marianne måler det porträtt som ska avsluta allt. Scala 
Biografen i Båstad, kl 18.30, entré 120:-. Förköp på sca-
labiografen.se eller boka på info@scalabiografen.se. Fil-
men visas även den 14, 16 och 17 december kl 18.30 
samt den 15 december kl 13.30. Arr: Scala Biografen

 
11   !Kulturskolans julkonsert!  Det är lucia-
morgon och eleverna på en helt vanlig skola någonstans i 
Skåne har fått nog – de vill ha ett annorlunda luciatåg i 
år. Välkommen till en föreställning med musik och teater 
med kulturskolans elever. Aulan på Förslövs skola, 
Bokesliden 20, kl 19, gratis entré. Arr: Kulturskolan 

13  Sankta Lucia, ljusklara hägring  Luciakör med 
körerna Bel Canto, Singo och Joy. Marianne Nihlén är  

Fotograf: Sören Håkanlind 
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körledare. Östra Karups kyrka, kl 17 samt i Mariakyrkan i 
Båstad, kl 19. Arr: Båstad-Ö Karups församling 

 
13  Lucia- och julkonsert  med barnkören och kyr-
kokören. Torekovs kyrka, kl 19-20. Arr: Västra Bjäre pastorat 

14  Jul i parken  Se den 6 december. 

14  The Two Popes  Antony Hopkins och Jonathan 
Price spelar huvudrollerna i denna intima skildring av en 
historisk vändpunkt för den katolska kyrkan. Året är 
2012. Frustrerad av kyrkans vägval ber den argentinske  
kardinalen Bergoglio påve Benedikt XVI att få lämna sin 
post. Påven väljer istället att kalla kardinalen till sig, väl 
medveten om att Bergoglio är en av hans mest skonings-
lösa kritiker. Nu påbörjas ett sällsamt samtal innanför 
Vatikanens väggar, präglat av skuldkänslor och förlå-
telse, tradition och framåtskridande. Under diskussion-
erna konfronteras dessa sinsemellan mycket olika män 
med sitt förflutna. Scala Biografen i Båstad, kl 16, entré 
120:-. Förköp på scalabiografen.se eller boka på 
info@scalabiografen.se. Filmen visas även den 16 decem-
ber kl 16. Arr: Scala Biografen 

 
15  Nötknäpparen  – Julbalett från Bolsjoj för hela 
familjen. Nötknäpparen är en tidlös julsaga som tar tit-
tarna i alla åldrar med på en fantastisk resa till tonerna 
av Tchaikovskijs fängslande musik. Första solisten Mar-
garita Shrainer förkroppsligar Marie helt perfekt, liksom  
Semyon Chudin som spelar en oemotståndlig nötknäp-
pare. Under natten mot juldagen upptäcker Marie att 
hennes dockor vaknat till liv. Hennes nya nötknäpparsol-
dat förvandlas till en prins. De ger sig ut på ett äventyr, 
där prinsen tvingas bekämpa Muskungen och hans armé. 
Baletten bygger på E T A Hoffmans berömda berättelse. 
Scala Biografen i Båstad, kl 16, entré för dig under 26 år  
 

 

150:-, övriga 250:-. Förköp på scalabiografen.se eller 
boka på info@scalabiografen.se. Arr: Scala Biografen 

15  Julkonsert  Blandade röster och Musica. Annelie 
Olhaver medverkar på saxofon och tvärflöjt. Förslövs 
kyrka, kl 17-18. Arr: Förslöv-Grevie församling

 

16   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 

17  Snart är det jul  Julsång och adventsfirande med 
kören Glädjespridarna. Ängahällans matsal i Förslöv, kl 
14-16. Arr: Förslöv-Grevie församling 

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

18  Star Wars: Rise of Skywalker  – Världspremiär. 
Namnet Skywalker fortsätter att plåga den maktfullkom-
liga Första ordern. Republikens överlevnad hänger på 
vad som finns kvar av motståndsrörelsen. Scala Biogra-
fen i Båstad, kl 16 och kl 19.15, entré 140:-. Förköp på 
scalabiografen.se eller boka på info@scalabiografen.se. 
Filmen visas även den 20 december kl 16 och den 21 de-
cember kl 19.  Arr: Scala Biografen 

19  Jullovsfilm  Boka biljett senast den 18 december 
via info@ostrakarupsbygdegard.se eller sms till 073-952 
20 23. Drop-in i mån av plats. Östra Karups bygdegård, kl 
14.30-16, entré 40:- inklusive dryck och popcorn. Arr: Ö 

Karups bygdegård 

 
19  Skivor till kaffet  Tillbaka med sin orgel är 
Lennart Palm, vid hans sida står den musikaliskt mångfa-
setterade Anna Jett och programledare. Som tidigare be-
står programmet av go’fika, quiz, allsång, livemusik och 
gäster. Grevieparken, insläpp kl 14, program kl 15-17,  
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entré 180:- inklusive stor kakbuffé och kaffe. Bordsbok-
ning görs via 0431-36 11 51 eller info@grevieparken.se. 
Arr: Grevieparken 

21  Parasit  En svart komedi och thriller från Sydko-
rea. Filmen följer en ung man från en fattig familj som 
hjälper en dotter från en rik familj. Snart börjar han, hans 
föräldrar och syster infiltrerar hela den rika familjens liv. 
Filmen vann Guldpalmen vid Cannes festival. Scala Bio-
grafen i Båstad, kl 16.30, entré 125:-. Förköp på scalabio-
grafen.se eller boka på info@scalabiografen.se.  
Arr: Scala Biografen 

21  SUNE – Best Man   
Sune och hans knäppa familj är 
tillbaka. Sunes klass ska åka på 
hemlig klassresa. Sune och 
Sophie ser verkligen fram emot 
att åka tillsammans, när Sune 
plötsligt inser att klassresan är 
samma helg som morfars bröl-
lop. Panik! Ska han välja klass-
resan tillsammans med stora 
kärleken Sophie eller ska han 
välja sin bästa vän morfar? 
Sune har svårt att bestämma  
sig och han väljer både och – eller kanske varken eller. 
Samtidigt har Rudolf problem med bruden. Vill morfars 
nya fru bara åt hans pengar? Och Karin träffar en kärlek 
från förr som är allt som Rudolf inte är. Scala Biografen i 
Båstad, kl 14.30, entré 110:-. Förköp på scalabiografen.se 
eller boka på info@scalabiografen.se. Filmen visas även 
den 22 december kl 14.30. Arr: Scala Biografen 

22  Du ljus, du stjärna  Laholms kyrkokör och Bå-
stads kyrkokör förenas i den härliga och folkmusikaliska 
julkantaten ”Du ljus, du stjärna” skriven av Hans Kenne-
mark, musik, och hallandspoeten Alf Hambe, text. Tre 
duktiga stråkmusiker samt våra egna solister sopranen 
Frida Engström och saxofonisten Malin Gustafsson Lovén 
medverkar också. Dirigenter och pianister är Kim Lund-
berg och Andreas Lindgren. Mariakyrkan i Båstad, kl 16-
17, kollekt till musikverksamheten.  
Arr: Båstad-Ö Karups församling 

24  Julbön  med duettsång av Hanna Sandin och Maja 
Berggren. Andreas Lindgren vid orgel/flygel. Mariakyr-
kan i Båstad, kl 16-17. Arr: Båstad-Ö Karups församling´ 

24  Stilla natt, heliga natt  Julnattsgudstjänst med 
Joachim Nilsson, sångsolist, Roger Carlsson, trumpetso-
list, och Andreas Lindgren, organist. Mariakyrkan i Bå-
stad, kl 23.30-00.30. Arr: Båstad-Ö Karups församling 

24  Julotta  med kyrkokören, Andreas Markehed, 
präst, och Sara Carlsson, organist. Grevie kyrka, kl 7-8. 
Arr: Förslöv-Grevie församling  

25  Frost 2  – Sverige-
premiär. Äntligen kommer 
uppföljaren till Frost, en för 
många årets mest efterläng-
tade film och julens självklara 
familjefilm. Varför föddes 
Elsa med magiska krafter? 
Svaret hotar hennes kunga-
rike. Tillsammans med Anna, 
Kristoffer, Olof och Sven ger 
hon sig ut på en farlig men  

 

häpnadsväckande resa. Scala Biografen i Båstad, kl 12.45 
och kl 15, entré 110:-. Förköp på scalabiografen.se eller 
boka på info@scalabiografen.se. Filmen visas alla dagar 
hela jullovet förutom den 31 december. Se scalabiogra-
fen.se för mer information. Arr: Scala Biografen 

25  En del av mitt hjärta  Musikalkomedin och nå-
got av en svensk Mamma Mia, inspirerad av Tomas Le-
dins mest älskade låtar. 35-åriga Isabella är en driven af-
färskvinna inom Stockholms finansvärld. När hon åker 
hem till sin barndoms småstad för att fira sin pappas sex-
tioårsdag känner hon sig som en vinnare, den enda av 
det gamla skolgänget som det gått riktigt bra för. Isabel-
las självförtroende kommer av sig när hon inser att Si-
mon, hennes stora tonårsförälskelse, ska gifta sig med 
Isabellas barndomskompis Molly och att hon inte ens är 
bjuden på bröllop. Det stör henne att se Simon lycklig till-
sammans med någon annan. En del av Isabellas hjärta 
kommer alltid att slå för Simon. Scala Biografen i Båstad, 
kl 19.30, entré 120:-. Förköp på scalabiografen.se eller 
boka på info@scalabiografen.se. Filmen visas hela lovet, 
för mer information besök scalabiografen.se.  
Arr: Scala Biografen 

26  Julvandring på ön  På 
annandagen vandrar vi  
traditionsenligt sedan 1978 
på Hallands Väderö. Medtag 
matsäck. Samling kl 9.45 vid 
Väderöbåtarna i Torekov, bå-
ten avgår kl 10.  
Arr: Bjäre Naturskyddsförening,  
Sällskapet Hallands Väderös Natur 

26  Julspel  med konfirmanderna i Mariakyrkan samt 
Mårten Grosshög, kyrkomusiker. Mariakyrkan i Båstad, 
kl 18-19. Arr: Båstad-Ö Karups församling 

28  Födelsedagsguidning i Båstad  Vad sägs om att 
fira Båstad med en guidad historisk resa som inleds med 
Båstads officiella födelsedag den 28 december år 1450? 
Invånarna har fått uppleva krig och katastrofer, fred och 
framgång. Kyrkan är ett bevis för tidigare generationers 
visioner. Turism, kultur och sport har en given plats un-
der vandringen. Det blir förstås också fokus på Birgit 
Nilsson, Ludvig Nobel, familjen Agardh, Märta Måås-Fjet-
terström och andra personer med koppling till Båstad. 
Bokning sker via 0738-50 33 43. Samling för biljettköp kl 
13.20 utanför turistbyrån i Båstad, guidning kl 13.30-
15.15, pris vuxen 120:-, barn 12-19 år 80:-, barn under 
tolv år gratis. Arr: Språkguiden Ingrid Persson Skog

 

31  Nyårsbön med musik  Sophie Måård, mezzoso-
pran och Andreas Lindgren, kyrkomusiker. Östra Karups 
kyrka, kl 16. Arr: Båstad-Ö Karups församling 
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JANUARI 2020 
 

 
1  Nyårsmässa med musik  Kristina Bengtsson, so-
pran, och Linn Björklund, kyrkomusiker. Mariakyrkan i 
Båstad, kl 16. Arr: Båstad-Ö Karups församling 

6  The silver star  Traditionsenlig musikgudstjänst i 
Mariakyrkan på Trettondedag jul. Sångensemblen Les 
Cœurs i sällskap med Annelie Olhaver på saxofon och 
tvärflöjt och Karin Croné på kontrabas framför blandad  
julmusik från advent till trettondag. Andreas Lindgren är 
pianist och körledare. Mariakyrkan i Båstad, kl 16, kol-
lekt till Svenska kyrkans internationella arbete (ACT).  
Arr: Båstad-Ö Karups församling 

 
11-5  Jan Bertil Andersson och Eva Bengtsson  Jan 
Bertil Andersson, målning: ”Jag ser mig själv, i första 
hand, som tecknare. Med det som utgångspunkt vandrar 
jag till måleriska och grafiskt/svartvita uttryck. Målning, 
objekt och grafik där människan oftast är det centrala 
ämnet.” Eva Bengtsson, keramik: ”Glasyr, måleri och bud-
skap.” Vernissage på Båstad Konstgalleri på Båstads 
bibliotek, kl 11-13. Arr: Båstad Bjäre Konstförening 

11  Alban Berg Wozzeck  – Opera live från the 
Metropolitan i New York. Wozzeck betraktas som en av 
1900-talets viktigaste operor för dess känslomässiga 
kraft och strålande musik. Operan komponerades i slutet 
av andra världskriget. Det är Bergs mörka utforskande av 
en soldat som hemsöks av samhällets onda krafter. Wil-
liam Kentridges uppsättning består av trapplabyrinter, 
ramper, trasiga möbler och skräp. Animerade trä-
kolsteckningar, kartor och filmklipp skapar en mar-
drömslik värld av kraschade flygplan, strålkastare och 
slagfält. Bara scenografin är en upplevelse i sig. Scala Bio-
grafen i Båstad, kl 19, entré 250:-. Förköp på scalabiogra-
fen.se eller boka på info@scalabiografen.se.  
Arr: Scala Biografen 

 
 

 

12  Jojo Rabbit  – premiär. 
Regissören och manusför- 
fattaren Taika Waititi tar med 
sig sin karaktäristiska humor i 
denna andra världskriget-satir 
om en ensam tysk pojke vars 
världsbild vänds upp och ned 
när han upptäcker att hans 
mamma gömmer en ung judisk 
flicka på vinden. Med hjälp av 
sin idiotiska låtsasvän Adolf 
Hitler måste han nu konfron-
tera sina nazistiska fördomar. 
Scala Biografen i Båstad, kl 19, entré 120:-. Förköp på 
scalabiografen.se eller boka på info@scalabiografen.se.  
Arr: Scala Biografen 

14  Julutsjungning  med melodikryss. Ängahällans 
matsal i Förslöv, kl 14-16. Arr: Förslöv-Grevie församling 

 
14  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 

14  Blommande ängar och vägkanter  En äng är lätt 
att sköta, vacker att se på och gynnar biologisk mångfald.  
Inger och Mats Runesson från Pratensis AB har lång erfa-
renhet och lär oss allt om att anlägga och sköta en äng. 
Båstads biblioteks aula, kl 18.30-21.  
Arr: Bjäre Naturskyddsförening 
16  Kvinnor och makten över ekonomi  Martina 
Skrak, jämställdhetsstrateg vid länsstyrelsen i Malmö be-
rättar. Det finns även förtäring och lotterier. Försam-
lingsgården i Båstad, kl 18.30, entré 50:- inklusive förtä-
ring. Arr: Fredrika Bremer förbundet i Båstad 

17  Cats  – premiär. Film- 
versionen av musikalklassikern av 
Andrew Lloyd Webber, uppbyggd 
kring kattdikterna ur De knepiga 
katternas bok av T. S. Elliot. I rol-
lerna ser vi Judi Dench, Idris Elba, 
Rebel Wilson, Ian McKellen, Taylor 
Swift med flera. För regin står Tom 
Hooper som tidigare gjort filmer 
som The Kings Speech och Les 
Misérables. Scala Biografen i Bå-
stad, kl 17 samt kl 19.30, entré 
130:-. Förköp på scalabiografen.se eller boka på 
info@scalabiografen.se. Arr: Scala Biografen 
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18   Pelle Svanslös  – premiär. En helt ny anime-
rad film om den älskade katten utan svans. Vid premiä-
ren är biosalongen fylld med fantastiska fantasikatter i 
olika former, vi bjuder på geleråttor och salta fiskar, samt 
anordnar en poängpromenad om katter. Scala Biografen i 
Båstad, kl 13, entré 90:-. Förköp på scalabiografen.se el-
ler boka på info@scalabiografen.se. Arr: Scala Biografen 

19  Messiaen Quartet  Kvartetten bildades 2018 
och har sin bas i Köpenhamn. Innan de slog sig samman 
hade medlemmarna både tillsammans och var för sig 
många års erfarenhet av kammarmusikspel på internat-
ionell nivå. Du får höra både solistiska prestationer, in-
nerlig kammarmusik och orkestrala arrangemang. Bå-
stads bibliotek, kl 16, entré medlem 120:-, övriga 140:-. 
Arr: Båstads Kammarmusikförening 

 

21   Boksamtal!  Lyssna på andras boktips och berätta 
om en bok som du har läst. Bibliotekarien Maria håller i 
detta boksamtal där vi samtalar om böcker som vi har 
läst. Dela med dig av en läsupplevelse och lyssna på and-
ras boktips. Begränsat antal platser, föranmälan senast 
dagen innan via telefon 0431-770 88 eller via mejl till   
bastad.bibliotek@bastad.se. Konferensrummet på Bå-
stads bibliotek, kl 14-15.30, gratis entré, fika till själv-
kostnadspris. Arr: Båstads bibliotek 

21  Visans Vänner Båstads årsmöte  Sedvanliga för-
handlingar, därefter sång, musik och fika. Välkommen till 
ett nytt visår med att fira 25 års-jubileum. Båstads båt 
och segelsällskaps lokal i hamnen, kl 15.  
Arr: Visans Vänner Båstad   

23  Lunch och underhållning  med Bengt-Åke 
Bengtsson från Heagården. Anmälan senast den 21 janu-
ari till exp 0431-41 56 50. Förslövs församlingshem, kl 
11.30, kostnad för maten 70:-. Arr: Förslöv-Grevie församling 

24  Unga kvinnor  – premiär. 
Ny filmatisering av den klassiska 
boken av Louisa May Alcott. Syst-
rarna March – fyra unga kvinnor 
som är fast beslutna om att leva 
sina liv på sina egna villkor. En 
berättelse som är både tidlös och 
modern. Scala Biografen i Båstad, 
kl 16.45, entré 130:-. Förköp på  
scalabiografen.se eller boka på 
info@scalabiografen.se.  
Arr: Scala Biografen 

 
 
 
 

 

25  Bach och åter Bach  Den otrolige soloflöjtisten (i 
Helsingborgs symfoniorkester) Johan Skeppstedt An-
dersson återvänder då och då för att glädja oss med sitt 
fina flöjtspel. I denna musikgudstjänst kommer han och  
Andreas Lindgren att göra ett svep genom musikhisto-
rien genom att starta och avsluta med giganten Bach. 
Däremellan kan man förvänta sig all sorts musik för små 
och stora pipor. Mariakyrkan i Båstad, kl 18, kollekt till 
musikverksamheten. Arr: Båstad-Ö Karups församling 

 
26  Giselle  – balett live från Bolsjoj. Giselle är ett av 
de största verken i den klassiska balettrepertoaren. I den 
här nya produktionen av Giselle ger den ledande koreo-
grafen Alexei Ratmanskij ett spännande perspektiv till en 
av de äldsta och största baletterna i den klassiska reper-
toaren. Publiken får en ny möjlighet att upptäcka den här 
ikoniska baletten som ofta berör publikens hjärta. Scala 
Biografen i Båstad, kl 16, entré 250:-. Förköp på scalabio-
grafen.se eller boka på info@scalabiografen.se.  
Arr: Scala Biografen 

 
 

 

Vi önskar Er alla en  

          God Jul & Gott Nytt År! 
 

 
 
 

INFO till Kultur på Bjäre för februari 
 lämnas senast den 12 januari  

till tussa.lanner@bastad.se 
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