
    
 

 
 

Februari 2020 
 

1    Ljuset lyser Musikgudstjänst med barnkörerna 

Piggelin och Joy. Inledningsvis med fika i församlings-
hemmet. Östra Karups kyrka, kl 16. Arr. Båstad-Östra Karups för-
samling 

1   Porgy and Bess 
– Direktsänd balett från 
The Met! Porgy och Bess 
är tillbaka på Met för 
första gången sedan 
1990 i en ny uppsätt-
ning regisserad av Ja-
mes Robinson. Denna 
”folkopera”, som upp-
hovsmännen beskrev 
den 1935, är historien 
om den handikappade 
tiggaren, Porgy (Eric 
Owens) och hans kärlek 
till narkomanen Bess 
(Angel Blue). Operan är 
fylld av älskade klassiker som Summertime, It Ain’t Ne-
cessarily So, Bess, You Is My Woman Now, I Got Plenty o’ 
Nuttin’ och My Man’s Gone Now. Bland övriga operastjär-
nor märks Donovan Singletary som fiskaren Jake, Golda 
Schultz som hans fru Clara och Latonia Moore som änkan 
Serena. 3 tim 40 min, kl 19, entré 300:- Förköp via sca-
labiografen.se eller boka info@scalabiografen.se. Arr: Scala 

Biografen 

2  Officer i diplomatins tjänst   Mats Andersson, 

Förslöv, barnfödd i Grevie, berättar om sin tid som För-
svarsattaché i Tyskland, Österrike och Polen. Han ger en 
inblick i historia, politik, livet på en ambassad. Han visar 
även bilder på presidenter, kronprinsessan, ministrar 
med flera. Han förklarar även sambandet mellan ABBA, 
slaget vid Lützen, Pippi Långstrump och Auschwitz. Hovs 
församlingshem, kl 18.30, enstaka föreläsningar 30:-, ter-
minskort 100:-. Arr: Torekovs Föreläsningsförening 

2   Dans i Parken till Casanovas      Grevieparken, 

kl 18-22, entré 180:- Biljett löses på plats. Arr: Grevie parken 

2, 3    Catwalk – från Glada Hudik till New York 
–Tillsammans med Glada Hudik-teatern förverkligar 
Emma sina drömmar om att bli modell. 110 min. 2/2 kl  
 

 
15, 3/2 kl 17, entré 110:- Barntillåten. Förköp via sca-
labiografen.se eller boka info@scalabiografen.se. Arr: Scala 
Biografen 

2, 6, 12   1917 –Vinnare av två golden globe; Bästa 

Film och Regi! Nominerad till 10 oscars, bl a Bästa Film 
och Regi! Två brittiska soldater får i uppdrag att ta sig 
långt in bakom fiendelinjen för att varna ett reglemente 
för ett bakhåll som tyskarna planerar. Av Sam Mendes. 
110 min. 2/2 kl 19:17, 6/2 kl 19, 12/2 kl 19, entré 120:- 
Från 11 år. Förköp via scalabiografen.se eller boka 
info@scalabiografen.se. Arr: Scala Biografen 

2, 3, 11   De ovanliga 
– Regissörerna bakom En 
oväntad vänskap är till-
baka med en ny hjärtvär-
mande film om Bruno och 
Malik som båda hjälper ut-
satt unga människor att 
hitta sin plats i tillvaron. 
”Charmerande… oemot-
ståndlig… rörande” Betyg 
4 (Moviezine), 114 min. 
2/2 kl 17, 3/2 kl 19, 11/2 
kl 16:30, entré 120:- Från  
11 år. Förköp via scalabio-
grafen.se eller boka 
info@scalabiografen.se. Arr: Scala Biografen  
2   Gamla godingar på Scalabiografen – filmen 

Kedjan  Scala biografen, kl 14, kostnad 80:-. Arr: SPF senio-

rerna Båstad Bjäre 

3, 10, 17, 24    Buggkväll   Motionsbugg, Grevie-

parken, kl 18.30-20.30, entré 50:- inkl. kaffe och kaka, 
biljett löses på plats. Arr: Grevie parken  
4  Berättarkväll  Sägner och berättelser från bygden. 
Förslövs församlingshem, kl 19, avgift 40:- för medlem, 
60:- för icke medlem. Arr: Förslövs Socken Förr och Nu 

5  Höks Hembygdskrets frågesportstävling  Östra 

Karups församlingshem, kl 19, avgift 50:-. Kaffe serveras. 
Arr: Östra Karups Minnesvårdsförening 

5, 12   Cats 
– Andrew Lloyd 
Webbers älskade 
musikal - nu på 
bioduken! ”Gillar 
du musikaler ska 
du se Cats” Betyg 
4 (SvD) ”Spekta-
kulärt och super-
proffsigt...glän-
ser” (HD/Syd-
svenskan) Stor 
publikfavorit på 
Scala! 110 min, 
5/2 kl 16:45, 
12/2 kl 16:45, 
entré 130:- Från 
7 år. Förköp via 
scalabiografen.se eller boka info@scalabiografen.se. Arr: 
Scala Biografen 
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5, 11, 16   Parasit – Nominerad till sex Oscars inkl. 

Bästa film och Regi! Hyllad Sydkoreansk film, 132 min, 
5/2 kl 19, 11/2 kl 19, 16/2 kl 19, entré 125:- Från 15 år. 
Förköp via scalabiografen.se eller boka info@scalabio-
grafen.se. Arr: Scala Biografen 

6   Eremitaget – konst på bio! 

Följ med på en exklusiv rundtur i ett av världens främsta 
konstmuseer – Eremitaget i St Petersburg! Eremitaget i 
St Petersburg har en av världens största konstsamlingar 
och blev en mötesplats för många konstnärer. Vi får följa 
med på en rundtur genom magnifika byggnader till en 
dold värld, för att fördjupa oss i museets historia och 
upptäcka oförglömliga mästerverk. Tsarinnan Katarina II 
lade grunden när hon 1764 köpte in 225 målningar. Idag 
finns tre miljoner verk bevarade i samlingarna. 1 tim 30 
min, kl 17, entré 130:- Förköp via scalabiografen.se eller 
boka info@scalabiografen.se. Arr: Scala Biografen 

6  Kyrkogården berättar Bertil Gunnarsson berättar 

om fångar i Ryssland från Bjäre. Västra Karups försam-
lingshem, kl 19. Arr: Västra Bjäre pastorat 

6-9  !KulturWKND!  Kulturarrangemang i nordvästra 

Skåne i samarbete med Familjen Helsingborg. Kostnad 
50:-/arrangemang. Läs mer här! www.kulturwknd.se  
Arr: Båstads kommun Kulturavdelning, Familjen Helsingborg 

7     ”Djävla karl” En kväll med Strindberg   Möt 

August Strindberg som berättar om sitt liv, sitt författar-
skap och sina äktenskap. Bär han på manliga attityder el-
ler liknar han en modern 
kulturman? På scen: Lars 
Wijk, skådespelare, Börje 
Wessman, musiker. Något 
tilltugg serveras från kl. 
18.15. Samtliga sångtexter 
av August Strindberg. I före-
ställningen ingår citat ur 
Strindbergs dramer, roma-
ner, brev och dagböcker. Ma-
nus: Agneta Elers-Jarleman, 
musik: Gunnar Edander. 
Längd ca 50 minuter. Scala 
Biografen, entré 50:- bokas 
via mail helene.stein-
lein@bastad.se sam betalas till swish 1233136298 (Bå-
stads kommun). OBS! Begränsat antal  platser. 

8   La Traviata – Direktsänd balett från Kungliga 

Operan! La Traviata är ett av Verdis mest älskade verk 
och nu får vi äntligen livesända den från Kungliga Operan 
i Stockholm. La Traviata handlar om en kvinna som vill 
följa sitt hjärta i ett samhälle styrt av konventioner. Ope-
ran hade premiär i Paris 1853 och är ett av Verdis mest 
spelade och älskade verk. Sångarna Ida Falk Winland och 
Karl-Magnus Fredriksson – hyllade för sitt samspel i Ri-
goletto – gestaltar huvudrollerna. Dirigerar gör Domingo 
Hindoyan. 2 tim 30 min, kl 15, entré 250:- Förköp via sca-
labiografen.se eller boka info@scalabiografen.se. Arr: Scala 

Biografen 

8   !Pianomusik!  Pianist Jesper Olsson, Musikhögsko-

lan i Malmö spelar Beethoven, Schubert och Debussy mfl i 
block. Kostnad 50:-/arrangemang. Arr: Båstads kommun Kultur-

avdelning, Familjen Helsingborg 

 

 
8  Båstad Bjäre Konstförening vernissage, utställ-

ning  Båstad konstgalleri, Kunskapscentrum Agardh i Bå-
stad, kl 11-13. Konstnärerna är Erica Wedman och Sofia 
Bergman. Arr: Båstad Bjäre Konstförening 

8, 9   En del av mitt hjärta – Tomas Ledin-musika-

len är vinterns stora svenska publiksuccé på bio! 118 
min, 8/2 kl 18, 9/2 kl 18, entré 120:- Från 7 år. Förköp 
via scalabiografen.se eller boka info@scalabiografen.se. 
Arr: Scala Biografen 

8, 10   Waves – Gripande 

och hyllad film om en afro-ame-
rikansk familjs känslomässiga 
resa - ledd av en välmenande 
men dominerande pappa, där 
de upplever kärlek, förlåtelse o 
ch att komma varandra när-
mare efter en förlust. 137 min, 
8/2 kl 20:15, 10/2 kl 16:30, en-
tré 125:- Från 15 år. Förköp via 
scalabiografen.se eller boka 
info@scalabiografen.se. Arr: Scala 

Biografen 

9    !Feministisk folkmusik!   ”Beata Bermuda har 

etablerat sig som en frisk fläkt på den svenska folkmusiksce-
nen. Deras sprudlande liveframträdanden har blivit väl mot-
tagna både i Europa och USA. Egenkomponerad musik på 
fiol, sång och glockenspiel med grunden i skandinavisk 
folkmusik och drag av indiepop har gett Beata Bermuda 
deras egen unika röst – en röst som talar om feminism 
och tolerans” Båstads bibliotek, kl 15.30, entré 50:- via 
mail helene.steinlein@bastad.se, betalas till swish 
1233136298 Båstads kommun, begränsat antal platser. 
Arr: Båstads kommun Kulturavdelning, Familjen Helsingborg 
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9  !Personligt samtal - ”Snubbarna som snubblade 

in i Shakespeares fantastiska värld”!  Möt Thomas 
Segerström och Göran Everdahl i ett personligt samtal mel-
lan två fantaster – en Shakespearenörd och en skådespe-
lareoch regissör. Med humor och stor kunskap ifrågasätter 
Thomas och Göran varandras uppfattningar och tolkningar 
av Shakespeare och hans verk. Thomas Segerström är skå-
despelare och regissör och har varit konstnärlig ledare för 
Romateatern på Gotland som främst spelar dramatik av  
William Shakespeare. Göran Everdahl är journalist, filmkriti-
ker och författare. Han är känd från Sveriges Radios pro-
gram ”Spanarna”. Båstads bibliotek, kl 19, entré 50:- via 
mail helene.steinlein@bastad.se, betalas till swish 
1233136298 Båstads kommun, begränsat antal platser. 
Arr: Båstads kommun Kulturavdelning, Familjen Helsingborg 

11  Carolin Eriksson, filmregissör  Carolin Eriksson, 

filmregissör och filmpedagog från Båstad, berättar om 
sin väg in i filmbranschen. Församlingsgården Båstad, kl 
14, entré 80:- inkl. kaffe. Arr: SPF Båstad Bjäre 

11  Vi korsar Atlanten med Kjell En resa till Peru 

och historier från förr med Kjell Andersson, tisdags café. 
Ängahällans matsal, kl 14. Arr: Förslöv Grevie församling 

12  Trivselkväll Vi tar del av Stig Johnssons fantastiska 

livsöde. Östra Karups församlingshem, kl 19, avgift 50:- 
Kaffe och fralla ingår. Arr: Östra Karups Minnesvårdsförening 
12  Bjud in naturen i din trädgård, så kommer fjä-

rillar, fåglar och andra gäster!  Johan Strand från hus-
hållssällskapet i Halland delar med sig av sina gedigna 
kunskaper om hur man får bilogisk mångfald i trädgår-
den. Förslövs skola, i aulan, kl 19.  Arr: Naturskyddsföreningen 

13  !Musikafton på Kulturskolan!  Musik av ele-

verna på Kulturskolan – Kärlekstema med Marie Fred-
rikssons sånger. Kulturskolan, Bokesliden 20, Förslöv,  
kl 18-18.40, fri entré. Följ Kulturskolan på Facebook! 
 Arr: Kulturskolan 

14  !Bokfrukost på Båstad bibliotek!  Få boktips 

och en enkel frukost Bibliotekspersonalen tipsar om 
läsvärda böcker. Båstads bibliotek, kl 8:45 - 10, frukosten 
serveras från kl 8:45, kostnad 20:-, föranmälan tel 0431-
770 88, eller bastad.bibliotek@bastad.se senast dagen in-
nan, begränsat antal platser. Arr: Båstads bibliotek 
 

 
14  !Bokfika på Torekovs bibliotek!  Få boktips och 

fika! Missade du morgonens bokfrukost i Båstad där bib-
liotekspersonalen tipsade om läsvärda böcker? Här får  
du en ny chans att lyssna på dessa tips. Torekovs biblio-
tek, kl 14 - 15, kostnad 20:-, föranmälan tel 0431-772 45, 
eller torekov.bibliotek@bastad.se senast dagen innan, 
begränsat antal platser. Arr: Båstads bibliotek 
14, 15, 16, 17, 24   
Emma – Jane Austens älskade 
komedi om att hitta sin jäm-
like och att förtjäna ett lyckligt 
slut återskapas i denna nya, 
läckra filmatisering av EMMA. 
Med bl a Anya Taylor-Joy, Bill 
Nighy och Josh O'Connor (från 
The Crown) i rollerna. 120 
min, 14/2 kl 16:30, 15/2 kl 
18:30, 16/2 kl 16:30, 17/2 kl 
18:30, 24/2 kl 16:30, entré 
125:- Förköp via scalabiogra-
fen.se eller boka info@scalabiografen.se. Arr: Scala Biografen 
14, 18, 18   La belle 

époque – Victor får möjlighet 
att återuppleva den mest min-
nes-värda veckan i hans liv, 40 
år tidigare, då han träffade sitt 
livs kärlek. En fransk pärla du 
inte får missa! 110 min, 14/2 
kl 19, 18/2 kl 18:30, 26/2 kl 
16:30, entré 120:- Från 11 år. 
Förköp via scalabiografen.se 
eller boka info@scalabiogra-
fen.se. Arr: Scala Biografen 

15-16  Marina tavlor 

samt verk av Petter Bruce  Marina tavlor samt verk 
av Petter Bruce, Konsthallen Fabriken, Torekov, kl 12-17. 
Lördag den 15 februari, kl 13- 
16 även Antikrunda med Stockholms auktionsverk samt 
föreläsning kl 14. Det bjuds på pizzaslices och ett glas 
vin. Kontakta Ingrid Persson Lund om du har verka att 
ställa ut 0705-196769. Arr: Torekov Kultur och Miljöförening 

 16  Nordvästra Skåne under tidig medeltid – en 

berättelse om domkyrkobygge, makt, nyodling 
och kolonisation  Anders Ödman, docent vid Lunds 
Universitet föreläser. Upp längs Rönne å spred sig civili-
sationen så långsamt in i de obebyggda skogarna i Skånes 
nordvästra här och på Bjäre med socken indelning och en 
del märkliga kyrkor. Västra Karups församlingshem, kl 
18.30, enstaka föreläsningar 30:-,terminskort 100:-. 
 Arr: Torekovs Föreläsningsförening 

16  Visans vänners årsmöte & vismöte Sedvanliga 

förhandlingar, därefter vismöte med sång, musik och 
fika. Båstads båt och segelsällskaps  lokal i hamnen, kl 15. 
Arr: Visans vänner 
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16    För kärlekens skull Konsert med blandade rös-

ter och Sara Carlsson, pianist. Förslövs kyrka kl 17. 
Arr: Förslöv Grevie församling 
18  !Tidskriftsförsäljning på Båstads bibliotek!  

Fynda gallrade tidskrifter! Välkommen till årliga utför-
säljning av gallrade tidskrifter, Båstads bibliotek, kl 10 – 
pågår så länge det finns tidskrifter kvar att sälja. Kostnad 
10:-/bunt. Betala med swish, kort eller kontanter. Arr: Bå-
stads bibliotek 

20  Trivselträff Anki Nordin tar oss med bilder med 

på en spännande resa till Uganda och möten med vänner 
från Lui-stiftet. Förslövs församlingshem kl 11.30, kost-
nad 70:- (OBS!) inkl lunch. Anmälan senast 18/2 till exp. 
41 56 50. Arr: Förslöv Grevie församling 

20  Fredrika Bremer förbundets årsmöte & quiz 
Sedvanliga förhandlingar, därefter förtäring och quiz. 
Församlingsgården i Båstad, kl 18.30 Arr: FBF i Båstad 

21, 22, 23, 24, 
26   Min pappa 
Marianne  
Vårens stora svenska 
biofilm är en varm 
berättelse om modet 
att vara sig själv och 
lyckan över att bli 
älskad för den man 
är. Med bl a Rolf Lass-
gård, Lena Endre och 
Hedda Stiernstedt i 
rollerna. Av Mårten 
Klingberg. 110 min, 
21/2, 22/2 kl 17 och 
kl 19:15, 23/2 kl 
13:30 och kl 19:15, 
24/2 kl 19, 26/2 kl 14 och kl 19, entré 120:- Från 11 år. 
Förköp via scalabiografen.se eller boka info@scalabio-
grafen.se. Arr: Scala Biografen 

22, 25   The call of the wild – Storslagen äventyrs-

film, med fantastiska specialeffekter, om hunden Buck 
som får uppleva sitt livs äventyr i Alaskas vildmarker. 
Med bl a Harrison Ford. Vi visar originalversionen med 
engelskt tal/svensk text. 105 min, 22/2 kl 14:45, 25/2 kl 
17, entré 120:- Från 11 år. Förköp via scalabiografen.se 
eller boka info@scalabiografen.se. Arr: Scala Biografen 
 
 

 
22    Kärlekens väg Musikgudstjänst med musiker-

paret Carolina Söderman och Janne Andersson. Ulf 
Bejstam saxofon och Andreas Lindgren orgel. Mariakyr-
kan i Båstad, kl 18. Fritt inträde. Kollekt till församling-
ens musikverksamhet. Arr. Båstad-Östra Karups församling 
23   Svansjön – Direktsänd balett från Bolsjoj! 

Tjajkovskijs mästerverk Svansjön är en gotisk fantasi. 
Det är också en romantisk balettklassiker med mängder 
av fantastisk och välkänd musik. I händerna på Bolsjojba-
letten blir Svansjön den ultimata balettupplevelsen. 2 tim 
45 min, kl 16, entré 250:- Förköp via scalabiografen.se el-
ler boka info@scalabiografen.se. Arr: Scala Biografen 

23  Musikquiz med kaffe och kaka. Östra Karups byg-

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

25  !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  
självkostnadspris. Begränsat antal platser. Föranmäl dig 
till Båstads bibliotek, tel: 0431-770 88, eller 
bastad.bibliotek@bastad.se. Arr: Båstads bibliotek  

26   Kafferep med Hasse & Monica Musiktävling, 

gästartist, kaffe och kaka, sång, musik och mycket skratt. 
Norrvikens trädgårdar, kl 14-16, kostnad 185:- inkl kaffe 
med dopp. Bokning www.bi ljettkiosken.se/kafferep .  
Arr: Norrvikens trädgårdar                        Foto av Norrvikens trädgård 

27    Skivor till kaffet med Janne Lucas Go´fika, 

quiz, allsång, livemusik och gästartist Janne Lucas. Gre-
vieparken, kl 14-17, entré 180:- inkl. kaffe och kakbuffé.  
Bokning 0431-36 11 51, info@grevieparken.se Arr: Grevie 
parken 

28    Dans i Parken till Lasse Stefanz  Grevie-

parken, kl 19, entré 395:- ink. buffé, eftersläpp kl 21,  
200:- exkl. buffé, bordsbokning 0431-36 11 51, 
info@grevieparken.se, eftersläpp betalas i entré. 
 Arr: Grevie Parken 

28   En officer och spion – Roman Polanskis nya 

film skildrar skandalen som skakade Frankrike i 1800-ta-
lets slut då Alfred Dreyfus, en ung kapten, dömdes för 
landsförräderi. Fyrfaldigt prisbelönad vid filmfestival i  
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Venedig! 132 min, kl 16:30, entré 125:- Från 11 år. För-
köp via scalabiografen.se eller boka info@scalabiogra-
fen.se. Arr: Scala Biografen 

29   Agrippina – Direktsänd balett från Met! Hän-

dels mustiga  politiska satir Agrippina med Joyce DiDo-
nato i titelrollen livesänds 
från Met i New York. 
Agrippina är Händels satir 
över sexuella och politiska 
intriger. Sir David McVicar 
skapar en skandalös värld 
där Romarriket aldrig föll, 
utan pågår ända in i våra 
dagar. Föreställningen hål-
ler upp en skrattspegel 
mot dagens samhälle (pre-
cis som Händel gjorde med 
sin samtid när han skap-
ade operan). Uppsätt-
ningen avslöjar de poli-
tiska makthavarnas kor-
rupta intriger. 4 tim, kl 19, entré 300:- Förköp via sca-
labiografen.se eller boka info@scalabiografen.se. Arr: Scala 

Biografen  
 

BARN OCH UNGA 
 

2  Sune – Best man   
Nya Sune filmen! Nomine-
rad till tre Guldbaggar, bl 
a Bästa film! 85 min, Scala 
Biografen kl 13:30, entré 
110:- Arr: Scala Biografen 

7, 9, 18, 21  Lasse-

Majas detektivbyrå    
Lasse och Maja har fått sin 
detektivbyrå nedlagd av 
polischefen i närliggande 
Kristinelund när Klara sö-
ker upp dem. Hon behöver 
hjälp med att bevisa att 
hennes pappa Ferdinand 
är oskyldig till tågrånet 
han dömts för. Lasse och 
Maja ser nu sin stora 
chans att få upprättelse, 
att visa att de visst kan 
lösa brott! Snart ska ett 
nytt kassaskåp fullt med 
pengar transporteras med 
tåget. Det finns många 
misstänkta och de börjar 
komma något på spåren. 
Saken är bara den att Fer-
dinand har rymt från 
fängelset och är försvun-
nen. 90 min, Scala Biogra-
fen 7/2 kl 16:30, 9/2 kl 
13:30, 17-18/2 kl 14, 
21/2 kl 15, entré 100:- Från 7 år, barntillåten i vuxet säll-
skap. Arr: Scala Biografen 

 
8, 21  Frost 2  
Varför föddes Elsa 
med magiska krafter? 
Svaret hotar hennes 
kungarike. Tillsam-
mans med Anna, 
Kristoffer, Olof och 
Sven ger hon sig ut på 
en farlig men häpnads-
väckande resa. 100 
min, Scala Biografen 
8/2 kl 13, 21/2 kl 13, 
entré 100:- Barntillå-
ten i vuxet sällskap, 
svenskt tal. Arr: Scala Bio-
grafen  
 

9, 17, 18  Pelle 

Svanslös    
En helt ny tecknad film 
med Pelle Svanslös, ge-
nom flera generationer 
en av Sveriges mest 
älskade katter! 67 min, 
Scala Biografen 9/2 kl 
12, 17, 18/2 kl 12:30, 
entré 80:- barntillåten. 
Arr: Scala Biografen 

 
 
 
 
 
11  !Titta! Skogen!    Nu har äntligen våren kommit 

till sagoskogen! Mossan är gosig, kotten är taggig och 
blomman luktar gott. Clara och Malin läser, ramsar och 
sjunger med de allra yngsta barnen. För barn under 1 år 
och föräldrar som besöker Öppna förskolan. Ingen föran-
mälan behövs. Kostnadsfritt, Sagorummet, Båstads 
bibliotek, kl 11 Arr: Båstads bibliotek 
 

 
12   Babydisco   Discolampor tänds och musik spelas 

under en drop-in träff för föräldralediga med barn. Östra 
Karups bygdegård, kl 13-15, entré 30:-/familj inklusive 
majskrokar, kaffe/te. Arr: Östra Karups bygdegård 
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17, 18  Dolittle  Den ex-

centriska Dr. John Dolittle (Ro-
bert Downey Jr.) lever bakom 
höga murar på Dolittle Manor 
med endast sina exotiska djur 
som sällskap. Men när den unga 
drottningen i landet blir allvar-
ligt sjuk tvingas Dolittle motvil-
ligt att bege sig till en mystisk ö 
på jakt efter ett botemedel. 101 
min, Scala Biografen 17/2 kl 16 
(Svenskt tal), 18/2 kl 16 (Eng  
tal/sv text), entré 100:- (sv tal), 
110:- (eng tal) Från 7 år, barntill-
låten i vuxet sällskap.  
Arr: Scala Biografen 

19  !Lagom läskiga historier!    Mats Johansson, bibli-

otekarie och författare, läser högt ur egna böcker och 
andras! Välkommen du som är 10 år och uppåt och som 
inte är rädd för att höra lagom läskiga historier. Begrän-
sat antal platser. Föranmälan till bastad.biblio-
tek@bastad.se eller 0431-770 88. Kostnadsfritt, Sago-
rummet, Båstads bibliotek, kl 11-11.30  
Arr: Båstads bibliotek 

 
 
19  !Skrivarverkstad!    Skrivarverkstad med hand-

ledning av Mats Johansson, bibliotekarie och författare. 
Tema: forma och presentera en karaktär. Ålder 10-18 år. 
Begränsat antal platser. Föranmälan till bastad.biblio-
tek@bastad.se eller 0431-770 88. Kostnadsfritt, Konfe-
rensrummet, Båstads bibliotek, kl 13-15.  
Arr: Båstads bibliotek 
 
 
 
 

 
19, 20  Spies in 

Disguise   
Superspionen Lance 
Sterling och veten-
skapsmannen Walter 
Beckett är varandras 
raka motsatser. Lance 
är charmig och smidig. 
Walter är det inte. Men 
vad Walter saknar i so-
ciala färdigheter väger 
han upp med smarta 
uppfinningar som 
Lance använder under 
sina episka uppdrag. 
En oväntad vändning 
gör dock att Walter och 
Lance tvingas förlita sig på varandra på ett helt nytt sätt. 
Om det udda paret inte kan lära sig samarbeta är hela 
världen i fara. 102 min, Scala Biografen 19, 20/2 kl 
12:45, entré 100:- Från 7 år, barntillåten i vuxet sällskap, 
svenskt tal. Arr: Scala Biografen 

19, 20  Sonic The 

Hedgehog  En live-
action äventyrskomedi 
baserad på de klassiska 
och älskade videospe-
len från Sega som foku-
serar på den berömda, 
kaxiga ljusblå igelkot-
ten. Filmen följer So-
nics äventyr när han 
försöker hantera det 
märkliga livet på jor-
den tillsammans med 
sin nyfunna, mänskliga 
bästa vän Tom 
Wachowski. Sonic och 
Tom samarbetar för att 
försöka stoppa den skurkaktiga Dr Robotnik från att 
fånga Sonic och använda sina enorma krafter för att ta 
över världen. Scala Biografen, 19, 20/2 kl 15 (Svenskt 
tal), 19, 20/2 kl 17:15 (Eng tal/sv text), entré 100:- (sv 
tal), 110:- (eng tal) Från 7 år, barntillåten i vuxet säll-
skap. Arr: Scala Biografen 

20  !Bluebots!    Bluebots drop-in! Programmera, bygg 

banor och ha roligt med de små robotarna. Ingen föran-
mälan krävs. Kostnadsfritt, Båstads bibliotek, kl 10-12.  
Arr: Båstads bibliotek 
 

 
 

 

Info till Kultur på Bjäre för mars 
 mailas senast den 9 februari  

till anna.bjorn@bastad.se 

 

 
Vill Du ha Kultur på Bjäre direkt i Din inkorg? 

Mejla anna.bjorn@bastad.se och berätta! 
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