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Kulturavdelningen har ordet

Välkommen till december- och januarimånads upplaga av Kultur på 
Bjäre!

Precis som vi gjort de senaste åren blir det även denna gång en dub-
belutgåva för december och januari. 

Vana läsare känner säkert igen uppdelningen i denna upplaga från 
sommarupplagan: kulturkalendern är denna gång inte uppdelat i 
barn och vuxna utan i vilken månad respektive evenemang händer. 
Du som letar efter barnevenemang behöver hålla utkik efter en blå 
ram och en blå rubrik. Kommunala evenemang har precis som innan 
en röd ram. Vi testar oss fortfarande fram till det bästa formatet och 
hoppas att detta kan vara tydligast. 

En god jul och ett gott nytt år till dig som firar! 
Och trevlig ledighet till dig som inte firar det!

Vi hörs i februari igen! 

Florence
Kulturavdelningen, Båstads kommun

Kontakta kulturavdelningen i 
Båstads kommun

Vill du ha Kultur på Bjäre direkt i din inkorg?
Skicka ett mejl till florence.rick@bastad.se

Kultur på Bjäre finns också digitalt på kommunens 
webbplats, besök www.bastad.se

Båstads kommun | Vångavägen 2, 269 80 Båstad
0431-770 00 | www.bastad.se 
www.facebook.com/Bastadskommun



Kalender

December
-8/1 CLAY KETTER – ÖVERTRÄFFA HORISONTEN
Utställning av den amerikansk-svenske konstnären Clay Ketter som reflekterar över vår 
mänskliga existens och vår samvaro med naturen. Den innehåller både nya och äldre 
verk. Ravinen, entré vuxen 100:-, senior från 65 år 80:-, barn och ungdom t o m 18 år 
gratis. Arrangör: Ravinen

-18 SNÖ
Upplev den magiska och meditativa ljus- och ljudinstallationen ”Snö” av Stefan Klaverdal. 
Ravinen, tillgängligt under Ravinens öppettider, ingår i 
entréavgiften. Arrangör: Ravinen

1 GLÖGGFIKA
Njut av glögg och pepparkaka och få boktips av bibliotek-
spersonalen inför julen för stora och små. Begränsat antal 
platser. Föranmälan via bastad.bibliotek@bastad.se eller 
på 0431-770 88. Båstads bibliotek, kl 15-16, gratis entré. 
Arrangör: Båstad bibliotek

1/12-31/1 VINTERSALONG
Nyöppnade Galleri Blå bjuder in till Vintersalong där du kan se 
konst av bland andra Sackarias Luhanko, Karl Mårtens, Lisa 
Rinnevuo och Johannes Nielsen. Galleri Blå finns på Ängelholmsvägen 28 i Båstad. För 
mer information och öppettider gå in på www.galleribla.se. Arrangör: Galleri Blå

1, 8 KONST PÅ BIO: ”MUNCH. LOVE, GHOSTS AND LADY VAMPIRES”
Munchs måleri har kommit att ses som både en symbol och ett omen för vår samtids 
tragedier. Denna dokumentärfilm belyser mannen och konstnären, en föregångare och 
mästare med enastående charm, kvinnorna i hans liv och vänner som kom att påverka 
hans konstnärskap. Scala biografen, den 1 december kl 16.30, den 8 december kl 18, 
entré 140:-. Arrangör: Scala biografen

1 KULTURAFTON MED KONSTNÄR CLAY KETTER OCH CLAM CHOWDER
Konstnärssamtal med Clay Ketter, konstnär, och Charlotta Jönsson, verksamhetschef/in-
tendent. Efteråt njuter du av Clam Chowder på Ravinens vis. Begränsat antal platser. Gå 
in på www.ravinenkultur.se för mer information. Ravinen, kl 18, förbokad biljett 345:-. 
Arrangör: Ravinen

3 VISCAFÉ
Med julsånger och öppen scen. Visans Vänner bjuder på glögg och pepparkakor. Båstads 

Kultur på Bjäre informerar om evenemang och aktiviteter i Båstads kommun, 
från både föreningar och kommunens egna verksamheter. Du hittar alltid aktuell 
information via kulturutövarens webbplatser. Vi reserverar oss för eventuella fel i den 
tryckta foldern.

http://www.galleribla.se
http://www.ravinenkultur.se


bibliotek, kl 12-13, gratis entré. Arrangör: Visans Vänner Båstad

3 SVEN NYKVIST PÅ BJÄRE
Filmfotografen Sven Nykvist, som dog 2006, skulle i dag fyllt 100 år. Under sin långa 
karriär filmade han bland annat 24 filmer med Ingmar Bergman. Två av dessa spelades 
delvis in på Bjäre och visas i Torekovs Kulturhus. ”Det sjunde inseglet” visas kl 15.00 och 
”För att inte tala om alla dessa kvinnor” visas kl 18.00. Boka plats via 0431-36 31 64. Gå 
in på www.scalabio.se för mer information. Torekovs kulturhus, kl 15 och kl 18, gratis 
entré. Arrangör: Torekovs Kulturhus

4, 11, 18 ALLMÄN VISNING
Allmän visning av utställningen ”Clay Ketter – Överträffa Horisonten”. Visningen varar i 
ca 20 minuter och ingår i entréavgiften. Guiden möter upp i entrén. För mer information 
gå in på www.ravinenkultur.se. Ravinen, kl 14. Arrangör: Ravinen

4-31 AXEL OLSON, HALMSTADGRUPPEN
Ett långt skapande liv som spände över både kubism och surrealism, redovisat i en liten 
utställning i Torekovs Kulturhus. Boka tid för visning på 0431-36 31 64. För mer infor-
mation gå in på www.scalabio.se. Torekovs kulturhus, tillgängligt efter överenskommel-
se, gratis entré. Arrangör: Torekovs Kulturhus

4 JULKONSERT
Klassiska julsånger, psalmer och högläsning med Mattias Enn, sång, och Carina E Nilsson, 
piano. Boka biljett via bnsallskapet@birgitnilsson.com och uppge namn, önskat antal bil-
jetter och vilken föreställning. Birgit Nilsson Museum, kl 13-14 och 16-17, entré medlem 
BN-sällskapet 225:-, övriga 250:-. Arrangör: Birgit Nilsson-sällskapet

4 ”JULEN I VÅRT HJÄRTA”
Advents- och julsånger med Torsdagskören Cantiamo. Instrumentalister och solister från 
kören. Östra Karups kyrka, kl 16-17, gratis entré. Arrangör: Båstad-Ö Karups församling

5, 6, 9 DIGITAL DROP-IN
Har du frågor om din dator, surfplatta eller mobil? Är det 
något som är fel eller som du skulle vilja lära dig? Personal 
från biblioteket hjälper dig med dina digitala vardags-
problem. Ta med din dator, surfplatta eller mobil. Ta 
också med din laddare och de lösenord som kan behövas. 
Om det blir kö är tiden begränsad till 15 minuter per 
person. Vi kan inte hjälpa inte till vid bankärenden, köp 
och sälj eller att fylla i ansökningar eller blanketter. 
Konferensrummet på Båstads bibliotek, den 5 december kl 
10-12, den 6 december kl 12.30-14.30, den 9 december kl 13-
15, gratis entré. Arrangör: Båstads bibliotek

6, 13, 20 SKRIVARVERKSTAD
Gillar du att skriva? Kom då till Båstads biblioteks Skrivarverkstad där vi har öppet för 
alla ungdomar från 13 till 16 år som inte får nog av att skriva. Verkstaden är för den som 
vill hitta en plats att kunna skriva ut sin fantasi på. Men även för den som vill ha hjälp i 

http://www.scalabio.se
http://www.ravinenkultur.se
http://www.scalabio.se


skrivarproceduren eller bara bolla sina idéer. Båstads bibliotek, kl 15.00-16.30, gratis 
entré. Arrangör: Båstads bibliotek

7 FAMILJEDAG PÅ RAVINEN: MAGISK MÖNSTERVÄRLD
Förvandla Ravinens skapande verkstad till en magisk mönstervärld! Under hela dagen 
experimenterar vi med analoga ljusprojektioner. Vi leker loss med färg, vatten, skimran-
de föremål och psykedelisk musik. Ravinen, kl 11–17, ingår i entrén. Arrangör: Ravinen

7, 14, 21, 28 DEN GODA VILJANS MEDITATION OCH FREDSMEDITATION
Meditation sker digitalt via Zoom kl 12. Anmälan via maylie.andersson@adito.se eller 
070-748 15 11. Arrangör: Bjäre Kultur och Meditationscenter

7 FÖRELÄSNING: DIGITANT
Det finns fortfarande ett stort antal så kallade ”sällan-användare” när det kommer till an-
vändningen av internet. Båstads bibliotek anordnar en föreläsning med författaren Malin 
Perlheden. Hennes bok ”Digitant: Din nybörjarguide till den digitala världen” gavs ut 
2019 och fick stort genomslag. Böckerna vänder sig till den ovana datoranvändaren och 
går exempelvis igenom hur man skapar ett mailkonto. Agardhsalen på Båstads bibliotek, 
kl 17-18, gratis entré. Arrangör: Båstads bibliotek

7 THE STORY OF CHRISTMAS
Adventskonsert av och med kulturskolans dans- och 
musikelever. Solister och ensembler tillsammans i en 
härlig blandning som sprider julstämning. Ravinen, kl 19, 
gratis entré. Arrangör: Kulturskolan

7 FULLMÅNEMEDITATION
Meditation sker digitalt via Zoom kl 19. Anmälan via 
maylie.andersson@adito.se eller 070-748 15 11. 
Arrangör: Bjäre Kultur och Meditationscenter

8 KULTURAFTON MED JULENS MUSIK OCH SMAKER
Stefan Klaverdal, programansvarig musik och scenkonst, berättar om julmusikens his-
toria och ger smakprov på julens vackra toner. Därefter serveras julens goda smaker av 
köksmästare John Moberg. Begränsat antal platser. Gå in på www.ravinenkultur.se för 
mer information. Ravinen, kl 18, förbokad biljett 345:-. Arrangör: Ravinen

8 VINTERNS MÖRKER: LJUS I FÖNSTERNA
Föranmälan till litteratur@tutanota.com. Litorinavägen 17 i Torekov, kl 19, entré 50:-, 
stödmedlemmar och studenter gratis. Arrangör: Bjäres litteratursällskap

9 SÄKERHET PÅ NÄTET
Känner du dig ibland osäker när du surfar på nätet? Kom förbi biblioteket och var med 
när vi pratar om hur man kan undvika kortbedrägerier, skydda sig mot bluff-sms och 
hur man känner igen ett bluffmejl. Biblioteket bjuder på frallor. Begränsat antal platser. 
Föranmälan på telefon 0431-770 88 eller via e-post till bastad.bibliotek@bastad.se. Kon-
ferensrummet på Båstads bibliotek, kl 10.30-12, gratis entré. Arrangör: Båstads bibliotek

http://www.ravinenkultur.se


10-11 GAMMALDAGS JULMARKNAD
Upplev en äkta julkänsla i en unik miljö från en svunnen tid. Hembygdsparken i Boarp, 
öppet kl 11-16 båda dagar, entré 80:-, barn under 15 år gratis. 
Arrangör: Bjäre Härads Hembygdsförening

10-31 INGE SCHIÖLER OCH GÖTEBORGSKOLORISTERNA
Boka tid för visning på telefon 0431-36 31 64. Gå in på www.scalabio.se för mer informa-
tion. Torekovs kulturhus, tillgängligt efter överenskommelse, gratis entré. 
Arrangör: Torekovs Kulturhus

10 OPERA PÅ BIO: ”THE HOURS”
Världspremiär som livesänds från Met. Ett porträtt av tre kvinnor från olika tidsepoker 
som kämpar med sina inre demoner och sin plats i samhället. Föreställningen bygger på 
Michael Cunninghams prisbelönade roman, som också inspirerade till filmen med sam-
ma namn. Scala biografen, kl 19, entré 320:-. Arrangör: Scala biografen

11-31 TOREKOV - ETT SVENSKT SKAGEN
Mollie Faustman och Tor Hörlin var några av de konstnärer som strålade samman i Tore-
kov några somrar i början av 40-talet. I utställningen kan du se motiv från både Torekov 
och Väderrön. Boka tid för visning på 0431-363 164. Gå in på www.scalabio.se för mer 
information. Torekovs kulturhus, tillgängligt efter överenskommelse, gratis entré. 
Arrangör: Torekovs Kulturhus

11 ”GLÄD DIG DU JORD”
Julkonsert med Bel Canto och Canticum med solister samt Holger Petersen med stråk-
kvartett. Östra Karups kyrka, kl 16, gratis entré. 
Arrangör: Båstad-Ö Karups församling

11 LUCIATÅG
Barnkör och ungdomskören Bella Voice lyser upp kyrkan 
med ett vackert luciatåg under ledning av Sofia Rosen-
gren. Grevie kyrka, kl 17, gratis entré. 
Arrangör: Förslöv-Grevie församling

13 ÖPPET ARKIV
Föreningen Gamla Båstad har öppet arkiv. Föreningsarkivet 
på kommunhuset i Båstad, kl 15-18. 
Arrangör: Föreningen Gamla Båstad

13 LUCIAKONSERT ”SÅ MÖRK ÄR NATTEN”
I Östra Karups kyrka med körerna Piggelin, Joy och Bel Canto kl 17, gratis entré. Maria-
kyrkan i Båstad med körerna Joy och Bel Canto, körledare och pianister kl 19, gratis en-
tré. Arrangör: Båstad-Ö Karups församling

14 FAMILJEDAG PÅ RAVINEN: GLITTRANDE VINTERLANDSKAP
Skapa dina alldeles egna vinterlandskap i kartonglådor som bland annat fylls med glitt-
rande snö. Kanske bor det också hemlighetsfulla varelser och väsen i dina vinterland-
skap? Ravinen, kl 11–17, ingår i entrén. Arrangör: Ravinen

http://www.scalabio.se


14 LUCIAKÖR
Konsert med en liten luciakör under ledning av Marianne Nihlén. Därutöver julkaffe och 
lotteri. Båstads församlingsgård, kl 18.30, entré inklusive förtäring 50:-. 
Arrangör: Fredrika Bremer-förbundet Båstad

15 JULFEST
Jultallrik, julmys, tända ljus och julens glada, vackra sånger. Anmälan senast 12 decem-
ber till pastorsexpeditionen på 0431-41 56 50. Förslövs 
församlingshem, kl 11.30, entré 150:-. 
Arrangör: Förslöv-Grevie församling

15 KULTURAFTON MED TANGOCAFÉ OCH CEVICHE
Kom och dansa argentinsk tango! Tango Libro står för 
musiken och dansgolvet är fritt. Alla är välkomna – 
dansare och nyfikna. Under tiden serverar köksmästare 
John Moberg passionerad Ceviche med svenska smaker. 
Ravinen, kl 17.30-20, gratis entré till tangocaféet, förbo-
kad biljett till matupplevelsen 354:-. 
Arrangör: Tango Libro, Ravinen

17-31 MÄRTA MÅÅS-FJETTERSTRÖM OCH SAMTIDA PÅ BJÄRE
Repris på vårens utställning av några kvinnliga konstnärer med Bjäreanknytning och 
födda på slutet av 1800-talet: Elsa Nilsson, Märta Måås-Fjetterström, Barbro Nilsson, 
Anna Berg, Mollie Faustman och Ragnhild Nordensten. Boka tid för visning på 0431-36 
31 64. Gå in på www.scalabio.se för mer information. Torekovs kulturhus, tillgängligt 
efter överenskommelse, gratis entré. Arrangör: Torekovs Kulturhus

18 ”NU TÄNDAS TUSEN JULELJUS”
Julkonsert med Båstads kyrkokör och barnkör tillsammans med en stråkensemble och 
solisterna Therese Karlsson, Frida Engström och Malin Lovén Gustafsson. Dirigent och 
pianist är Andreas Lindgren. Mariakyrkan i Båstad, kl 16, gratis entré. 
Arrangör: Båstad-Ö Karups församling

18 ”VÄLKOMMEN TINDRANDE JUL”
Kyrkokören, Barnkören, Ungdomskören Bella Voice och Blandade röster spider julstäm-
ning vid årets julkonsert. Förslövs kyrka, kl 17, gratis entré. 
Arrangör: Förslöv-Grevie församling

22 NYMÅNEMEDITATION
Meditation sker digitalt via Zoom kl 19. Anmälan via maylie.andersson@adito.se eller 
070-748 15 11. Arrangör: Bjäre Kultur och Meditationscenter

24 JULAFTON
I Östra Karups kyrka, kl 11, julskrubbevisning samt musik av Agnes Cecilia Arentsen, 
solosång, och Rakel Holm, orgel/flygel. I Mariakyrkan, kl 16, solosång av Lukas Gustafs-
son och Andreas Lindgren på orgel/flygel. Utöver det blir det kl 23.30 julnattsmässa i 
Mariakyrkan med sångare ur Båstads kyrkokör samt Therese Karlsson, sångsolist, Roger 
Carlson, trumpetsolist och Andreas Lindgren, organist. Arrangör: Båstad-Ö Karups församling



24 JULAFTON
Barytonsolist Rikard Malmberg och trombonist Martin Sjöborg uppträder. Förslöv kyrka, 
kl 16, gratis entré. Arrangör: Förslöv-Grevie församling

26 JULVANDRING PÅ ÖN
Den traditionella vandringen på Hallands Väderö, vår pärla i Kattegatt. Ta med matsäck. 
Samling kl 9.45 vid Väderöbåtarna i Torekov. För mer information kontakta Eva Werner 
via 070-282 98 04. Arrangör: Naturskyddsföreningen Bjäre, Sällskapet Hallands Väderös Natur

28 FÖDELSEDAGSGUIDNING BÅSTADS HISTORIA
Fira Båstad med en guidad historisk resa som inleds med 
Båstads officiella födelsedag den 28 december 1450! 
Turism, kultur och sport har en given plats under vand-
ringen, liksom Birgit Nilsson, Ludvig Nobel, Märta Må-
ås-Fjetterström och andra personer med koppling 
till Båstad. OBS endast förköp. Bokning via 073-850 
33 43 eller ingrid@sprakguiden.com. Samling kl 13.25 
utanför turistbyrån i Båstad, guidning kl 13.30-15.15, 
entré vuxen 130:-, 12-19 år 80:-. 
Arrangör: Språkguiden Ingrid Persson Skog

31 NYÅRSBÖN
Vokalkvintetten Encanto sjunger in det nya året med vacker musik. Grevie kyrka, kl 16, 
gratis entré. Arrangör: Förslöv-Grevie församling

Januari
-8/1 CLAY KETTER – ÖVERTRÄFFA HORISONTEN
Se december för mer information. Arrangör: Ravinen

-31/1 VINTERSALONG
Se den 1 december för mer information. Arrangör: Galleri Blå

4, 11, 18, 25 DEN GODA VILJANS MEDITATION OCH FREDSMEDITATION
Meditation sker digitalt via Zoom kl 12. Anmälan via maylie.andersson@adito.se eller 
070-748 15 11. Arrangör: Bjäre Kultur och Meditationscenter

6 KONSERT MED BÅSTAD BJÄRE MUSIKKÅR
Sprudlande musik av Båstad Bjäre musikkår och kyrkokören under ledning av Anders 
Johansson. Förslövs kyrka, kl 16-17, gratis entré. Arrangör: Förslöv-Grevie församling

7 FULLMÅNEMEDITATION
Meditation sker digitalt via Zoom kl 16. Anmälan via maylie.andersson@adito.se eller 
070-748 15 11. Arrangör: Bjäre Kultur och Meditationscenter

12 MARTIN LUTHER: ORDET VID BORDET
Föranmälan till litteratur@tutanota.com. Båstads församlingsgård, kl 19, entré 50:-, 
stödmedlemmar och studenter gratis. Arrangör: Bjäres litteratursällskap



14/1-15/2 ROLF ENGFELT
Så här skriver Rolf Engfelt om sin konst: ”Jag arbetar med naturen som inspirationskälla 
och låter den personliga upplevelsen komma till uttryck. Abstraktionsprocessen tycker 
jag är spännande. Uttrycket är det viktigaste.” Vernissage den 14 januari kl 11-13 på Bå-
stad Konstgalleri. Båstad Konstgalleri på Båstad bibliotek, tillgängligt under bibliotekets 
öppettider, gratis entré. Arrangör: Båstad Bjäre Konstförening

14 OPERA PÅ BIO: ”FEDORA”
Direktsändning av Umberto Giodanos opera på Met. Sonya Yoncheva är Fedora, 
1800-talsprinsessan som blir förälskad i sin fästmans mördare, Greve Loris Ipanov. Rosa 
Feola gör rollen som Grevinnan Olga, som Fedora anförtror sig till, och Artur Ruciński är 
diplomaten De Siriex. Scala biografen, kl 19, entré 320:-. Arrangör: Scala biografen

19 REGNSKOG – JORDENS LUNGA
Ingmar Skogar visar bilder och berättar om en resa bland regnskogens drypande växtlig-
het, djur och fåglar. Anmälan senast den 17 januari till pastorsexpeditionen 0431-41 56 
50. Förslövs församlingshem, kl 11.30, entré 80:-. Arrangör: Förslöv-Grevie församling

22 BJÄRE KRAFT DÅ, NU OCH I FRAMTIDEN
Alexander Jansson, VD för Bjäre Kraft som bildades för 50 år sedan, berättar om Bjäre 
Kraft då, nu och i framtiden. Torekovs församlingshem, kl 18.30, entré 40:- per föreläs-
ning, terminskort 120:-. Arrangör: Torekovs föreläsningsförening

25 FÖRELÄSNING: KVINNLIG POLIS
Kommunpolis Sara Merbom berättar om sina erfarenheter som kvinnlig polis. Därutöver 
smörgåsfika och lotteri. Båstads församlingsgård, kl 18.30, entré inklusive förtäring 50:-. 
Arrangör: Fredrika Bremer-förbundet Båstad

27/1-28/5 ANN EDHOLM
Ann Edholms målningar är abstrakta och expressionistiska. I verken finns tolkningar 
av konsthistoria och medeltida legender, judiska deportationer under nazismen och att 
växa upp i följderna av ett krig. Utställningen blir en del att det fördjupande arbete som 
pågått sedan 2008 där Ann Edholm undersöker sin bakgrund som dotter till en mamma 
från Berlin och ett Tyskland under andra världskriget. Ravinen, entré vuxen 100:-, senior 
från 65 år 80:-, barn och ungdom t o m 18 år gratis. Arrangör: Ravinen

29 JOHANNES ROSTAMO
Johannes Rostamo intar scenen tillsammans med sina två 
celli och tar dig med på en resa genom musikens och 
instrumentets historia med verk från 1600-talet fram 
till idag. Han framför bland annat ett av de allra första 
verken skrivna för solocello, för att sedan bjuda på 
musik från varje följande sekel – allt skrivet för en 
ensam cello. Under konserten får du höra en tidstrogen 
barockcello och en modern cello som räknas till ett av de 
finaste kvarvarande instrumenten i världen. Ravinen, 
kl 16, entré medlem 175:-, övriga 200:-, barn och ungdom 
upp till 20 år gratis. Arrangör: Båstad Kammarmusikförening



Kulturskolan
Kulturskolan finns i Förslöv och är öppen för alla barn och 
ungdomar som är skrivna i Båstads kommun. Vi vill inspirera, 
motivera och utveckla musik-, dans- och dramaintresset hos 
barn och ungdomar. För dig som vill prova på erbjuder 
kulturskolan undervisning i “Prova på”-kursen från årskurs 
1-2. Där får du prova alla instrument inklusive sång samt 
drama och teater. Du kan gå dans från förskoleklass och un-
dervisning i trumpet, trombon och blockflöjt från och med 
årskurs 2. Från och med årskurs 3 kan du få undervisning i 
sång eller drama/teater. Du kan också lära dig att spela ett 
instrument såsom tvärflöjt, klarinett, saxofon, valthorn, tuba, 
akustisk gitarr, elgitarr, elbas, slagverk (trummor) och piano. 

Läs mer om kulturskolan på bastad.se/kulturskolan



Kulturbanken
Kulturbanken skapades av kulturavdelningen för att förmedla en helhelt över Bjä-
rehalvöns aktiva kulturverksamheter och aktörer. Informationen samlas digitalt i en 
öppen bank och är tillgänglig på bastad.se/kulturbanken.

Vill du vara med i kulturbanken?
Skicka en intresseanmälan till kulturbanken@bastad.se. Uppge kontaktuppgifter, 
vilken verksamhet som avses, cv och/eller hemsida samt eventuella sociala mediakana-
ler för referens.

Kultur i natur
Kultur i natur är ett projekt av kul-
turavdelningen i syfte att göra om 
Bjäre banvall till en kulturled. Varje 
år i slutet av april bjuder kulturavdel-
ningen och andra samarbetspartners 
in till en dag med kultur längs med 
banvallen och i Sinarpsdalen. 
På Bjäre banvall hittar du året om en 
digital konstrunda som du kan gå i 
egen takt. 

Nästa steg i projektet är att sätta upp 
permanent konst utmed banvallen. 
I april 2022 invigdes en skulptur av 
den lokala konstnären Cecilia Kraitz. 
Snart följer även en skulptur av Sara 
Ångström som också är lokal konstnär 
på Bjäre.



Båstad kammarmusik
www.bastadkammarmusik.se

Visans vänner
www.visansvannerbastad.se

Fredrika Bremer förbundet
www.fredrikabremer.se

SPF Båstad 
www.spfseniorerna.se/bastadbjare

Torekov Föreläsningsförening
www.skanskaff.se/lokala-grupper/torekov.html

Båstads Riksteaterförening
www.riksteatern.se/bastad

Naturskyddsföreningen Bjäre
www.bjare.naturskyddsforeningen.se

Torekovs Sjöfartsmuseum
www.torekovssjofartsmuseum.se

Föreningen Torekov kultur och miljö
www.torekovkulturochmiljo.se

Svenska kyrkan Västra Bjäre
www.svenskakyrkan.se/vastrabjare

Förslöv Grevie församling
www.svenskakyrkan.se/forslovgrevie

Båstad Östra Karups församling
www.svenskakyrkan.se/bastad

Båstad Bjäre konstförening
www.bbk-bastad.se

Båstad Bjäre Musikkår
www.bjaremusik.se

Bjäre Härads Hembygdsförening
www.hembygd.se/bjare-harads

Bjäre Släktring
www.bjareslaktring.org

Scala biografen
www.scalabiografen.se

Film i Båstad
www.lillafilmfestivalen.se

Sällskapet Hallands Väderös Natur
www.shvn.se

Språkguiden
www.sprakguiden.com

Bjäres litteratursällskap
www.facebook.com/groups/377103454219644

Föreningen Bjäre Kultur och Meditation
www.meditation.sverige.net/bjare.html

Föreningen Gamla Båstad
www.gamlabastad.nu

Föreningen Norden
www.norden.se

Förslövs socken Förr och Nu
www.forslovsocken.se

Östra Karups Bygdegård
www.ostrakarupsbygdegard.se

Östra Karups minnesvårdsförening
www.hembygd.se/ostra-karup

Birgit Nilsson Museum
www.birgitnilsson.com

Bäckdalens Handelsträdgård
www.basilika.nu

Grevieparken
www.grevieparken.se

Norrvikens trädgårdar
www.norrvikenbastad.se

Bjäre bokhandel
www.bjarebokhandel.se

Galleri Arnstedt
www.galleriarnstedt.se

Galleri Torekov
www.galleritorekov.se

Galleri Hattlösa
www.christianberg.se

Torekovs turistbyrå
www.torekov.se

Båstad turism & näringsliv
www.bastad.com

Båstads bibliotek
www.bibliotekfh.se

Kulturskolan
www.bastad.se/kulturskolan

Ravinen
www.ravinenkultur.se

Torekovs kulturhus
www.scalabio.se/torekovs-kulturhus

Kultur i kommunen


