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Kulturavdelningen har ordet

Välkommen till februarimånads upplaga av Kultur på Bjäre!

Och välkommen även till ett nytt år! Vi på kulturavdelningen hoppas 
såklart att ni har kunnat njuta av ledigheten. 
Kultur på Bjäre är nu tillbaka till att komma ut en gång i månaden 
fram till på sommaren.

Själva har vi på kulturavdelningen fullt upp med att planera vårens 
evenemang. För oss är just våren den mest aktiva delen av året med 
många evenemang som riktar sig till er som bor eller vistas i kommu-
nen. Mer information kommer som vanligt via Kultur på Bjäre fram-
över.
Vi har också glädjen att meddela att den utställningsperioden som 
kulturavdelningen vanligtvis brukar ha på våren överlämnas denna 
gång till Apelryds elever som har skapat en utställning om identitet. 
Passa gärna på att uppleva utställningen om detta viktiga ämne.  

Vi hörs nästa månad 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

-15 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.” 
Båstad Konstgalleri på Båstad bibliotek, tillgängligt 
under bibliotekets öppettider, gratis entré. 
Arrangör: Båstad Bjäre Konstförening

-18 KAJSA PALMQUIST
Kajsa Palmkvist började på Konstfack och kom under många år 
att arbeta som möbelarkitekt. De senaste åren har Kajsa arbetat fritt och utvecklat en 
teknik där hon bygger färgstarka kompositioner av flätade cellofanremsor. Galleri Hatt-
lösa i Förslöv, öppet lördag och söndag kl 11-15, gratis entré. Arrangör: Galleri Hattlösa

-28/5 ANN EDHOLM – BILDEN PRESSAR MOT MITT ÖGA
Ann Edholms målningar är abstrakta och expressionistiska. I verken finns tolkningar av 
konsthistoria, medeltida legender, judiska deportationer under nazismen och att växa 
upp i följderna av ett krig. Utställningen blir en del att ett fördjupande arbete 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

1 ”BOLANDERS SKOR”
Väninnorna och kollegorna Gunhild och Wiwi har sedan länge arbetat i den lilla butiken 
Bolanders skor. De har sina rutiner och bakningen som är ett stort intresse. Men hur 
kommer det sig att den tidigare direktören för skobutiken dog så hastigt och varför för-
svann plötsligt plågoanden Larry Björk? Vad är det för konstig odör från lagret – och vad 
är den hemliga ingrediensen i kardemummabullarna? En historia om vänskap, trygghet 
och hämnd. Förslövs Bygdegård, kl 19, entré medlem 180:-, övriga 220:-. 
Arrangör: Båstads Riksteaterförening

1, 8, 15, 22 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

1, 2 ”A MAN CALLED OTTO”
Den amerikanska remaken av den svenska bok- och filmsuccén ”En man som heter Ove”. 
Scala Biografen, den 1 februari kl 14, den 2 februari kl 19, entré 135:-. 
Arrangör: Scala Biografen

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.



2 ”MAIJA ISOLA – EN FILM OM MARIMEKKOS SKAPARE”
Maija Isolas tygdesign för Marimekko har erövrat hela världen. Men vem var konstnären 
Maija Isola egentligen? Denna dokumentärfilm berättar historien om ett unikt kvinnoö-
de och ett livslångt konstnärskap som formades av världen hon upplevde på ständigt 
resande fot. Scala Biografen, kl 17, entré 140:-. Arrangör: Scala Biografen

3, 4, 5 ”THE FABELMANS”
Under sin uppväxt i Arizona efter andra världskriget, upptäcker Sammy Fabelman en 
omskakande familjehemlighet och utforskar hur kraften i filmer kan hjälpa honom att se 
sanningen. Scala Biografen, den 3 och 5 februari 16.30, 4 februari kl 19, entré 150:-. 
Arrangör: Scala Biografen

3, 4 ”EN DAG KOMMER ALLT DET HÄR BLI DITT”
Berättelse om familj och ett arv som ingen vill ha. Den 
framgångsrika serietecknaren Lisa och hennes 
syskon samlas på föräldrarnas gård för första 
gången på över tio år. Föräldrarna vill att endast en av 
dem ska ärva skogen, som varit i familjen i 
generationer. Men är någon av dem villig att flytta hem 
igen? Scala Biografen, den 3 februari 19.30, den 
4 februari kl 16.45, entré 130:-. Arrangör: Scala Biografen

4 FILMFIKA
Vi ser ett urval av filmer ur kortfilmsserien ”Glöd”. Efter filmvisningen bjuder bibliote-
ket på fika, boktips och möjlighet till samtal. Vi boktipsar från minoritetsbokhyllan med 
fokus på Tornedalingar och meänkieli. Kortfilmsserien Föranmälan på telefon 0431-770 
88 eller via e-post till bastad.bibliotek@bastad.se. Båstads bibliotek, kl 11-12.30, gratis 
entré. Arrangör: Båstads bibliotek 

5, 12, 19, 26 ALLMÄN VISNING
Allmän visning av utställningen ”Ann Edholm – Bilden pressar mot mitt öga”. Visningen 
varar i ca 20-30 minuter. Guiden möter upp i entrén. Gå in på www.ravinenkultur.se för 
mer information.  Ravinen, kl 14, ingår i entréavgiften. Arrangör: Ravinen

5 SJUNG HENNES SÅNGER!
En romanskonsert som presenterar musik uteslutande av kvinnliga kompositörer och 
som berättar historien om Sveriges kvinnliga kompositörer samt de musikaliska och so-
ciala banden till deras samtida kollegor ute i Europa. Med Lovisa Huledal, mezzosopran 
och Filip Michalak, pianist. Ravinen, kl 15-16.30, entré 245:-. Arrangör: Ravinen

5 HELA KYRKAN SJUNGER
Vi sjunger psalmer från hela kyrkoåret och emellan dessa spelas och sjungs vacker 
musik. Med Göteborgs Brasskvintett, nyckelharpa och kyrkokören. Förslövs kyrka, kl 17, 
gratis entré. Arrangör: Förslöv-Grevie församling

5 RÄDDA LIV TILL SJÖSS
Kenneth Andersson från Torekov berättar om en sjöräddningsresa som startade 1864. 
Historia, nutid och framtid till havs. Västra Karups församlingshem, kl 18.30, termins-
biljett 120:-, enstaka föreläsningar 40:-. Arrangör: Torekovs Föreläsningsförening

http://www.ravinenkultur.se


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

6 FÖRELÄSNING: HETTA – OM MÄNNISKAN I EN VARMARE VÄRLD
Nya värmerekord slås allt oftare runt om i världen. Den globala uppvärmningen är på 
allas läppar. Ändå talar vi märkligt lite om hur vi som individer ska hantera den ökande 
temperaturen. Vetenskapsjournalisten Izabella Rosengrens undersökningar leder hen-
ne till samtal med ämnets hetaste forskare, märkliga historier om maratonlöpare som 
springer vilse i den marockanska öknen och möten med människor runt om i världen 
som på olika sätt konfronteras med värmen. Båstads bibliotek, kl 17-18, gratis entré. 
Arrangör: Båstads bibliotek, energi- och klimatrådgivarna i Båstad

7, 14, 21, 28 DIGITAL DROP-IN
Har du frågor om din dator, surfplatta eller mobil? Är det 
något som är fel, som verkar konstigt eller som du skulle 
vilja lära dig? Personal från biblioteket hjälper dig med 
dina digitala vardagsproblem. Ta med din dator, surf-
platta 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 hjälper inte till 
vid bankärenden, köp och sälj eller att fylla i ansökningar 
eller blanketter. Konferensrummet på Båstads bibliotek, 
kl 14-16, gratis entré. Arrangör: Båstads bibliotek

7 DEN FARLIGA VÄGEN ÖVER HALLANDSÅSEN
Bengt G. Bengtsson från Östra Karup berättar. Förslövs församlingshem, kl 19, entré 
medlem 50:-, övriga 70:-. Arrangör: Förslövs Socken Förr och Nu

7 FÖRELÄSNING: VAD ÄR EN MÄNNISKA OCH VEM ÄR JAG?
Föreläsningen sker digitalt via Zoom kl 19. Anmälan via maylie.andersson@adito.se eller 
070-748 15 11. Arrangör: Bjäre Kultur och Meditationscenter

8 ”HOLY SPIDER”
Tillsammans med föreningen Kvinnor krokar arm arrangerar Scala Biografen en visning 
i solidaritet för kvinnorna i Iran. I anslutning till filmen livestreamas ett samtal från 
Folkets Hus i Rinkeby med en kvinnopanel som berättar om situationen i Iran och varför 
det är viktigt att vi krokar arm för ett samhälle fritt från våld. Har du sett filmen sedan 
tidigare är du välkommen att kostnadsfritt se samtalet på biografen. Scala Biografen, 
filmvisning kl 18.30, samtal kl 20.30, entré 130:-. Arrangör: Scala Biografen, Kvinnor krokar arm
 
9, 11 ”BLUE BAYOU”
Antonio LeBlanc, är adopterad från Korea, har vuxit upp i en liten stad i Louisiana, är gift 
med sitt livs kärlek och styvfar till deras älskade dotter. Han försöker skapa ett bättre liv 
för sin familj, men tvingas konfrontera spöken från sitt förflutna när han får veta att han 
kan bli deporterad från det enda land som någonsin varit hans hem. Scala Biografen, den 
9 februari kl 17 och 19.30, den 11 februari kl 16, entré för alla fem filmer i filmklubben 
350:-. Arrangör: Film i Båstad



9 TANGO LIBROS DANSCAFÉ
Kom och avnjut Tango både som musik och dans! Umgås, prata med varandra och prova 
att dansa själv i Ravinens café med fantastisk utsikt över Laholmsbukten. Ravinen, kl 
17.30-20, gratis entré. Arrangör: Tango Libro, Båstads bibliotek, Ravinen

9 SVENSKBYN I UKRAINA
Dennis Johansson berättar och visar bilder från Svenskbyn i Ukraina. Östra Karups för-
samlingshem, kl 19, entré 70:-, kaffe och fralla ingår. 
Arrangör: Ö Karups Minnesvårdsförening, Studieförbundet Vuxenskola

9 SAMKVÄMSAFTON
Föranmälan till litteratur@tutanota.com. Grevie församlingshem, kl 19, entré 50:-, 
stödmedlemmar och studenter gratis. Arrangör: Bjäre litteratursällskap

10, 12 SOCKEREXPERIMENTET
Året är 1948. Johann bor på Vipeholms Sjukhus tillsam-
mans med andra personer med funktionsnedsättningar. 
En dag blir hon blixtförälskad i Vilgot. När rutinerna 
plötsligt ändras och Vilgot blir allt sjukare så börjar 
Johanna misstänka att det kan ha något med ett ex-
periment att göra. Scala Biografen, den 10 februari 
kl 17.30, den 12 februari kl 16, entré 125:-. 
Arrangör: Scala Biografen

12 JESSYE MEBOUNOU-RÖSTBERG
Jessye Mebounou-Röstberg har studerat vid musikakademier och -högskolor i Frankrike 
och Ukraina. Som solopianist har hon turnerat runt om i Europa. Under denna konsert 
framförs verk av Bach, Liszt med flera. Ravinen, kl 15, entré 245:-. Arrangör: Ravinen

13 LÄSTRÄFF PÅ FÖRSLÖVS BIBLIOTEK 
Under våren 2023 kan du tillsammans med Förslövs bibliotek läsa böcker på temat 
nationella minoriteter. Det blir två träffar under våren. Till denna första träff läser vi 
Petra Rautiainens roman ”Ett land av snö och aska” som handlar om samernas öde under 
fortsättningskriget i Finland. Biblioteket bjuder på fika. Föranmälan på telefon 0431-772 
41 under öppettid eller via e-post forslov.bibliotek@bastad.se. Förslövs bibliotek, 
kl 18-19.15, gratis entré. Arrangör: Förslövs bibliotek

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

16 TIO TUSEN RÖDA ROSOR
Allsång och lotteri i alla hjärtans och fastans tid med Åsa och Diakoniteamet. Föranmälan 
senast den 14 februari till pastorsexpeditionen 0431-41 56 50. Förslövs församlings-
hem, kl 11.30, entré 80:-. Arrangör: Förslöv-Grevie församling

17/2-22/3 ELEVUTSTÄLLNING: IDENTITET
En samlande utställning av vad eleverna på Apelrydsskolans estetiska program har ska-
pat och fördjupat sig i under läsåret. Att söka sin identitet är viktigt som ung kreatör. Att 



lära sig hantverk, testa och söka är vad vi gör varje dag tillsammans. Detta är en utställ-
ning som speglar elevernas identiteter just nu. Konstgalleriet på Båstads bibliotek, till-
gängligt under bibliotekets öppettider, gratis entré. Arrangör: Apelrydsskolan, Båstads bibliotek

19 NOVO QUARTET
NOVO Quartet är en ung, prisbelönt, polsk-dansk stråkkvartett som består av violinis-
terna Kaya Kato Møller och Nikolai Vasili Nedergaard, violasten Daniel Sledzinski och 
cellisten Signe Ebstrup Bitsch. Ravinen, kl 16, entré medlem 175:-, övriga 200:-, barn och 
ungdom upp till 20 år gratis. Arrangör: Båstad Kammarmusikförening, Ravinen

19 KÄRLEKSKONSERT
Kören Blandade Röster sjunger sånger om kärlek tillsammans med barytonsolisten 
Rikard Malmberg. Förslövs kyrka, kl 17, gratis entré. Arrangör: Förslöv-Grevie församling

19 MELODIER VI MINNS
Anna Karlsson, känd bjäretös, har spelat och sjungit under många år i nordvästra 
Skåne, bland annat på äldreboenden, föreningar och fester. Nu kommer hon och spelar 
och sjunger melodier som vi minns. Förslövs församlingshem, kl 18.30, terminsbiljett 
120:-, enstaka föreläsningar 40:-. Arrangör: Torekovs Föreläsningsförening

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

20 TIDSKRIFTSUTFÖRSÄLJNING
Välkommen till Båstads biblioteks årliga utförsäljning av 
gallrade tidskrifter! Försäljningen startar måndag 20 
februari kl. 10 och pågår så länge som det finns 
tidskrifter kvar att sälja. Kostnad: 10 kr per bunt. 
Betala med swish eller kort. Arrangör: Båstads bibliotek

21 ÖPPEN LOKAL
Kom och titta på alla kort, handlingar, böcker, med mera som 
Minnesvårdsföreningen har. Kristallvägen 11 i Östra Karup, 
kl 16-19, gratis entré. 
Arrangör: Ö Karups Minnesvårdsförening, Studieförbundet Vuxenskola

23, 25 ”MOR OCH SON”
Rose tar med sig två av sina söner och flyttar från Elfenbenskusten till Paris. En resa 
som kommer att sätta de ömtåliga familjebanden på hårda prov. Scala Biografen, den 23 
februari kl 17 och 19.30, den 25 februari kl 16, entré för alla fem filmer i filmklubben 
350:-. Arrangör: Film i Båstad

24 ”KUNGEN – THE MOVIE”
En unik möjlighet att få följa kung Carl XVI Gustaf i hans liv och arbete. Inspelningarna 
sker ibland på avstånd vid invigningar och statsbesök, ibland på tu man hand. Samtalen 
handlar om allt från barndom till kungalivets toppar och dalar. Det är första gången i 
historien som det pågår en dokumentärfilmsinspelning om och med en kung medan han 
fortfarande lever. Scala Biografen, kl 16, entré 125:-. Arrangör: Scala Biografen



24 ”ANDRA AKTEN”
Livet som nybliven pensionär kunde vara bättre. Men vad ska Eva göra av all tid? Ett 
extraknäck dyker upp som Eva inte kan motstå – den store, excentriske stjärnskådespe-
laren Harald Skoog, har drabbats av en stroke och behöver rehabilitering i sitt eget hem. 
Vad som börjar som en katastrof växer till varm vänskap, spirande livsglädje och till ett 
hopp om att livet inte är över. Faktum är att det kanske inte ens har börjat. Scala Biogra-
fen, kl 18, entré 130:-. Arrangör: Scala Biografen

27 LÄSTRÄFF PÅ BÅSTADS BIBLIOTEK
Under våren 2023 kan du tillsammans med Båstads bibliotek läsa böcker på temat na-
tionella minoriteter. Vi träffas och samtalar om boken ”Sörjen som blev” av Anna Taka-
nen. Boken skildrar hur Takanens pappa kom till Sverige som krigsbarn från Finland på 
40-talet och hur detta präglade både hans och hans barns liv. I boken berörs teman som 
identitet, tillhörighet, utanförskap och förlusten av sitt hemland. Biblioteket bjuder på 
fika. Föranmälan på telefon 0431-770 88 eller via e-post till bastad.bibliotek@bastad.se. 
Båstads bibliotek, kl 17.45-18.45, gratis entré. Arrangör: Båstads bibliotek

Barn och unga
20, 21, 22, 23, 24 ”MUCKLORNA”
Innan Mucklorna flyttade till Pettson och Findus gård bodde de i en gammal och stökig 
affär. Där de levde ett glatt liv och hade allt de behövde. När affären fick en ny ägare som 
älskade ordning och reda förändrades allt. De tre mucklorna Sonja, Tjorben och Sture 
gav sig ut på en farofylld resa för att hitta ett nytt hem. Scala Biografen, den 20-22 febru-
ari kl 11, den 23-24 februari kl 13, entré 100:-. Arrangör: Scala Biografen

20, 23 ”HÅKAN BRÅKAN”
Håkan Bråkan passas av ”världens tråkigaste barnvakt” och måste rymma för att delta i 
årets viktigaste dataspelstävling. Roligt för hela familjen! Scala Biografen, den 20 februa-
ri kl 12.45, den 23 februari kl 11, entré 100:-. Arrangör: Scala Biografen

20, 21 ”MÄSTERKATTEN 2”
Äntligen är Mästerkatten tillbaka på bio! Efter att ha gjort av med 8 av sina 9 liv ger han 
sig ut för leta upp den önskestjärna som sägs kunna ge fler liv. Med på detta äventyr 
tvingas han ta med tidigare partnern och fienden Kitty Mjuktass. Scala Biografen, den 20 
februari kl 14.45, den 21 februari, kl 15, entré 100:-. Arrangör: Scala Biografen

20, 22 ”ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA”
Det här blir det största äventyret som Ant-Man och Wasp någonsin har varit på!
Med en rad märkliga platser, och en antagonist som inte liknar något annat de upplevt, 
bäddar det för en ny storslagen film i Marvels universum. Scala Biografen, båda dagar kl 
17, entré 130:-. Arrangör: Scala Biografen

21, 22 ”MUMIER PÅ ÄVENTYR”
Tre mumier som levt gömda i Egypten ger sig iväg på äventyr till London för att återta en 
gammal ring som stulits av den brittiska arkeologen Lord Carnaby. Scala Biografen, båda 
dagar kl 13, entré 100:-. Arrangör: Scala Biografen



21 SKAPA STOP MOTION FILM
Gillar du film och vill vara med och skapa ett vinteräventyr? 
Kom förbi och prova på Stop Motion-film på biblioteket 
under sportlovet! Vi gör en film tillsammans utifrån 
samiska sagor, med hjälp av Ipads och Stop Motion-
tekniken. Biblioteket står för Ipads under dagen. För dig 
som är 7-10 år. OBS begränsat antal platser. Föranmälan 
via e-post till bastad.bibliotek@bastad.se eller på telefon 
0431-770 88. Båstads bibliotek, kl 14-16, gratis entré. 
Arrangör: Båstads bibliotek

21 ”AVATAR: THE WAY OF WATER”
Mer än tio år efter händelserna i den första filmen berättas historien om familjen Sully 
– problemen som följer dem, allt de gör för att leva i säkerhet, slagen de utkämpar för 
att hålla sig levande och tragedierna de måste utstå. Scala Biografen, kl 17, entré 150:-. 
Arrangör: Scala Biografen

22 DOCKTEATER: SAGAN OM VANTEN
Härlig, musikalisk dockteater med Anna-Karin Sersam. Sagan handlar om den borttap-
pade vanten, som blir ett ombonat hem åt alla djur som går förbi. För vuxna och barn 3 - 
7 år. OBS begränsat antal platser. Föranmälan på telefon 0431-770 88 eller via e-post till 
bastad.bibliotek@bastad.se. Båstads bibliotek, kl 16-16.35, gratis entré. 
Arrangör: Båstads bibliotek

22, 23, 24 ”DEN MAKALÖSE MAURICE”
Maurice, en stor orange katt med talets gåva, reser från stad till stad och erbjuder sig att 
lösa deras plötsliga råttproblem. Keith, en ung pojke som kan spela flöjt, får med sig råt-
torna ut ur staden med hjälp av tonerna från hans instrument, medan Maurice tar emot 
betalningen. Vad människorna inte vet är att Maurice och Keith är vänner med råttorna 
och samarbetar för att tjäna lite pengar. Scala Biografen, samtliga dagar kl 15, entré 100:-
. Arrangör: Scala Biografen

22-23 SPORTLOVSVERKSTAD
Välkommen till sportlovsverkstad på Ravinen! Den 22 
februari välkomnar vi dig mellan 6 och 9 år och den 23 
februari välkomnar vi dig mellan 10 och 13 år. Du börjar 
med att utforska utställningen ”Ann Edholm – Bilden 
pressar mot mitt öga”. Därefter går du vidare till 
Ravinens Skapande verkstad för att göra dina egna 
konstverk. OBS Föranmälan är obligatorisk eftersom 
det finns ett begränsat antal platser. För mer information 
och anmälan gå in på www.ravinenkultur.se/kalender. 
Ravinen, pedagog möter upp barnen i entrén kl. 10, 
verkstaden varar till kl. 12.00. Arrangör: Ravinen

http://www.ravinenkultur.se/kalender


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

Galleri Blå
www.galleribla.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


