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Hässleholm Kulturhus
Programansvarig
Chatarina Wilgotsson 0451-26 71 10
Scenmästare
Tommy Johansson 0451-26 71 05
Kulturutvecklare
Catharina Hjalmarsson 0451-26 71 03
Kulturutvecklare barn och unga
Camilla Persson Thunberg 0451-26 71 04
Kulturchef 
Anders Rosengren 0451-26 71 01
Bibliotekschef 
Anette Mjöberg 0451-26 71 19
Stadsbiblioteket 
information 0451-26 71 00
Utställningshall 0451-26 71 03
Hässleholm Tourist Center
biljettförsäljning 0451-26 73 00 
www.hassleholm.se/biljetter
Restaurang Cats 0451-122 09
Parkbiograferna 0451-107 40

Kulturföreningar och studieförbund 
med verksamhet i Hässleholm Kulturhus
ABF Skåne Nordost
Peter Dahlqvist 0451-490 15
Club Swing Time
Roland Johansson 0709-69 71 74
Föreningen Norden
Marianne Jonasson 0451-895 56
Hessleholms Teatersällskap 
Glenn Nordblad 0733-80 94 67
Hesslekören
Anders Falkstedt 0733-93 88 25
Hässleholms Filmstudio
Ingegerd Nohrstedt 0723-29 07 78

Hässleholms Jazzklubb
Jan-Ole Engkvist 0709-81 80 02
Hässleholms Konsertförening
Elisabeth Fäldt 0451-415 57
Hässleholms Konstförening
Birgitta Niléhn 0451-139 21
Hässleholms Stadsmusikkår
Marcus Svensson 0733-02 66 83
Hässleholms Teaterförening
Lars G Ruhr 0451-604 70
Kulturskolan Hässleholm
Göran Olsson 0451-26 86 94
Röke Blås 
Matilda Karlsson 0708-89 67 23
Showdansgruppen
Jessica Sandberg 0733-50 65 04
Studiefrämjandet
Patrik Nilsson 0705-57 87 55
Studieförbundet Folkuniversitetet
Susanne Alpar 044-20 76 40
Studieförbundet Medborgarskolan 
Gertrud Selander 075-241 68 50
Studieförbundet Vuxenskolan
Mats Erntsson 0451-816 30
Visans Vänner
Marianne Sundblad 0451-413 17

Med reservation för ändringar. Kontakta respektive 
arrangör eller Hässleholm Tourist Center för mer information.

Produktion Chatarina Wilgotsson 0451-26 71 10
Logotype för Hässleholm Kulturhus HC Ericson
Omslagsfoto Thriller Night
Tryck AM tryck Hässleholm

Kultur Hässleholm
Box 223 • 281 23  Hässleholm
kultur@hassleholm.se • hassleholmkulturhus.se

BILJETTINFORMATION Kontakta Hässleholm Tourist Center biljettförsäljning 
tel 0451-26 73 00, för öppettider se hassleholm.se/turism.
 
DU KAN OCKSÅ KÖPA DIN BILJETT PÅ NÄTET Boka, betala och skriv ut din biljett på 
www.hassleholm.se/biljetter. Snabbt, enkelt och praktiskt! Biljetter till vissa arrangemang säljs 
endast vid dörren utan förköp!

BILJETTKASSAN öppnar 30 min innan föreställning i salongsfoajén.

GARDEROBSAVGIFT 10 kr/person tillkommer.

INFORMATION OM PROGRAM Kontakta respektive programs arrangör eller Chatarina Wil-
gotsson, programansvarig Kultur Hässleholm tel 0451-26 71 10.

INFORMATION OM SCENER, TEKNIK, UTHYRNING Kontakta Tommy Johansson, scenmäs-
tare Hässleholm Kulturhus tel 0451-26 71 05.

Biljetter släpps 22 augusti kl. 10 om inget annat anges.

Information
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VÄLKOMMEN TILL HÄSSLEHOLM KULTURHUS

Bakom varje framträdande, oavsett typ av scenkonst, ligger 
mer arbete än man kanske tror. Det är något vi som tekniker 
på Hässleholm Kulturhus vet mycket väl. Vår huvudsakliga 
arbetsroll är att se till att allting fungerar, både i salongerna, 
våra möteslokaler och i foajén.  Allt för att du som besökare 
ska känna dig välkommen och få en trevlig upplevelse.

Under 2015 hade vi glädjen att få husa hela 209 kulturarrang-
emang och 555 konferenser, något vi är både mycket glada 
och stolta över. Det resulterade i att vi under förra året hade 
hela 60 000 besökare i kulturhusets salonger. 

Ett hett tips under hösten är Lyssna Smaka Dofta Skapa lör-
dagen 29 oktober. En dag full med aktiviteter och upplevelser 
i kulturhuset med allt från circus i stadsbiblioteket till fart-
fylld livemusik i Röda salongen. 

Förutom detta kommer vi under hösten ha äran att jobba med dansband, jazz, pop, teater, klassisk 
musik och mycket mer. Det ser vi fram emot och vi hoppas att ni hittar något som passar er. 

Varmt välkommen till Hässleholm Kulturhus!

Isak Frank
Tekniker i Hässleholm Kulturhus

Lokaler för möten och konferenser
I kulturhuset finns lokaler för alla typer av arrangemang - från 
mindre möten till större kulturarrangemang. Alla är välkomna 
att boka.
Kontakta scenmästare Tommy Johansson för information 
om lokaler och hyror tel 0451-26 71 05, 0709-71 71 36. 
Kontakta Kerstin Helander på Hotell Statt för mer infor-
mation om konferenser tel 0451-890 12.
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augusti 2016

Måndag 5 september kl. 18 i Parkbiografen

filmstudion • our last tango

Film • medlemskort och inträde till alla filmerna kostar 150 kr och kan köpas i foajén före varje film med reservation för att det 
kan vara slutsålt • möjlighet till förköp av medlemskort kan göras 29 aug kl 18-19 i Parkbiografens foajé. • OBS! begr. antal platser

I en blandning av dokumentär och dansfilm skildras Maria Nieves och Juan Carlos Copes gärning. De har dansat 
ihop i över 50 år.  Tangoparets stormiga liv rymmer både dramatik och passion. Filmen är en kärleksförklaring 
till tangon, passionen och livet självt.

Regi German Kral, Argentina, Tyskland, 2015  • längd 1 tim och 25 min
Arr: Hässleholms Filmstudio

september 2016

Lördag 27 augusti kl. 11–14 i Utställningshallen

50 år i skandinavien • solen son, yoshio nakajima

Utställning • invigning kl. 11.15 • fri entré • utställningen pågår t o m 24 
sept • öppettider se hassleholmkulturhus.se

Yoshio Nakajima född 1940 i Kawamoto i Japan är en japansk bild- och 
performancekonstnär. Efter att ha studerat konst i Tokyo liftade han 1964 
hela vägen från Japan till Europa för att i Holland och Belgien fortsätta 
förkovra sig inom konstområdet. 1966 kom han till Sverige där han, 
som första japanska elev, började på Konsthögskolan Valand. Yoshio 
Nakajima har kontinuerligt utställningar över hela världen och är idag 
representerad på över 35 konstmuseer. Han har arrangerat mer än 500 
performances, bland annat tillsammans med Yoko Ono, John Cage och 
Robert Rauchenberg. 2002 övertog Yoshio Nakajima Raus Stenkärlsfabrik 
utanför Helsingborg, där han idag bor och är verksam. 2004 invigdes Yoshio 
Nakajima Art Museum i Yoshios födelsestad Kawamoto.
Under själva invigningen skapar Yoshio Nakajima, på golvet i Utställningshallen, en stor målning som kommer att 
skänkas till Hässleholms kommun. Efter invigningen kommer en workshop/familjeverkstad att öppnas i Ateljé 
Färgaren kl. 11.45–14.
Arr: Kultur Hässleholm

22–25 augusti

europaforum hässleholm 2016
Årets upplaga av Europaforum Hässleholm riktar uppmärksamheten mot Framtidens Europa, ett tema som är 
högaktuellt då det Europeiska samarbetet och Europa står inför flertalet händelser, vilka kommer påverka den 
framtida utvecklingen av både kontinent och samarbete. 
Medverkar gör Mikael Damberg (S) - närings- och innovationsminister, Cecilia Malmström - EU-kommissionär med 
ansvar för handelsfrågor, Anders Borg - ordförande Global Financial System Initiative World Economic Forum, 
Katarina Areskoug Mascarenhas - chef för Europeiska Kommissionens Representation i Sverige, Stig Fredrikson - 
journalist och före detta utrikeskorrenspondent i Moskva, Göran von Sydow - seniorforskare i statsvetenskap vid 
Svenska institutet för europapolitiska studier, med flera. Mer information finns på eu-forum.se eller Turistbyrån.
Arr: Hässleholms Kommun

Onsdag 24 augusti kl. 19 i Blå salongen

nordisk sensommarklang

Musik • fri entré
Smakprov ur den nordiska musikskatten framförs av Hässleholms 
Kammarorkester. Presentatör Eva Lundberg.

hassleholm.norden.se • längd 1 tim, ej paus
Arr: Föreningen Norden, Europaforum, Folkuniversitetet och Hässleholms Konsertförening

Lördag 27 augusti kl. 11.45–14 i Ateljé Färgaren

familjeverkstad

Från 3 år • fri entré 

Skapa med färg, glitter, pärlor, penslar och papper i Ateljé Färgaren. Alla 
barn har möjlighet att måla en t-shirt inspirerade av konstnären Yoshio 
Nakajima, vars utställning invigs i utställningshallen kl. 11.15. Verkstaden 
har drop-in kl. 11.45-14.00. Besök gärna Yoshios utställning innan ni 
skapar i Ateljén. Vi bjuder på kaffe, te och saft. Allt är kostnadsfritt. 
Ateljén finns på andra våningen i kulturhuset.  Verkstadsledare: Linda 
Svensson Edevint.
Arr: Kultur Hässleholm

barn

Söndag 4 september kl. 16 i Röda salongen

stina ekblad med kammartrio • dagen svalnar

Musik • entré 195 kr, för medl i Hässleholms konsertförening 170 kr, abonne-
mangspris för alla fyra konserter i konsertserien QUATTRO 550 kr, för medl 
i Hässleholms Konsertförening 450 kr • förköp Hässleholm Tourist Center

Det blir en litterär och musikalisk salong när den folkkära skådespelaren 
Stina Ekblad läser och sjunger Edith Södergran tillsammans med en 
kammartrio ledd av gitarristen David Härenstam.
Stina Ekblad är en av sin generations främsta skådespelare. Hon 
har under årens lopp medverkat i mängder av kritikerrosade 
föreställningar, långfilmer och tv-produktioner. Stina anlitas ofta som 
uppläsare och recitatör av lyrik och melodramer och samarbetar gärna 
med olika orkestrar och musiker. Under 2016 är Stina Ekblad bland 
annat aktuell i Mats Eks rosade uppsättning på Dramaten av Mobergs 
Utvandrarna där hon har huvudrollen som Kristina
Medverkar gör Stina Ekblad - recitation och sång, David Härenstam - 
gitarr, Peter Fridholm - tvärflöjt och Lauri Antila - kontrabas.
Program: Wilhelm Peterson-Berger, Johan Helmich Roman, Anders 
Nilsson, Erland von Koch, Hugo Alfvén, Staffan Storm, Gunnar 
Edander och Rune Andersson. De tonsatta dikterna i programmet 
Dagen Svalnar är komponerade av Gunnar Edander och arrangerade 
av David Härenstam.

• längd 2 tim inkl. paus
Arr: Hässleholms Konsertförening och 
Kultur Hässleholm i samarbete med Musik i Syd och 
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Lördag 3 september kl. 13.30 i Vita salongen

föreningar för personer med funktionsnedsättningar informerar

Föredrag • fri entré
18 föreningar informerar om funktionsnedsättningar och föreningarnas verksamhet i Hässleholm. 
Utställning utanför Vita Salongen klockan 10-15.30. Möjlighet för intresserade att ställa frågor och knyta 
kontakter.
Föreläsare: Marie Hav Lundkvist, författare till boken Med rullstol i grönsakshissen föreläser om 
tillgänglighet, bemötande och optimism.

• längd 1 tim och 30 min, ej paus
Arr: Samrådsgruppen mellan föreningar för personer med funktionsnedsättningar i Hässleholm

OBS!
Ny dag och tid
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Lördag 10 september kl. 19 i Blå salongen

kick-off med rickard söderberg och johan reis

Musik • fri entré 

En presentation av Malmö Operas repertoar säsongen 2016–2017 
samt av Hässleholms teaterförenings kommande föreställningar hösten 
2016. Vi vågar utlova en förtrollande kväll i musikteaterkonstens tecken 
med musikaliska smakprov och vägledning, magi och upplysning och 
klara besked. Rickard Söderberg är som bekant inte känd för att skräda 
vare sig ord eller sång.

Produktion Malmö Opera • längd 1 tim, ej paus
Arr: Hässleholms teaterförening

september 2016 september 2016
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Lördag 10 september kl. 11 i entréhallen

utdelning av examensbevis

Musik • fri entré

Elever i Kulturskolan som avlagt examensprov i det engelska Graduatesystemet får sina examensbevis under 
högtidliga former.

hassleholm.se/kulturskolan • längd 45 min
Arr: Kulturskolan Hässleholm
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Fredag 16 september kl. 19 i Blå salongen

aska

Drama • entré 200 kr, medl. 160 kr, ungd. t o m 19 år och stud. 100 kr • 
särskilda rabatter se ruta på sid 6 • förköp Hässleholm Tourist Center

Harold Pinters Aska är ett dramatiskt mirakel. Med inlevelse, som i en 
dikt, lägger pjäsen fältet öppet – hela tiden med de största och svåraste 
känslorna alldeles under ytan. De är två människor och de lever. Men 
vad kommer att hända egentligen? Vi störtar in i en annorlunda och 
enerverande verklighet.
Medverkar gör Görel Crona och Johannes Brost.

Produktion Teater Brunnsgatan Fyra • längd 1 tim, ej paus
Arr: Hässleholms teaterförening

köp din 
biljett på

 nätet

hässleholms teaterförenings förmånliga rabatter
En teaterkvartett med  Aska, Två systrar och en begravning,  Björnen och Frieriet 
samt Kiss Your Darlings för 600 kr, medlem 520 kr, studerande 250 kr. Paketpris 
på Främling och Oförhappandes för 300 kr, studerande 150 kr. 

Måndag 19 september kl. 18 i Parkbiografen

filmstudion • malony

Film • medlemskort och inträde till alla filmerna kostar 150 kr och kan köpas i foajén före varje film med reservation för att det 
kan vara slutsålt • OBS! begr. antal platser

Det är inte första gången Malony står framför domaren Florence Blaque (Catherine Deneuve). Redan som 
sexåring placerades han på institution och har sedan dess gjort en spikrak karriär som undomsbrottsling. Men 
Malony har tur. Både domaren och fältassistenten Yann vägrar att släppa taget om honom och fortsätter envist 
att tro att han så småningom kommer att finna sin plats i livet.

Regi Emmanuelle Bercot, Frankrike, 2015  • längd 2 tim
Arr: Hässleholms Filmstudio

Onsdag 14 september kl. 18 i Blå salongen

författarbesök • ebba witt-brattström

Författarbesök • entré 70 kr, pensionär och ungd t o m 19 år 50 kr • förköp 
stadsbiblioteket

Ebba Witt-Brattström är författare och professor i nordisk litteratur 
vid Helsingfors universitet. Efter fyrtio år som akademiker och 
författare till en rad fackböcker gör hon nu skönlitterär debut med 
boken Århundradets kärlekskrig som är en rasande uppgörelse med 
ett till ytan jämställt äktenskap. Titeln syftar på Märta Tikkanens 
Århundradets kärlekshistoria, och likt sin förlaga är kärlekskriget ett 
versepos med dikter på ett enhetligt tema. Hon har sagt att hennes 
äktenskapsskildring krävde en sådan form och att hon i likhet med 
alla andra författare använder sina egna erfarenheter som litterärt 
material.
• längd 1 tim, ej paus   
Arr: Kultur Hässleholm

Fredag 9 september kl. 19.30 i Röda salongen

thriller night • the king of pop

Musik • entré parkett 395 kr, balkong 345 kr • förköp stagedream.se

Återupplev musiken och koreografierna från världens främsta 
popikon. Thriller Night innehåller en hitkavalkad av Michael Jacksons 
musik, framförd av erfarna sångare, dansare och musiker. Upplev en 
fullspäckad dans- och scenshow olikt allt annat du sett tidigare!
Regi Viktor Johansson, koreografi Mike Gamble och Hanna Amoreus
Föreställning även 10 sept kl. 19.30, 11 sept kl. 18, 14-17 sept kl. 19.30 
och 18 sept kl. 18. 
stagedream.se

 • längd 2 tim och 15 min inkl. paus   
Arr: Stage Dream Productions AB
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september 2016 september 2016

Onsdag 21 september kl. 18 i Röda salongen

författarbesök • petra krantz lindgren • duga som man är

Författarbesök • entré 70 kr, pensionär och ungd t o m 19 år 50 kr • förköp 
stadsbiblioteket

Om barns självkänsla och vuxnas ledarskap.
Alla pratar om självkänsla… men vad är det egentligen?
Varför är det så viktigt med självkänsla? Hur kan man ge näring åt 
barnens självkänsla?
Petra Krantz Lindgren är beteendevetare och arbetar med vuxna 
som vill utveckla sina relationer med barn – vuxna som längtar efter 
ömsesidig respekt och samarbete. Hon har också skrivit boken Med 
känsla för barns självkänsla, som utkom i början av 2014.
• längd 1 tim och 45 min, ej paus  
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med 

cafékväll med eva frid • storheten i närheten

Onsdag 21 september kl. 19 i Blå salongen

Föredrag • entré 80 kr, medl. och ungd. 60 kr, fika ingår • ej förköp

Frilansjournalisten Eva Frid, som också gjort sig känd som en skicklig fotograf 
med konstnärliga bilder på fåglar som sin specialitet, vill väcka  tankar och 
förmedla olika sätt att se på livet och världen. ”Våga och bara gör det” är ett 
av hennes motton.
• längd 1 tim och 30 min, ej paus 

hlmkonst.se 
Arr: Hässleholms konstförening
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Torsdag 22 september kl. 19 i Ateljé Färgaren

föreläsning med lasse walldov

Föredrag • fri entré 

Förutom att ge oss relevant bakgrundsinformation om Lucrezia Borgia och Donizetti, kommer Lasse Walldov 
att ge hisnande musikexempel med världsartister som har bevarats på allt från s.k. stenkakor till modern 
digital teknik. 

Produktion Malmö Opera • längd 1 tim, ej paus
Arr: Hässleholms teaterförening

Lördag 24 september kl. 11–15 i Ateljé Färgaren

familjeverkstad

Fr 3 år • fri entré 

Skapa med färg, glitter, pärlor, penslar och papper i entréhallen. Drop-
in kl. 11–15. Vi håller öppet en timme extra med anledning av ”Hålla 
låda” på biblioteket. Du som vill kan även få en visning av utställningen 
i utställningshallen kl. 10.45. Vi bjuder på kaffe, te och saft. Allt är 
kostnadsfritt. Verkstadsledare är Linda Svensson Edevint.
Arr: Kultur Hässleholm

barn
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blå måndag med konsert och soppa • claus sörensen och sven erik lundequist

Måndag 26 september kl. 17 i Blå salongen

Musik och mat • entré 150 kr, soppa ingår i priset • förköp Hässleholm Tourist Center

Kl. 17 öppnas dörrarna och Farozon serverar soppa.

Kl. 17.30 Konsert med Claus Sörensen, saxofoner och Sven Erik Lunde-
quist, piano. De har spelat ihop som duo sen hösten 2013 och har även 
samarbetat i en rad olika större och mindre ensembler. En förkärlek för 
60-talsjazzen genomsyrar det musikaliska uttrycket med mycket sväng och 
energi. I denna konsert uppmärksammar duon 100-året för Frank Sinatras 
födelsedag genom att spela låter ur hans repertoar.

• längd 1 tim och 30 min, ej paus  
Arr: Kultur Hässleholm

Tisdag 20 september kl. 19.30 i Blå salongen

sharón clark & mattias nilsson trio

Musik • entré 200 kr, medl 150 kr • ej förköp

Jazzsångerskan Sharón Clark från USA kommer på ett exklusivt besök 
till Hässleholms jazzklubb. Sharón har gjort flera internationella turnéer 
de senaste åren, med återkommande besök i bl.a. Ryssland, där hon nu 
kallas ”Queen of the Jazz Singers” och det är bara en tidsfråga innan hon 
gör succé i Skandinavien och övriga Europa. Sharón Clark uppmuntrades tidigt av sin far att börja en karriär 
som jazzsångerska. Där har hon utvecklat en personlig stil nära besläktad med Carmen McRaes och kanske 
allra mest med Sarah Vaughans. I kompet finns Mattias Nilsson på piano, själv en lysande stjärna som 2013 
erhöll Harry Arnold stipendiet, Thomas Fonnesbæk spelar bas samt Pelle ”Trazan” Jonasson på trummor.

hassleholms-jazzklubb.com  
Arr: Hässleholms Jazzklubb och ABF Hässleholm

the mule skinner band

Fredag 30 september kl. 19.30 i Röda salongen

Musik • entré 380 kr • förköp Hässleholm Tourist Center

The Mule Skinner Band består av fyra orginalmedlemmar från ett 
av Sveriges största rock-,  pop- och dansband genom tiderna - The 
Streaplers. 
Medverkar gör Göran Liljeblad, Håkan Liljeblad, Gert Lengstrand, 
Bjarne Lundqvist och kapellmästare Jörgen Flach
themuleskinnerband.se • längd 2 tim och 30 min, inkl. paus  
Arr: GHL ljud o transport AB
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biljett på
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Torsdag 29 september kl. 18.30 i Blå salongen

möjligheter och rättigheter i dyslexins värld

Föredrag • entré 120 kr, medl 50 kr, barn och ungd t o m 18 år fri entré • 
förköp Hässleholm Tourist Center

Lyssna till Inger Rålenius som föreläser om läs- och skrivsvårigheter. 
Hur känns det och hur upptäcks det? Hur bemöter och hur stöttar 
vi hemma, i skolan och på arbetsplatsen? Inger Rålenius är rådgivare 
och sakkunnig på Skriv-Knuten som tillhör Dyslexiförbundet FMLS.

Besök gärna dyslexiutställningen som är på stadsbiblioteket 3–9 okt.
• längd 2 tim inkl. paus
Arr: Dyslexiförbundet FMLS Hässleholm/Skåne och Studiefrämjandet

köp din 
biljett på

 nätet
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oktober 2016 oktober 2016
Lördag 1 oktober kl. 11–14 i Utställningshallen

göinge  - det gröna rummet • sven persson

Utställning • invigning kl. 11.15 • fri entré • utställningen pågår t o m 5 nov 
• öppettider se hassleholmkulturhus.se

För tio år sedan kom debutboken, Gränsland Skåne Nordost, på kort tid blev 
den en succé och genom åren har den tryckts i tre upplagor. Sedan dess har 
Sven Persson arbetat professionellt som fotograf i Sverige och Europa och 
han räknas idag som en av landets främsta landskapsfotografer. Återigen 
har han riktat kameran mot sin hembygd. Denna gång för att förmedla en 
högst personlig tolkning av det variationsrika landskap som Göinge kan 
uppvisa. Utställningen är en hyllning till det närproducerade landskapet, 
vardagsmotiven som oförtjänt gallras bort när vi drabbas av hemmablindhet 
och riktar kameran mot världens alla hörn. Bildmaterialet är nyproducerat 
under de senaste två åren och utställningen har aldrig tidigare visats. 
Sven Persson är medlem i /N - Svenska Naturfotograferna och Ambassadör 
för Pentax i Norden.
Arr: Kultur Hässleholm

Lördag 1 oktober kl. 19 i Röda salongen

lucrezia borgia

Opera • entré 250 kr, medl. 210 kr, ungd. t o m 19 år och stud. 125 kr • förköp 
Hässleholm Tourist Center

Lucrezia Borgia var en av Gaetano Donizettis största framgångar. 
Han skrev operan inspirerad av Victor Hugos pjäs, som är baserad på 
skandalkrönikan om den sköna Lucrezia Borgia.
Den historiska Lucrezia Borgia blev utnyttjad av politiska skäl och 
bortgift tre gånger av sin maktgalne fader, påven Alexander VI. Enligt 
illasinnat förtal sysslade Lucrezia  med giftmord, sexorgier och incest; 
hon påstods ha fått barn med endera sin far eller sin bror.
I operan förälskar sig den unge Gennero i en vacker, men maskerad, 
kvinna. Till sin förfäran inser han att hon är den ökända Lucrezia Borgia. 
Inte nog med det – han misstänker så småningom att hon kan vara hans mor . . .

Produktion Malmö Opera • längd 2 tim inkl. paus
Arr: Hässleholms teaterförening
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Söndag 2 oktober kl. 16 i Röda salongen

klassiska pärlor med christianstad symfoniker

Musik • entré 150 kr, för medl i Hässleholms Konsertförening 125 kr, abonnemangspris för alla fyra konserter i konsertse-
rien QUATTRO 550 kr, för medl i Hässleholms Konsertförening 450 kr • förköp Hässleholm Tourist Center

Stämningsfulla toner kommer att 
klinga i Hässleholms Kulturhus 
då Christ ianstad Symfoniker 
kommer på besök. Christianstad 
Symfoniker är nordöstra Skånes 
symfoniorkester och har varit 
verksam sedan 1928. Orkestern spelar en blandad repertoar alltifrån klassisk musik till rock, jazz och 
barnvisor. Tillsammans med gästdirigent Lars Kvensler bjuds det på vacker klassisk musik, signerat några av 
våra största kompositörer.

christianstadsymfoniker.se • längd 1 tim och 30 min, ej paus
Arr: Hässleholms Konsertförening och Kultur Hässleholm 

Måndag 3 oktober kl. 18 i Parkbiografen

filmstudion • the assassin

Film • medlemskort och inträde till alla filmerna kostar 150 kr och kan köpas i foajén före varje film med reservation för att det 
kan vara slutsålt • OBS! begr. antal platser

The Assassin utspelar sig i 800-talets Kina. Hjältinnan som fostrats till yrkesmördare får i uppdrag att mörda sin 
tidigare trolovade. Det handlar om valet mellan att döda eller inte döda. En poetisk, utsökt och känsloladdad 
berättelse om kvinnlig hämnd.

Regi Hou Hsiao-hsien, 2015  • längd 1 tim och 45 min
Arr: Hässleholms Filmstudio

flamingokvintetten - en gång till

Fredag 7 oktober kl. 19.30 i Röda salongen

Musik • entré 425 kr • förköp Hässleholm Tourist Center

Medverkar gör Hasse Carlsson, Dennis Janebrink, Stefan Kadebratt, Douglas Möller och Ulf Georgsson.
europeanconcerts.se • längd 2 tim och 30 min inkl. paus  
Arr: European Concerts Scandinavia AB
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Fredag 7 oktober kl. 14 i Vita salongen

babyspace

Barn- och familjeförest. 0–11 mån • entré 50 kr  • förköp Hässleholm Tourist Center

Babyspace är en föreställning för bebisar om utrymme, tyngdlöshet 
och rymd. Det är en färd genom kroppens insida och ut i universum. 
Med hjälp av ljud och projektioner med olika rymdmotiv skapas en resa tillbaka till en krav- och tyngdlös 
tillvaro. Historien har ingen röd tråd utan bygger på olika händelser i rymden och inne i den kropp, där 
bebisarna har legat för inte så länge sedan.
Produktion Sagofen Isadora • längd 25 min
Arr: Hässleholms teaterförening

BabySpace 

thomas petersson • tillbaka till verkligheten

Lördag 8 oktober kl. 16 i Röda salongen

Komik • entré 395 kr • förköp Hässleholm Tourist Center

I den nya showen Tillbaka i verkligheten har Thomas Petersson funde-
rat över hur världens mest genomtänkta folk - svenskarna - kan göra 
så ogenomtänkta saker! Mycket glädje och en livsuppehållande dos av 
trams garanteras.
• längd 2 tim inkl. paus
Arr: 2Entertain

Lördag 8 oktober kl. 11 i entréhallen

cafékonsert 
Musik • fri entré

Musik med Kulturskolans elever. Blandade instrument och genrer
hassleholm.se/kulturskolan • längd 45 min
Arr: Kulturskolan Hässleholm fo
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Lördag 8 oktober kl. 19 i Blå salongen

två systrar och en begravning

Komedi • entré 200 kr, medl. 160 kr, ungd. t o m 19 år och stud. 100 kr • 
särskilda rabatter se ruta på sid 6 • förköp Hässleholm Tourist Center

Pjäsen är ett familjedrama om drömmar och förhoppningar i katastrofal 
kollision med komik, dramatik och en rejäl dos musik i en historia att 
identifiera sig med och känna igen.  

Produktion Panikteatern • längd 2 tim och 15 min inkl. paus
Arr: Hässleholms teaterförening

Tisdag 11 oktober kl. 19.30 i Röda salongen

monday night big band

Musik • entré 250 kr, medl 200 kr • ej förköp

Monday Night Big Band, som bildades 1988, inledde sin bana som en 
hyllning till trumpetaren och arrangören Thad Jones. Bandet har sedan 
starten snart gjort tusen spelningar och med briljanta ensembleinsatser 
har de med sitt varumärke gjort succé på många platser. Främst 
förknippas bandet fortfarande för sina tolkningar av Thad Jones 
kompositioner och arrangemang, men även musik av till exempel Bob Mintzer, Bob Brookmeyer, Horace 
Silver och Michael Abene finns i den gedigna och genuina storbandsrepertoaren.

hassleholms-jazzklubb.com  
Arr: Hässleholms Jazzklubb och ABF Hässleholm

nordiska deckare • från pusselmysterier till seriemördarthrillers

Onsdag 12 oktober kl. 19 i Vita salongen

Föredrag • entré 80 kr, medl. 60 kr, skolungd. fri entré • ej förköp

Deckarexperten Kerstin Bergman berättar om den nordiska deckartraditionen med utgångspunkt i de olika deckargenrerna. 
Vad är egentligen typiskt för en pusseldeckare och hur skiljer sig en polisroman från en psykologisk thriller?
• längd 1 tim och 30 min, ej paus
norden.se 
Arr: Föreningen Norden och Folkuniversitetet

sten & stanley • en himla massa låtar

Fredag 14 oktober kl. 19.30 i Röda salongen

Musik • entré 380 kr • förköp Hässleholm Tourist Center

Säg Sten & Stanley och alla vet vad det är. En institution i svenskt 
musikliv. Medverkar gör Sten Nilsson, Ebbe Nilsson, Alexander Nilsson och Johann Helander.
europeanconcerts.se • längd 2 tim och 30 min inkl. paus  
Arr: European Concerts & HPM Entertainment

höstkonsert med hässleholms stadsmusikkår

Lördag 15 oktober kl. 17 i Röda salongen

Musik • entré 225 kr, barn och ungd. t o m 18 år 100 kr • förköp Hässleholm 
Tourist Center

Välkomna på en konsert med Hässleholms Stadsmusikkår. I höst 
gästas vi av Anders Alhbin och hans eufonium. Tillsammans bjuder 
vi på mäktiga klanger, när originalmusik varvas med gamla godingar! 
Konferencier Håcan Nilsson.
hsmk.se • längd 2 tim inkl. paus  
Arr: Hässleholms Stadsmuikkår
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Måndag 17 oktober kl. 18 i Parkbiografen

filmstudion • heart of a dog

Film • medlemskort och inträde till alla filmerna kostar 150 kr och kan köpas i foajén före varje film med reservation för att det 
kan vara slutsålt • OBS! begr. antal platser

Filmen är ett poetiskt sätt att ta sig an sorgen efter livskamraten Lou Reeds och den lilla hunden Lolabelles 
bortgång. En rik, klok och varm film.

Regi Laurie Anderson, Frankrike och USA 2015  • längd 1 tim och 15 min
Arr: Hässleholms Filmstudio

Tisdag 18 oktober kl. 18 i Röda salongen

lisbeth pipping • det barn inte vet är det som skadar dem

Föredrag • fri entré 

En föreläsning om att vara barn och anhörig.
Lisbeth Pipping är författare, föreläsare, forskare och dotter till en 
mamma med utvecklingsstörning. Hon kommer att prata om egna 
erfarenheter av att inte bli placerad, vikten av att våga se, fråga, lyssna 
och agera och att vara barn och anhörig.
Läs gärna mer på hennes hemsida pipping.se.
• längd 1 tim och 30 min, ej paus 
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med Anhörigforum

Måndag 17 oktober kl. 19 i Röda salongen

dödsängeln

Opera • entré 150 kr, medl. 110 kr, ungd. t o m 19 år och stud. 75 kr • förköp 
Hässleholm Tourist Center

En föreställning om vår närhet till ondska och vår längtan att befria oss. 
Alla kämpar vi för en bättre värld och alla har vi olika sätt att ta oss 
dit. Ett felsteg kan, med facit i hand, t o m ske på bekostnad av andra 
människors liv. Kommer vi någonsin att lära oss någonting av historien?
Via dagboksanteckningar, brev och videoinspelningar slungas vi runt i både tid och rum och människans 
släktträd växer fram. Historien återupprepas gång på gång och hämnden verkar aldrig ha något slut.

Produktion Teater Jaguar • längd 1 tim och 10 min, ej paus
Arr: Hässleholms teaterförening
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Torsdag 20 oktober kl. 19 i Röda salongen

gong

Musik • entré 150 kr, för medl i Hässleholms konsertförening 125 kr, abonne-
mangspris för alla fyra konserter i konsertserien QUATTRO 550 kr, för medl. 
i Hässleholms Konsertförening 450 kr • förköp Hässleholm Tourist Center

GONG består av fyra unga slagverkare – Johan Söderholm, Frans 
Klingfors, Petter Hedbom och Malin Sjökvist. De möttes när de 
studerade på Musikkonservatoriet i Falun. De har gett konserter 
på flera olika scener och kammarmusikfestivaler i Sverige; bland 
annat i Grünewaldsalen, Forshaga Kammarmusikdagar, Saxå 
Kammarmusikfestival och Barocksalen på Historiska museet i 
Stockholm. GONG spelar ett program för alla lyssnare genom att 
tolka Bach, Tjajkovskij, Reich och Sjostakovitj, med de mjuka klangerna 
av marimba, vibrafon, xylofon och diverse andra slagverksinstrument. 
De visar även prov på teknisk och rytmisk briljans i fartfyllda nummer 
med inspiration från bland annat jazz och flamenco.

• längd 1 tim och 45 min inkl. paus
Arr: Hässleholms Konsertförening och Kultur Hässleholm 
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Lördag 22 oktober kl. 10.30–15

bokens dag

Författarbesök • entré för hela dagen 200 kr inkl brunch och Novellixhäfte, 
entré endast till författarbrunch 100 kr inkl. brunch och Novellixhäfte, entré 
endast till författarbesöken i Röda salongen 120 kr, pensionär och ungd t o m 19 
år 100 kr • förköp Hässleholm Tourist Center

Välkommen till en dag i bokens och litteraturens tecken! 
Dagen börjar kl. 10.30 med författarbrunch i Vita salongen. 
Kl. 12–15 är det program i Röda salongen. Möt författarna Cilla och Rolf 
Börjlind, Carin Hjulström, Nina Björk m.fl.
Hässleholms bokhandel finns på plats och säljer böcker samt lottar ut 
fina bokpriser.
Vinnaren av novelltävlingen med temat Fan-Fiction koras under dagen 
med hjälp av Björn Ranelid.
Arr: Norra Skåne, Sparbanken Skåne, Kultur Hässleholm och Hässleholms Bokhandel

en kväll med robertsson & rådberg

Lördag 22 oktober kl. 19.30 i Röda salongen

Musik • entré 320 kr • förköp Hässleholm Tourist Center

Mats Rådberg & Rankarna 50-årsjubilerar under 2016! De delar kvällen 
med Monica Robertson och Robertson Band. Det blir en kväll med 
country både på svenska och engelska. Allt från En pinne i brasan till 
Hembryggt äppelvin. Det blir mycket musik,minnen, värme och skratt.
monicarobertson.se • längd 2 tim och 30 min inkl. paus  
Arr: Scenorama Produktion
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makalösa människa • bli bättre förberedd på förändringar

Måndag 24 oktober kl. 18.30 i Blå salongen

Föredrag • entré 350 kr, inkl. signerad bok 495 kr • förköp christianwass.se

Skratta, bli berörd och få perspektiv av denna inspirerande 
livsberättelse, som dessutom innehåller tre förändringsverktyg vilka 
garanterat gör dig bättre förberedd på att hantera förändringar. Både 
inom arbetsteamet och privat. Christian Wass möter varje år tusentals 
människor på sina öppna föreläsningar runt om i landet och driver 
samtidigt en av Sveriges mest populära facebooksidor Vi har kraften 
c/o Christian Wass.
christianwass.se • längd 2 tim och 30 min inkl. paus  
Arr: Christian Wass fo
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Tisdag 25 oktober kl. 19.30 i Blå salongen

amanda sedgwick quintet

Musik • entré 250 kr, medl 200 kr • ej förköp

Amanda Sedgwick har varit verksam som bandledare, kompositör, 
frilansande musiker och solist i Sverige och USA de senaste femton 
åren. Genom åren har hon spelat med många svenska och internationella 
musiker. Idag är Amanda bosatt i Stockholm, men vistas fortfarande 
ofta i New York, där hon framträder regelbundet. Amanda Sedgwick 
Quintet har spelningar på jazzscener runt om i Sverige och hennes musik 
förknippas med en djup stilsäker feeling i kombination med flexibla och 
innovativa tonmiljöer. I bandet ingår Amanda Sedgwick - altsax, Dwayne 
Clemons - trumpet, Carl-Fredrik Orrje - piano, Kenij Rabson - bas samt 
Jimmy Wormworth - trummor.
hassleholms-jazzklubb.com  
Arr: Hässleholms Jazzklubb och ABF Hässleholm

cafékväll med arthur sehn • polsk konst

Onsdag 26 oktober kl. 19 i Blå salongen

Föredrag • entré 80 kr, medl. och ungd. 60 kr, fika ingår • ej förköp

Kvällen blir en historisk rundvandring i det konstnärliga kulturarvet 
i Polen.  Arthur Sehn, född i Krakow, är en uppskattad föreläsare, 
historiker och reseledare med specialitet särskilt på konstskatterna i 
Central- och Östeuropa.
hlmkonst.se • längd 1 tim och 30 min, ej paus 
Arr: Hässleholms konstförening

oktoberkvällen • en helkväll i musikens och modets tecken

Onsdag 19 oktober kl. 18.30 i Röda salongen

Musik • entré 200 kr • förköp Hässleholm Tourist Center fr o m 5 sept

Showtime och Hesslecity följer upp fjolårets succé och bjuder tillsammans 
med Hässleholms butiker och företagare på en upplevelse utöver det 
vanliga. Varmt välkommen! Medverkar gör Showgruppen Showtime med 
gästartisterna Emil Sigfridsson, Jörn Engkvist & Elena Persson.
hesslecity.se • längd 2 tim och 30 min inkl. paus  
Arr: Hesslecity
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Onsdag 19  oktober  kl. 18.30 i Utställningshallen

kammarkonsert

Musik • fri entré

Kammarkonsert med kulturskolans elever.
hassleholm.se/kulturskolan • längd 1 tim   Arr: Kulturskolan Hässleholm
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höstlovsaktiviteter

Under höstlovet kommer det att finnas aktiviteter för skollediga i Hässleholm Kulturhus, biblioteksfilialerna, Hovdala 
slott och Markanhuset. Lovprogrammet kommer att finnas på facebook.com/hassleholmkulturhus och hassleholm-
kulturhus.se
Arr: Kultur Hässleholm

Lördag 29 oktober kl. 10–17

lyssna smaka dofta skapa

Musik och mat från all världens hörn med program och aktiviteter i hela 
kulturhuset. Detaljerat program kommer finnas på hassleholmkultur-
hus.se, men redan nu kan du boka in följande:
Familjeverkstad fr 3 år i Ateljé Färgaren kl. 11–14, fri entré.
Skapa med färg, glitter, pärlor, penslar och papper.
Jonas Södergrens beryktade akt kl. 13.30–14.10 i Blå salongen 
Komisk föreställning, rek. från 15 år • fri entré, biljetter hämtas på stadsbib-
lioteket, begränsat antal platser 
Clownworkshop med Jonas Södergren kl. 14.45–15.45 i Blå salongen
Workshop från 18 år • entré 20 kr, max antal 25 så först till kvarn • förköp 
stadsbiblioteket
Kompani Kapsel kl. 16 på stadsbiblioteket
En fantasifull cirkusshow för åldrarna 4–12 år • fri entré
Sallyswag kl. 16 i Röda salongen
Konsert • entré 50 kr • förköp på stadsbiblioteket
Sallyswag är en musikalisk käftsmäll, ett färgsprakande sceniskt liveband 
med blixtrande solistiska inslag och tunga grooves.
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med SFI, ABF Skåne Nordost,  Kulturskolan Hässleholm i sam-
arbete med Hässlehem

Lördag 29 oktober kl. 19 i Blå salongen

tjechov x 2 • björnen och frieriet

Fars • entré 200 kr, medl. 160 kr, ungd. t o m 19 år och stud. 100 kr • särskilda rabatter se ruta på sid 6 • förköp Hässleholm 
Tourist Center

Mira Teater presenterar två enaktare av den berömde ryske författaren Anton Tjechov. Pjäserna handlar 
om könsroller och envishet. Tjechov driver med stereotyper och fördomar; han ger sig på kvinnan liksom 
Strindberg - fast med glimten i ögat. Dessutom bjuder han på munter manschauvinism: fruntimmer är lögnaktiga 
och avundsjuka, fåfänga och hjärtlösa.

Produktion Mira Teater • längd 2 tim inkl. paus  Arr: Hässleholms teaterförening

streaplers - alltid på väg

Söndag 30 oktober kl. 18 i Röda salongen

Musik • entré 380 kr • förköp Hässleholm Tourist Center

Den succéfyllda vårturnen fortsätter. En underhållande show och 
mäktig ljussättning. Medverkar gör Kjetil Granli, Kenny Samuelsson, 
Anders Larsson, Henrik Göransson och Per Lundin.
europeanconcerts.se • längd 2 tim och 30 min inkl. paus  
Arr: European Concerts Scandinavia AB
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blå måndag med konsert och soppa • janerik lundqvist 

Måndag 31 oktober kl. 17 i Blå salongen

Musik och mat • entré 150 kr, soppa ingår i priset • förköp Hässleholm Tourist 
Center
Kl. 17 öppnas dörrarna och Farozon serverar soppa.

Kl. 17.30 Janerik Lundqvist sjunger Leonard Cohen, på piano Rune Lindqvist.

 janeriklundqvist.com • längd 1 tim och 30 min, ej paus  
Arr: Kultur Hässleholm
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Lördag 5 november kl. 14 i Vita salongen

det var en gång

Barn- och familjeförest. 3–6 år • entré 50 kr  • förköp Hässleholm Tourist Center

Det var en gång… Här börjar sagan och nu inbjuds åhöraren till en annan tid, en annan värld och ett annat 
tillstånd; till en plats, där vi förstår djurens språk, där fantasin regerar och där den lilla alltid överlistar den 
stora. Ola Karlberg är den sjungande berättaren och alla sjunger med honom. 
Produktion Big Wind • längd 35 min
Arr: Hässleholms teaterförening

Måndag 7 november kl. 18 i Parkbiografen

filmstudion • mustang

Film • medlemskort och inträde till alla filmerna kostar 150 kr och kan köpas i foajén före varje film med reservation för att det 
kan vara slutsålt • OBS! begr. antal platser

Turkisk girlpower. Enligt farbrodern har mormor misslyckats med att uppfostra de fem föräldralösa, spralliga 
systrarna. I själva verket har hon gjort ett bra jobb, men traditionerna på den turkiska landsbygden är kanske 
inte rikigt i harmoni med sin tid. Flickorna måste tuktas och tämjas.
Regi Deniz Gamze Ergüven, Frankrike, Tyskland och Turkiet, 2015  • längd 1 tim och 40 min
Arr: Hässleholms Filmstudio

Tisdag 8 november kl. 18 i Blå salongen

författarbesök • anna laestadius larsson

Författarbesök • entré 70 kr, pensionär och ungd t o m 19 år 50 kr • förköp 
stadsbiblioteket

Anna Laestadius Larsson har skrivit den populära romantrilogin 
Barnbruden, Pottungen och Räfvhonan, som äger rum under 1700-talet 
och tidigt 1800-tal. Hör henne berätta om arbetet med romanerna och hur hon närmat sig 1700-talets 
kvinnoliv genom att plöja hyllmeter av avhandlingar, brevsamlingar, biografier och dagböcker.

• längd 1 tim, ej paus   
Arr: Kultur Hässleholm

cafékväll med joakim bengtsson • trender i antikvärlden

Onsdag 9 november kl. 19 i Blå salongen

Föredrag • entré 80 kr, medl. och ungd. 60 kr, fika ingår • ej förköp

Joakim Bengtsson, välkänd profil från Antikrundan, är en man som brinner för prylar och återvinning och i hans värld finns 
vare sig förbud eller måsten. Han är expert på porslin, kermaik, och enklare allmängods och cafékvällen lovar att bli en 
hisnande färd genom flera dimensioner. 

hlmkonst.se • längd 1 tim och 30 min, ej paus 
Arr: Hässleholms konstförening i samarbete med konstföreningarna i Tyringe och Vinslöv
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hässleholms galakväll

Fredag 11 november kl. 18.30 i Röda salongen

Gala och mat • entré 425 kr • förköp Hässleholm Tourist Center fr o m 21 
september

Härlig underhållning, god mat, mycket humor och prisutdelningar 
står i fokus denna galakväll där företag och personer äras för sina 
insatser under året. Kapellmästare Anders Liljeqvist med husband 
ramar stämningsfullt in kvällens artister såsom Hässleholms stolthet 
Robin Stjernberg. 
• längd 4 tim och 30 min inkl. paus med mat
Arr: Hässleholms kommun, Företagarna, Hässleholms Hantverks- och Industriförening, Hessle-
City, Hässleholms företagsgrupp, Nyföretagarcentrum Hässleholm   

Lördag 12 november kl. 11–14 i Utställningshallen

konst i hessle 2016
Utställning • invigning kl. 11.15 • fri entré • utställningen pågår t o m 6 jan 2017 • öppettider se hassleholmkulturhus.se

Jurybedömd konstsalong. Konstnärer med anknytning till Hässleholm  ställer ut jurybedömda verk i olika kategorier.
Arr: Hässleholms konstförening i samarbete med Kultur Hässleholm

Söndag 13 november kl. 19 i Röda salongen

kiss your darlings

Musik • entré 200 kr, medl. 160 kr, ungd. t o m 19 år och stud. 100 kr • särskilda 
rabatter se ruta på sid 6 • förköp Hässleholm Tourist Center

Genom sitt egna uttryck - två röster och en cello - har artistduon 
Lise&Gertrud etablerat sig på den svenska underhållningsscenen. Med 
sin stora musikalitet tolkar de olika hits på sitt personliga sätt. Deras 
tolkningar, tillsammans med en befriande humor, har under åren gett 
dem en bred och trogen publik.

Produktion Lise&Getrud AB • längd 2 tim inkl. paus
Arr: Hässleholms teaterförening
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Måndag 14 november kl. 18 i Parkbiografen

filmstudion • bland män och får

Film • medlemskort och inträde till alla filmerna kostar 150 kr och kan köpas i foajén före varje film med reservation för att det 
kan vara slutsålt • OBS! begr. antal platser

I en avlägsen isländsk jordbruksdal lever två bröder som grannar - och bittra fiender. Bägge är fårbönder och 
varje år tävlar de mot varandra om att vinna det ärofulla första priset för bästa bagge. En dag tvingas de börja 
samarbeta för att rädda sina får.
Regi Grímur Hákonarson, Island, 2015  • längd 1 tim och 35 min   Arr: Hässleholms Filmstudio

Tisdag 15 november  kl. 18.30 i Blå salongen

unga musiker

Musik • entré 50 kr, förköp Hässleholm Tourist Center

Kulturskolan Hässleholms ungdomar med tonvikt på sång, piano, stråk och gitarr spelar sina egna favoritlåtar.

hassleholm.se/kulturskolan • längd 1 tim    Arr: Kulturskolan Hässleholm

Tisdag 15 november kl. 19.30 i Röda salongen

karin krog med scott hamilton, sören kristiansen, hans bachenroth och kristian leth

Musik • entré 250 kr, medl 200 kr • ej förköp

Karin Krog är Norges ledande jazzvokalist och har genom åren samarbetat med en mängd norska och internationella 
musiker. Med personlig stil och ständig förnyelse har hon hela tiden fängslat och överraskat. Hon är lika hemma 
med jazzstandards som blues och elektroniska experiment. Medverkar gör även Scott Hamilton - tenorsax, Sören 
Kristiansen - piano, Hans Bachenroth - bas  samt Kristian Leth - trummor.
hassleholms-jazzklubb.com     Arr: Hässleholms Jazzklubb och ABF Hässleholm

Torsdag 17 november  kl. 18.30 i Utställningshallen

kammarkonsert

Musik • fri entré

Kammarkonsert med kulturskolans elever.   hassleholm.se/kulturskolan • längd 1 tim   Arr: Kulturskolan Hässleholm

Lördag 19 november kl. 14 i Röda salongen

rymdjazz med pax och monday night big band

Familjekonsert fr 3 år • entré 50 kr • förköp Hässleholm Tourist Center

Vad händer när en rymdvarelse möter ett helt storband med saxofoner, 
trumpeter, tromboner, trummor, bas och piano? Det blir garanterat svängigt - men frågan är om Pax kan sjunga? 
Rymdvarelsen Pax (Sanna Persson Halapi) har under de sista två åren blivit en av Barnkanalens mest populära 
figurer. Med sitt annorlunda och knasiga sätt att se på planeten Jorden och jordborna, har hon blivit barnens 
favorit - alltid på deras sida! Nu ska Pax prova på jazz, och då blir det såklart rymdjazz! Men hur låter egentligen 
rymdjazz? Och vad är det för konstiga blänkande lådor som musikerna kliar på? Välkomna med på ett äventyr för 
hela familjen med Pax och Monday Night Big Band!

• längd 45 min
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med Musik i Syd och 

Lördag 19 november kl. 11 i entréhallen

cafékonsert 
Musik • fri entré

Musik med Kulturskolans elever. Blandade instrument och genrer
hassleholm.se/kulturskolan • längd 45 min   Arr: Kulturskolan Hässleholm

Lördag 12 november kl. 16 i Röda salongen

johanna sjunnesson • från bach till coldplay

Musik • entré 150 kr, för medl i Hässleholms konsertförening 125 kr, abonne-
mangspris för alla fyra konserter i konsertserien QUATTRO 550 kr, för medl. 
i Hässleholms Konsertförening 450 kr • förköp Hässleholm Tourist Center

Johanna Sjunnesson är en väletablerad cellist med hemvist i 
Radiosymfonikerna och med många års erfarenhet både som solist och 
kammarmusiker. Hon är flitigt anlitad som solist vid stora tillställningar 
som Grammisgalan, Polarprisbanketten, olika evenemang på Blå Hallen 
och på de flesta av Sveriges konserthus. Flera av soloframträdandena 
har sänts i TV.
Johanna Sjunnesson gör här ett program för cello och elcello med vi-
deoprojektion. Det blir verk av Bach, Morricone,Tan Dun, Högberg, 
Coldplay m fl.
På denna konsert kommer publiken att sitta på scenen i Röda salongen.

• längd 1 tim, ej paus
Arr: Hässleholms Konsertförening och Kultur Hässleholm 
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Söndag 20 november kl. 19 i Röda salongen

främling

Musikalisk komedi • entré 200 kr, medl. 160 kr, ungd. t o m 19 år och stud. 100 kr 
• särskilda rabatter se ruta på sid 6 • förköp Hässleholm Tourist Center

Då: dansbandskung, schlagerkung och sommarlandskung. Nu: asylkung
Bert Karlsson är just i färd med att dra igång ett nytt asylboende på 
en camping, men hamnar här i föreställningen Främling, en musikalisk 
och nostalgisk show berättad av dansbandet Vikingarna, där han själv 
spelar huvudrollen. 
Främling är en bitsk och musikalisk föreställning, som skildrar Bert Karlssons väg från dansbandskung till 
asylkung. Han är idag den entreprenör som driver flest privata flyktingboenden i Sverige.

Produktion Riksteatern • längd 2 tim och 10 min inkl. paus
Arr: Hässleholms teaterförening
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blå måndag med konsert och soppa • ett halvfranskt band

Måndag 21 november kl. 17 i Blå salongen

Musik och mat • entré 150 kr, soppa ingår i priset • förköp Hässleholm Tourist 
Center

Kl. 17 öppnas dörrarna och Farozon serverar soppa.

Kl. 17.30 Konsert med syskonen Caroline och Harald Leander som har franskt påbrå.  Och kanske får man svar på vad 
det är för likhet mellan Skåne och Flandern? Eller mellan Malmö och Paris? Konserten är i form av en musikalisk dialog 
om livets och kärlekens möjligheter och omöjligheter.

• längd 1 tim och 30 min, ej paus  
Arr: Kultur Hässleholm

i juletid 2016

Tisdag 22 november kl. 19 i Röda salongen

Musik • entré 360 kr • förköp Hässleholm Tourist Center

För fjortonde året i rad bjuder Magnus Johansson och Marcus Ubeda 
in till ett stämningsfullt julfirande. I år med specielle gästen Christer 
Sjögren! Med på scen finns även Röke Blås.
ijuletid.se • längd 2 tim inkl. paus  
Arr: Billy Heil Management
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Fredag 25 november kl. 19 i Röda salongen

oförhappandes

Musik/humor • entré 200 kr, medl. 160 kr, ungd. t o m 19 år och stud. 100 kr • 
särskilda rabatter se ruta på sid 6 • förköp Hässleholm Tourist Center

Ronny Eriksson är tillbaka med en ny föreställning. Han säger precis 
vad han menar och han använder inget skyddsnät. Tillsammans med 
musikern Benneth Fagerlund tar Ronny på sitt karakteristiska sätt temperaturen på Sverige av idag. Det blir 
satir, stand-up och mycket musik, såväl nyskriven som Ronny-klassisk.
Produktion Riksteatern i samarbete med Satellite Live • längd 2 tim inkl. paus
Arr: Hässleholms teaterförening

fo
t

o
 a

n
n

a
 h

u
er

t
a

Måndag 28 november kl. 18 i Parkbiografen

filmstudion • the dressmaker

Film • medlemskort och inträde till alla filmerna kostar 150 kr och kan köpas i foajén före varje film med reservation för att det 
kan vara slutsålt • OBS! begr. antal platser

När Tilly (Kate Winslet) för första gången sen barnsben återvänder till sin inskränkta hemby för att ta hand om 
sin sjuka mor, är hon en fullärd sömmerska av världsklass. Samtidigt som hon syr klänningar som får människor 
att blomstra, svartnar relationerna med dem som en gång fick henne att lämna staden.
Regi Jocelyn Moorhouse, Australien, 2015  • längd 2 tim  Arr: Hässleholms Filmstudio

Tisdag 29 november  kl. 18.30 i Röda salongen

stämningsfull julkonsert

Musik • entré 50 kr • förköp Hässleholm Tourist Center

Julens alla fina melodier med Kulturskolan Hässleholms ensembler och 
orkestrar. Konsert även torsdag 15 december kl. 18.30.
hassleholm.se/kulturskolan • längd 1 tim Arr: Kulturskolan Hässleholm

spaning på julen

Onsdag 30 november kl. 18.30 i Blå salongen

Musik • entré 80 kr, medl. 60 kr, skolungd. fri entré • ej förköp

Traditionsenlig konsert med elever från kulturskolan. Medverkar gör också  Vanessa Sundblad.  Kvällen avslutas med julmingel.
• längd 1 tim och 30 min, ej paus   norden.se  Arr: Föreningen Norden

Torsdag 1 december kl. 18.30 i Blå salongen

julkonsert med kulturskolans slagverksensembler

Musik • entré 50 kr • förköp Hässleholm Tourist Center

Hör julens härliga melodier på alla de olika instrumenten inom slagverksfamiljen, marimba, xylofon, vibrafon m fl.
hassleholm.se/kulturskolan • längd 1 tim   Arr: Kulturskolan Hässleholm
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Söndag 20 november kl. 14 i Vita salongen

snövit

Barn- och familjeförest. 5–9 år • entré 50 kr • förköp Hässleholm Tourist Cen-
ter

Den älskade folksagan ges här i ny kostym.
Spegel, spegel på väggen där… - Säg mig vad Big Wind kan göra med 
berättelsen om flickan så vit som snö, så röd som blod och så svart 
som ebenholts! Och hur ska de kunna gestalta sju dvärgar, om de 
bara är tre på scenen? Big Wind späckar denna berättelse med komik, 
musik och dans på sitt speciella vis.
Produktion Big Wind • längd 50 min
Arr: Hässleholms teaterförening
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wisex • nu börjar det likna jul

Lördag 26 november kl. 19 i Röda salongen

Musik • entré 325 kr • förköp Hässleholm Tourist Center

Vi hälsar dig välkommen till en julshow som verkligen lever upp till 
ordet. Med en skön mix av gammalt och nytt, humor och skönsång 
blir detta den perfekta avkopplingen.
wisex.se • längd 2 tim inkl. paus Arr: LS Produktion AB
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december 2016

Tisdag 6 december kl. 19.30 i Blå salongen

vivian buczek & martin sjöstedt trio • dear ella

Musik • entré 200 kr, medl 150 kr • ej förköp

Ella Fitzgerald skulle fyllt 100 år 2016 och hon hyllas av en av Sveriges 
bästa jazzsångerskor, Vivian Buczek tillsammans med Martin Sjöstedt 
Trio som består av  Martin Sjöstedt - piano, Johnny Åman - bas samt 
Zoltan Czörsz - trummor. Det blir en svängig kväll med många av 
Ellas klassiska melodier.
hassleholms-jazzklubb.com  
Arr: Hässleholms Jazzklubb och ABF Hässleholm

Onsdag 7 december kl. 18.30 i Blå salongen

solistkonsert med julens melodier

Musik • entré 50 kr • förköp Hässleholm Tourist Center

En konsert med julmelodier framförd av solister i olika åldrar från 
Kulturskolan Hässleholm.
hassleholm.se/kulturskolan • längd 1 tim   
Arr: Kulturskolan Hässleholm

äntligen jul med thomas petersson & the fantastic four

Fredag 9 december kl. 20 i Röda salongen

Musik • entré 435 kr • förköp Hässleholm Tourist Center

The Fantastic Four spelar de klassiska jullåtarna som White Christmas 
och Let it snow och ger oss även de härligaste hitsen från 50- och 
60-talet. Tillsammans med Thomas Petersson, vardagskomikens 
okrönte konung, utlovar vi en skrattfylld julkväll med nostalgiskt 
sväng! 
doenjoy.se • längd 1 tim och 30 min, ej paus  
Arr: Do Enjoy AB

Lördag 10 december kl. 16 i Blå salongen

kreativa akademin • i

Teater • entré 100 kr • förköp Hässleholm Tourist Center

Kreativa Akademin presenterar en teaterföreställning som bygger 
på deltagarnas personliga berättelser. En resa där 16 personer med 
koppling till Hässleholm under hösten 2016 skapat ett scenkonstverk 
om mänskligt liv och att vi alla inte är så olika. En berättelse om att 
slippa vara utanför men viljan att komma in.
Föreställningar även 11 dec kl. 16 • 15 dec kl. 19 • 17 och 18 dec 
kl. 16.
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med Kreativa Akademin

december 2016

Söndag 18 december kl. 17 i Röda salongen

hesslekörens julkonsert

Musik • entré 250 kr, pensionärer och ungd. 220 kr • förköp Hässleholm 
Tourist Center

Hesslekörens traditionella julkonsert med tyngdpunkt på jullåtar, men 
även kända musikallåtar och populärmusik. Gästartister är musikalar-
tisten Fredrik Lexfors samt Sofia S. Albihn.
hesslekoren.se • längd 2 tim och 30 min inkl. paus
Arr: Hesslekören och ABF Skåne Nordost

blå måndag med konsert och soppa • kärleken, döden och en slät kopp kaffe

Måndag 19 december kl. 17 i Blå salongen

Musik och mat • entré 150 kr, soppa ingår i priset • förköp Hässleholm 
Tourist Center

Kl. 17 öppnas dörrarna och Farozon serverar soppa.

Kl. 17.30 Sara Lindh och Niklas Fransson ger oss en humoristisk, tröstan-
de och kärleksfull hyllning till livet. Sånger och texter om att hitta kärleken 
eller rymma till Paris, bli en bättre förälder eller få spränga ett berg, att 
hitta någon att dansa tango med eller bara vara god.
• längd 1 tim och 30 min, ej paus  
Arr: Kultur Hässleholm

KÄRLEKEN,
DÖDEN OCH EN
SLÄT KOPP KAFFE

Fredag 30 december kl. 19 i Röda salongen

nyårskonsert med hässleholms stadsmusikkår

Musik • entré 225 kr, barn och ungd. t o m 18 år 100 kr • förköp Hässleholm Tourist Center

Välkomna på en fartfylld och musikaliskt sprakande nyårskonsert med Hässleholms Stadsmusikkår. Som solis-
ter presenterar vi stolt våra egna duktiga musiker!
hsmk.se • längd 2 tim inkl. paus
Arr: Hässleholms Stadsmusikkår

Grafi sk form: Jan Hendén© 1602

Martin Sjöstedt  •  piano
Johnny Åman  •  bas

  Zoltan Czörsz  •  trummor

Dear 
Ella

VIVIAN BUCZEK

FO
TO

: T
OM

M
Y J

ON
ZO

N

& MARTIN SJÖSTEDT TRIO

fo
t

o
 g

ö
r

a
n
 o

ls
so

n

Torsdag 1 december kl. 19 i Röda salongen

this christmas • bohuslän big band med viktoria tolstoy och 
samuel ljungblahd

Musik • entré 250 kr, pensionär och ungd. t o m 19 år 200 kr • förköp Hässle-
holm Tourist Center

Med soul, gospel och jazz, framför Sveriges gospel- och soulkung Sam-
uel Ljungblahd tillsammans med vår jazzdrottning Viktoria Tolstoy både 
kända och okända julpärlor. Dessa två mästerliga sångare backas upp av 
Europas vassaste storband, Bohuslän Big Band.
This Christmas är en livfull, karismatisk och 
innerlig konsert som garanterat får alla i rätt 
julstämning.
• längd 2 tim inkl. paus
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med fo
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HÄSSLEHOLMS STADSBIBLIOTEK
Järnvägsgatan 23/Vattugatan 22
281 23 Hässleholm
tel: 0451-26 71 00
Öppettider
mån–tors kl. 10–19
fre kl. 10–18
lör  kl. 10–15

BJÄRNUMS BIBLIOTEK
Hågnarpsvägen 2
280 20 Bjärnum
tel: 0451-26 62 44  
Öppettider
mån och tis kl. 14–19
ons kl. 10–12
tors och fre kl. 14–17

HÄSTVEDA BIBLIOTEK
Östergatan 2 
280 23 Hästveda
tel:  0451-26 62 46
Öppettider
mån och ons kl. 15–19
tis och tors kl. 14–17
fre kl. 10–13

SÖSDALA BIBLIOTEK
Vannarödsskolan, Slottsgatan
280 10 Sösdala 
tel: 0451-26 71 82

Öppettider
mån och ons kl. 15–19 
tis kl. 15–17 
tors kl. 15–18 
fre kl. 14–17

TYRINGE BIBLIOTEK
Järnvägsgatan 2
282 31Tyringe
tel: 0451-26 62 47

Öppettider
mån, ons och tors kl. 14–19
tis kl. 10–17
fre kl. 10–15

VINSLÖVS BIBLIOTEK
S Järnvägsgatan 29
288 31 Vinslöv
tel: 0451-26 62 48

Öppettider
mån och tors kl. 14–19
tis och fre kl. 14–17
ons kl. 10–13

VITTSJÖ BIBLIOTEK
Hårsjövägen 2
280 22  Vittsjö
tel: 0451-26 62 45 

Öppettider
mån och ons kl. 15–19
tis och tors kl. 15–17
fre kl. 10–12

välkommen till biblioteken
släktforskning

Alla onsdagar kl. 16–19 på stadsbiblioteket 
Ett samarbete med Göinge Släkt- och Hembygdsforskar-
förening och ABF Skåne Nordost. Fri entré 

bokfika

Onsdagarna 17 aug, 28 sept och 9 nov kl. 19 på 
Vittsjö bibliotek 
Fri entré

läsecirkel

31 aug, 28 sept, 19 okt och 23 nov kl. 17 
på stadbiblioteket
Fri entré

språkcafé

Start torsdag 1 sept kl. 14.30 på stadsbiblioteket 
Fri entré

språkcafé

Start onsdag 7 sept kl. 14 på Bjärnums bibliotek 
Fri entré

föreläsning med vladislav savic

Torsdag 8 sept kl. 19.15 på stadsbiblioteket 
Ett samarbete med Europa Direkt och Röda Korset. Fri entré

it-drop in
Tisdagar 13 sept, 11 okt, 8 nov och 13 dec kl. 15–17  
på stadsbiblioteket 
Fri entré

bokcirkel - dansk deckare

Start onsdag 14 sept kl. 10.30 på stadsbiblioteket 
Fri entré

forskarföreläsning med bonnie clementsson

Fredag 16 sept kl. 12.15 på stadsbiblioteket 
Fri entré

haikudiktning, workshop och föreläsning

Lördag 17 okt kl. 11–15 på stadsbiblioteket 
Fri entré

bokcirkel

22 sept, 20 okt, 17 nov och 8 dec kl. 19 
på Vinslövs bibliotek 
Fri entré

hålla låda-festival

Lördag 24 sept kl. 11–21 på stadsbiblioteket 
Fri entré

reseföredrag med lars påhlson

26 sept, 10 okt, 7 nov och 21 nov kl. 19 
på Vinslövs bibliotek 
Entré 40 kr

mer information om programmen finns på snokabibliotek.se!

forskarföreläsning med louise brunkwall

Tisdag 27 sept kl. 19 på Bjärnums bibliotek 
Fri entré

forskarföreläsning med lars lundqvist

Tisdag 4 okt kl. 19 på Vinslövs bibliotek 
Fri entré

föreläsning med anders blidberg

Onsdag 5 okt  kl. 18 på Hästveda bibliotek 
Entré 30 kr

forskarföreläsning med henrik stjernberg

Onsdag 12 okt kl. 19 på stadsbiblioteket 
Fri entré

visor i vittsjö med malinkan duo

Torsdag 13 okt kl. 19 på Vittsjö bibliotek 
Fri entré

forskarföreläsning med pål börjesson

Tisdag 18 okt kl. 19 på Tyringe bibliotek 
Fri entré

forskarföreläsning med mia-marie hammarlin

Fredag 21 okt kl. 12.15 på stadsbiblioteket 
Fri entré

shakespeare in love

Föreläsning med Kiki Lindell torsdag 27 okt kl. 19 på 
stadsbiblioteket 
Fri entré

utställning - freedom of speech in comics today

Utställningen pågår 31 okt–19 nov på stadsbiblioteket
Fri entré

reseföredrag med lars påhlson

Tisdagar 1, 15 och 29 nov kl. 19 på Tyringe bibliotek 
Entré 40 kr

forskarföreläsning med ellen palm

Fredag 11 nov kl. 12.15 på stadsbiblioteket 
Fri entré

kura skymning med torbjörn hellström

Måndag 14 nov kl. 19 på stadsbiblioteket
Fri entré

forskarföreläsning med sverker sikström

Onsdag 16 nov kl. 18 på Hästveda bibliotek 
Fri entré

ann-marie rauer - den lyssnande intervjun

Torsdag 24 nov kl. 19 på Bjärnums bibliotek 
Entré 30 kr

hässleholms bokbuss
kör till ca 100 hållplatser i hela kommunen. 

se hassleholm.se/bokbuss

forskarföreläsning med max åhman

Fredag 25 nov kl. 12.15 på stadsbiblioteket 
Fri entré

nobelföreläsning med odd zschiedrich

Måndag 28 nov kl. 19 på stadsbiblioteket 
Fri entré

soft flute and sweet lute - klanger från 
shakespeares tid

Musik med Emelie Roos och Dohyo Sol onsdag 30 nov 
kl. 19 på stadsbiblioteket 
Fri entré

forskarföreläsning med david wästerfors

Fredag 2 dec kl. 12.15 på stadsbiblioteket 
Fri entré

bibliotekets vänner bjuder på pepparkakor och 
glögg

Onsdag 21 dec på Vittsjö bibliotek 
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Alla elever i grundskolan i Hässleholms kommun är garanterade en kulturupplevelse per läsår.
Skolföreställningarna genomförs i Hässleholm Kulturhus och är kostnadsfria för skolan, liksom de 
busstransporter som ingår. Kulturgarantin är ett samarbete mellan kulturförvaltningen och barn- 
och utbildningsförvaltningen. Kulturförvaltningen erbjuder även ett kulturutbud för förskolan och 
gymnasiet varje termin. Kulturutbudet planeras av kulturombud från förskolan, grundskolan och 
gymnasiet tillsammans med referensgrupper med elever och kulturutvecklaren för barn och unga. 
Skolprogrammet hittar du på www.hassleholmkulturhus.se. Alla barn i förskoleåldern är välkomna till 
förskolans föreställningar. Boka platser på 0451-26 71 04.

För mer information kontakta Camilla Persson Thunberg, kulturutvecklare barn och 
unga, 0451-26 71 04, 0709-71 71 04, camilla.persson@hassleholm.se.

Ett urval av höstterminens utbud: 

kultur i förskola, grundskola och gymnasium

Scenkonstdagarna för barn och unga, 4–6 oktober

Scenkonstdagarna är ett stort internt arrangemang där skånska kulturombud från framförallt kommunernas 
skolor och förskolor får se aktuellt teaterutbud. Scenkonstgrupper från hela Sverige visar barn- och 
ungdomsproduktioner i kulturhuset, på Ljungdalaskolan, Mötesplats Ljungdala och Församlingshuset. Till dessa 
föreställningar bjuds barn från förskolan, grundskolan och gymnasiet i Hässleholms kommun in som publik. 
Arr: Riksteatern Skåne

Sagostunder 3–5 år  på stadsbiblioteket
Fri entré • biljetter hämtas i barnbiblioteket en vecka i förväg • tel 0451-26 71 12

Fredagar kl. 13.30–14.00 • 16 sept, 21 okt och 18 nov
 

Knittes sagoteater 3–6 år på stadsbiblioteket
Entré 10 kr • biljetter säljs i barnbiblioteket en vecka i förväg • tel 0451-26 71 12

Lördagar kl. 11 Sagoteater i bibliotekets sagorum, pysselstund efteråt.
10 sept Doris blir detektiv 8 okt Två krokodilsagor 12 nov En tiger i tekannan 26 nov Julsaga: Den lilla snöflickan

BokfIka 9–12 år på vinslövs bibliotek
Fri entré 

Onsdagar kl. 15 • 31 aug, 5 okt och 16 nov
Vi träffas på biblioteket, pratar om böcker, pysslar och fikar. Ingen föranmälan krävs.

välkommen till biblioteken

BokfIka 13–16 år på vinslövs bibliotek
Fri entré 

Onsdagar kl. 15.30 • 14 sept, 26 okt och 7 dec
Vi träffas på biblioteket, pratar om böcker, pysslar och fikar. Ingen föranmälan krävs.

babysaga 0–2 år på stadsbiblioteket
Fri entré • biljetter hämtas i barnbiblioteket en vecka i förväg • tel 0451-26 71 12

Fredagar kl. 10.30–11 • 9 sept, 7 okt, 11 nov och 2 dec

forskarföreläsning för barn 5–6 år på vinslövs bibliotek
Fri entré • föranmälan krävs på tel 0451-26 62 48

Måndag 14 nov kl.10 • Hur ser djur?

För förskolan, fr 4 år
Polar Bear med MYKA/My Grönholdt
En magisk dansföreställning om isbjörnar. Polar Bear är en unik 
och sensorisk helhetsupplevelse som förmedlar hoppet om vår 
framtid. Föreställningen är producerad i Köpenhamn med stöd 
från Statens Kunstfond. Föreställningen ingår i Salto!

För alla elever i F-klasserna
Kaninkraschen med Teater 23
Kaninkraschen är en nyskriven föreställning full av drömmar 
och längtan. För manus står dramatikern Sofia Fredén och 
manuset är specialskrivet till Teater 23. 2008 belönades Sofia 
med Det svenska Ibsensällskapsets Ibsenpris och 2010 fick hon 
Dramatikerförbundets Henning Mankell-stipendium.

För alla elever i åk 9
Trevligt folk regi: Karin af Klintberg & Anders Helgeson
Det här är filmen om hur man i Borlänge tog tjuren vid hornen 
och beslöt sig för att göra något åt de främlingsfientliga 
stämningar som märktes i staden. Tillsammans med stadens 
unga somaliska män bildades ett somaliskt landslag i bandy. Det 
var ett positivt grepp som gav eko i världen och som fick många 
att tänka om och tänka nytt kring invandring, främlingskap och 
medmänsklighet.

trollmors saga fr 5 år på hästveda bibliotek
Fri entré • längd ca 45 min

Fredag 16 sept kl. 13.30 • Prinsesspojken

haikudiktning, workshop och föreläsning på stadsbiblioteket
Fri entré • fr 13 år men yngre som är intresserade är välkomna

Lördag 17 sept kl. 11–12 öppen workshop och kl. 13–15 haikudiktläsning och föreläsning

världens vaggvisor för föräldrar med barn 0–1 år
Fri entré • längd 40 min • föranmälan krävs på tel 0451-26 71 12

På stadsbiblioteket • fredag 14 okt kl. 10 och kl. 11.15
På Vittsjö bibliotek • fredag 21 okt kl. 11
På Tyringe bibliotek • fredag 21 okt kl. 13

Knittes sagoteater fr 3 år på vinslövs bibliotek
Fri entré • pysselstund efteråt

Lördag 22 okt kl. 11 • Nils Karlsson Pyssling

barn&ungdom

UNGDOMSCHECKEN - Du som är mellan 13-25 år kan nu söka pengar till en idé, ett projekt 
eller ett evenemang inom konst och kultur. Det kan vara en utställning, konsert, festival, 
filmvisning och workshop. Maxbeloppet du kan ansöka om är 3 000 kronor. 
www.hassleholmkulturhus.se/ungdomschecken



28 29

Röda salongenInformation

Biljetter
Hässleholm Tourist Center säljer förköpsbiljetter till de flesta arrangemang i Hässleholm Kul-
turhus. Du kan också själv boka, betala och skriva ut din biljett på nätet - gå in på hassleholm.se/
biljetter. Ungdomspriset gäller barn och ungdomar t o m 19 år om inget annat anges. För erhål-
lande av medlemsrabatt gäller uppvisande av medlemskort. Biljetter förmedlas även per post med 
inbetalning på bankgiro. Kontakta Hässleholm Tourist Center 0451-26 73 00 för mer information 
om bokning och biljetter.

Biljetter finns även att köpa i salongsfoajén, ca 30 minuter före respektive kvällsföreställning och 
ca 15 minuter före dagföreställning. Reservation för redan utsålda arrangemang. 

I enlighet med lokala säkerhetsföreskrifter får ytterkläder och större väskor ej tas in i salongerna 
utan lämnas i den bemannade garderoben mot avgift, f n 10 kr/person. Lokala brandmyndigheter 
kan ge mer information.

För mer information om familjeföreställningar och skolföreställningar för förskola, grundskola 
och gymnasium kontakta kulturutvecklare Camilla Persson Thunberg tel 0451-26 71 04, e-post 
camilla.persson@hassleholm.se. Alla barn i förskoleåldern är välkomna till förskolans föreställ-
ningar.

Konferenser och lokalbokning
Föreningar, institutioner, skolor, företag och grupper med behov av lokaler för alla typer av 
arrangemang är välkomna till någon av de olika lokalerna i huset. Vi kan erbjuda allt från för-
eningslokaler med plats för ca 20 deltagare till Röda salongens 398 platser. Kontakta vår bok-
ningsansvarige 0451-26 71 05 för vidare information och priser. För detaljerad information om 
salongernas tekniska utrustning, lokalmått m m gå in på scenrum.nu och klicka vidare till Skåne 
och Hässleholm.

Särskilda behov
Samtliga publika utrymmen i Hässleholm Kulturhus är handikappanpassade med exempelvis hiss, 
speciella platser för rullstolsburna och ledstråk i entréhallen. Hörhjälpmedel finns tillgängliga i 
Röda och Blå salongen. Kontakta teknikerna inför föreställning. Vita salongen är utrustad med 
hörslinga. 

Vid frågor är du välkommen att ringa vår scenmästare Tommy Johansson på 0451-26 71 05, 0709-71 
71 36 för vidare information.

Reservation
Kultur Hässleholm reserverar sig för eventuella ändringar i de uppgifter som finns redovisade 
i detta program. För aktuell information hänvisar vi till Kultur Hässleholm 0451-26 71 00 och 
Hässleholm Tourist Center 0451-26 73 00, hassleholm.se/evenemang. Se även annonser i dags-
pressen!  

foto christian persson



Utställningar/Mässa
• Solen Son, Yoshio Nakajima
27 aug–24 sept
• Sven Persson • Göinge det gröna 
rummet
1 okt–5 nov
• Konst i Hessle
12 nov–6 jan 2017

Föredrag
• Cafékväll med Eva Frid
Onsdag 21 sept kl. 19
• Lasse Walldov från Malmö Opera
Torsdag 22 sept kl. 19
• Nordiska deckare
Onsdag 12 okt kl. 19
• Lisbeth Pipping
Tisdag 18 okt kl. 18
• Makalösa människa
Måndag 24 okt kl. 18.30
• Cafékväll med Arthur Sehn
Onsdag 26 okt kl. 19
• Cafékväll med Joakim Bengtsson
Onsdag 9 nov kl. 19
• Möjligheter och rättigheter i dyslexins 
värld
Torsdag 29 sept kl. 18.30

Film
• Our Last Tango
Måndag 5 sept kl. 18
• Malony
Måndag 19 sept kl. 18
• The Assassin
Måndag 3 okt kl. 18
• Heart of a Dog
Måndag 17 okt kl. 18
• Mustang
Måndag 7 nov kl. 18
• Bland män och får
Måndag 14 nov kl. 18
• The Dressmaker
Måndag 28 nov kl. 18

Barn, familj och unga
• Familjeverkstad 
Lördagarna 27 aug kl. 11.45–14, 24 sept 
kl. 11–15, 29 okt kl. 11–14
• Babyspace 
Fredag 7 okt kl. 14
• Höstlovsaktiviteter 
31 okt–4 nov
• Det var en gång 
Lördag 5 nov kl. 14
• Rymdjazz med Pax 
Lördag 19 nov kl. 14
• Snövit
Söndag 20 nov kl. 14

• Vivian Buczek & Martin Sjöstedt Trio
Tisdga 6 dec kl. 19.30
• Äntligen jul
Fredag 9 dec kl. 20
• Hesslekörens julkonsert
Söndag 18 dec kl. 17
• Blå måndag • Kärleken, döden och en 
slät kopp kaffe
Måndag 19 dec kl. 17
• Hässleholms Stadsmusikkår
Fredag 30 dec kl. 19

Författarbesök
• Ebba Witt-Brattström
Onsdag 14 sept kl. 18
• Petra Krantz Lindgren
Onsdag 21 sept kl. 18
• Bokens Dag
Lördag 22 okt kl. 10.30–15
• Anna Laestadius Larsson
Tisdag 8 nov kl. 18

Teater/komik/revy
• Aska
Fredag 16 sept kl. 19
• Thomas Petersson
Lördag 8 okt kl. 16
• Två systrar och en begravning
Lördag 8 okt kl. 19
• Dödsängeln
Måndag 17 okt kl. 19
• Tjechov x 2
Lördag 29 okt kl. 19
• Främling
Söndag 20 nov kl. 19
• Oförhappandes
Fredag 25 nov kl. 19

Musik
• Nordisk sensommarklang
Onsdag 24 aug kl. 19
• Stina Ekblad med kammartrio
Söndag 4 sept kl. 16
• Thriller Night
Premiär fredag 9 sept kl. 19.30
• Kick off med Rickard Söderberg
Lördag 10 sept kl. 19
• Sharón Clark & Mattias Nilsson Trio
Tisdag 20 sept kl. 19.30
• Blå måndag med Claus Sörensen
Måndag 26 sept kl. 17
• Mule Skinner Band
Fredag 30 sept kl. 19.30
• Lucrezia Borgia
Lördag 1 okt kl. 19
• Christianstad Symfoniker
Söndag 2 okt kl. 16
• Flamingokvintetten
Fredag 7 okt kl. 19.30
• Monday Night Big Band
Tisdag 11 okt kl. 19.30
• Sten & Stanley
Fredag 14 okt kl. 19.30
• Hässleholms Stadsmusikkår
Lördag 15 okt kl. 17
• Oktoberkväll
Onsdag 19 okt kl. 18.30
• Gong
Torsdag 20 okt kl. 19
• Robertsson & Rådberg
Lördag 22 okt kl. 19.30
• Amanda Sedgwick Quintet
Tisdag 25 okt kl. 19.30
• Lyssna Smaka Dofta Skapa
Lördag 29 okt kl. 10–17
• Streaplers
Söndag 30 okt kl. 18
• Blå måndag med Janerik Lundqvist
Måndag 31 okt kl. 17
• Hässleholms galakväll
Fredag 11 nov kl. 18.30
• Quattro - Johanna Sjunnesson
Lördag 12 nov kl. 16
• Kiss Your Darlings
Söndag 13 nov kl. 19
• Karin Krog med flera
Tisdag 15 nov kl. 19.30
• Blå måndag med Caroline och Harald
Måndag 21 nov kl. 17
• I Juletid 2016
Tisdag 22 nov kl. 19
• Wisex
Lördag 26 nov kl. 19
• This Christmas
Torsdag 1 dec kl. 19

Snabbgenomgång

barn
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Kultur Hässleholm
Box 223 • besöksadress: Vattugatan 18 • Järnvägsgatan 23 • 281 23  Hässleholm • 0451-26 71 00 
biljettinformation 0451-26 73 00 • kultur@hassleholm.se  •  www.hassleholmkulturhus.se

LYSSNA
SKAPA

LÖRDAG 29 OKTOBER KL. 10–17


