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HÄSSLEHOLM 
KULTURHUS
PROGRAM VÅREN 2020  



KÖP BILJETTER | Biljettkassan Hässleholm Kulturhus säljer biljetter på kulturhusets  
entréplan - tel 0451-26 66 70, För öppettider se www.hassleholmkulturhus.se.

 
KÖP BILJETTER PÅ NÄTET | Boka, betala och skriv ut din biljett på 

www.hassleholmkulturhus.se. Snabbt, enkelt och praktiskt!

BILJETTKASSAN | Är även öppen 30 min innan föreställningsstart.

GARDEROB | Finns på övre plan. Vi tar ingen garderobsavgift.

INFORMATION OM PROGRAM | Kontakta respektive programs arrangör eller 
Tommy Johansson, scenmästare Hässleholm Kulturhus tel 0451-26 71 05.

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

INFORMATION
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NYA SMAKER I KULTURHUSET

Mitt namn är Mattias Wiklund och jag har fått förtroendet 
att driva den nya verksamheten "Eat Kulturhuset" - Café & 
bistro, konferens- och pausservering - i Hässleholm kultur-
hus. Det känns riktigt kul att få vara med på denna resa 
och mitt mål är att skapa mervärde i samband med att 
man besöker Kulturhuset. Trots att huset snart fyller 20 år 
är det fortfarande lika fint och håller en hög teknisk nivå. 

Ur vårens program skulle jag vilja tipsa om Blå måndag 
som är återkommande och trevliga konserter som inleds 
med en god soppa. Vi har lite idéer på att utveckla och 
förgylla detta tillfälle ytterligare så hoppas vi ses! 

Jag och mina medarbetare vill önska er en fantastisk 
vår och varmt välkomna!

Mattias Wiklund
Platschef, Eat Kulturhuset

LOKALER FÖR MÖTEN OCH KONFERENSER

Föreningar, institutioner, skolor, företag och grupper med 
behov av lokaler för alla typer av arrangemang - från min-
dre möten till större kulturarrangemang - är välkomna till 
någon av lokalerna i huset.

Kontakta scenmästare Tommy Johansson för information 
om lokaler och hyror tel 0451-26 71 05, 0709-71 71 36. 

HÄSSLEHOLM KULTURHUS
Kultur- och fritidschef
Anders Rosengren 0451-26 71 01
Bibliotekschef 
Anette Mjöberg 0451-26 71 19
Scenmästare
Tommy Johansson 0451-26 71 05
Kulturutvecklare/Programansvarig
Catharina Hjalmarsson 0451-26 71 03
Kulturutvecklare barn och unga
Camilla Persson Thunberg 0451-26 71 04
Kommunikatör 
Shadi Andersson 0729-770077
Stadsbiblioteket 0451-26 71 00
Utställningshallen 0451-26 71 03
Biljettkassan 0451-26 66 70 

www.hassleholmkulturhus.se 
Hovdala slottsbutik 0451-183 70
Parkbiograferna 0451-107 40

FÖRENINGAR/FÖRBUND MED 
PROGRAM I KULTURHUSET
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 
Kristina Runklint 0451-121 17
Hesslekören
Anders Falkstedt 0733-93 88 25
Hässleholms Filmstudio
Ingegerd Nohrstedt 0723-29 07 78
Hässleholms Jazzklubb

 Jan-Ole Engkvist 0793-136 476
 Hässleholms Konsertförening
 Elisabeth Fäldt 0451-415 57
 Hässleholms Konstförening
 Elizabeth Möller 0707-310804
 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 
 Erik Abrahamsson 0709-66 64 92
 Showdansgruppen
 Martina Sandberg 0709-96 38 90
 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 0706-753703

 Med reservation för ändringar. Kontakta respektive 
 arrangör eller kulturhuset för mer information.

 Produktion Shadi Andersson 0729-770077
 Logotype för Hässleholm Kulturhus HC Ericson
 Omslag konstverk av Ingrid Ohrberg
 Tryck Exakta Creative Hässleholm

 Kultur Hässleholm
 Hässleholms kommun 
 Kultur- & fritidsförvaltningen 281 80 Hässleholm
 kultur@hassleholm.se
 www.hassleholmkulturhus.se

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

HÄSSLEHOLM KULTURHUS
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UTSTÄLLNING | TINGATINGA | FÄRGSTARKA MÅLNINGAR FRÅN TANZANIA

KL 10.00 INVIGNING I UTSTÄLLNINGSHALLEN
Utställning | Fri entré | Pågår 17/1-15/2 | 
För öppettider se hassleholmkulturhus.se

Tingatinga är en konstgenre i Tanzania med naivistiska mål-

ningar i klara och intensiva färger. Konstformen skapades av 

den tanzaniske konstnären Edward Saidi Tingatinga i slutet 

av 1960-talet då konstnären började måla med cykellack 

på masonitskivor. Tingatinga dog 1972 men den konststil 

han gav upphov till har fortsatt spridas inom Tanzania och 

till delar av övriga Östafrika. Tingatingamålningar har tradi-

tionellt gjorts med flera lager av cykelfärg på masonitskivor, 

vilket ger glänsande, mättade färger. Motivvalet är ofta 

afrikanska vilda djur. Konsten är naiv, utan perspektiv och 

ofta humoristisk. Innan sin död samlade Tingatinga en liten grupp från sin hemby som han undervi-

sade och som sedan blev hans efterföljare och kärnan i det som idag är Tingatinga Arts Cooperative 

Society. Alla målningarna som är med på utställningen kommer från TACS. Själva konstarten är 

genom utställningar och Walt Disneys "Tingatinga Fablers" känt i de flesta länder, här i Sverige genom 

Bolibompa. Fredagen den 17 januari inviger förskolebarn från Hässleholms kommun utställningen. 

Arr: Kultur Hässleholm

 

17
JAN

FREDAG

PAPPA, MAKE OCH KRIGSFÖRBRYTARE

KL 19.00 I RÖDA SALONGEN 

Teater | Entré 200 kr, Scenpass 160 kr, Studerande och 
Ungdom t.o.m. 19 år 100 kr | Förköp kulturhusets biljettkassa

Före kriget hade han allt, en dotter och en fru som han älskade och 

skämde bort, vänner och jobb. Detta är historien om hur en vanlig 

familjefar går från att vara en god medborgare till att bli en brutal 

krigsförbrytare. Hur kunde det bli så? Längd 90 min.
 

Arr: Hässleholms Teaterförening

22
            JAN

ONSDAG

HÄSSLEHOLMS FILMSTUDIO | GUD FINNS, HENNES NAMN ÄR PETRUNYA

KL 15.30 & 18.00 I PARKBIOGRAFEN 
Film | Medlemskort/inträde till vårens 8 filmer 150 kr köps i foajén 
före varje film. Vid köp av medlemskort väljer kunden visningstid 
15.30 eller 18.00 | Förköp mån 13/1 kl 18-19

Varje januari i den lilla staden Stip i Makedonien är det tradition att 

prästen kastar ett stort träkors i floden. Hundratals män kastar sig efter 

korset och den som lyckas fånga det garanteras lycka och välgång. Just 

detta år får Petrunya ett ryck och dyker ner i vattnet och lyckas ta korset före alla andra. Det är första 

gången en kvinna ger sig in i leken och reaktionerna är våldsamma. Men Petrunya står på sig. Hon 

har tagit korset och vägrar lämna det ifrån sig. Nordmakedonien, Teona Strugar Mitevska, 1h 40 min.

Arr: Hässleholms Filmstudio

    20
   JAN

MÅNDAG

köp din 
biljett på

 nätet

FAMILJEVERKSTAD

KL 11.00—14.00 I ATELJÉ FÄRGAREN 
Familjeverkstad | Från 3 år | Drop-in | Fri entré

Skapa i Ateljé Färgaren tillsammans! Vi utgår från den pågående 

utställningen. Allt är kostnadsfritt. Verkstadsledare: Nelly Nilsson 

Nyberg. Ateljén finns på andra våningen i kulturhuset.

Arr: Kultur Hässleholm

25
           JAN

LÖRDAG

barn

LOUISIANA JAZZBAND MED DAIMI

KL 19.30 I BLÅ SALONGEN 
Musik | Entré 175-225 kr | Förköp kulturhusets biljettkassa

Louisiana Jazzband spelar svängande musik bl a från 

Duke Ellingtons repertoar, men också gamla traditionella 

klassiker som Sweet Georgia Brown, som i Daimis version 

heter Söta Yrsa Bruun. Självklart kommer publiken även 

att höra en lång rad av de nummer som gjort Daimi 

berömd. Louisiana Jazzband har fått en ny medlem i den 

legendariska trombonisten, Vincent Nilsson, välkänd för oss i många musikaliska sammanhang.

 
Arr: Hässleholms Jazzklubb, Musik i Syd och Studiefrämjandet

28
      JAN

TISDAG

köp din 
biljett på

 nätet

RADIKAL OPTIMIST | EN HUMORSHOW AV OCH MED ANDERS JANSSON

KL 17.30 OCH 20.00 I RÖDA SALONGEN 
Humor | Entré 455 kr | Förköp kulturhusets biljettkassa

Anders Janssons nya soloföreställning Radikal Optimist har 

fått ett minst sagt varmt mottagande i media och det har varit 

publikrusning till vårens och höstens föreställningar runt om 

i Sverige. Nu ger sig Anders ut på en sista sväng med Radikal 

Optimist och den 31 januari kommer han till Hässleholm! 

I Radikal Optimist tar Anders Jansson upp universella reflek-

tioner om livet och vardagen på sitt alldeles eget sätt. Med 

vilda associationer och tankesprång i ett högt tempo, förstärkt 

av imitationer, improvisationer och fysiskt skådespel tar han 

sig an ämnen som scouter, nudister, utrotningshotade ljud 

och tänkande teknik. Hans förmåga att göra det vardagliga 

både tillskruvat och absurt blev under vårens föreställningar 

en succé både hos recensenter och publiken. Längd 90 min, 

ej paus.

 
Arr: Kahlo AB

31
     JAN

FREDAG

köp din 
biljett på

 nätet
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HÄSSLEHOLMS FILMSTUDIO | YAO

KL 15.30 & 18.00 I PARKBIOGRAFEN 
Film | Medlemskort/inträde till vårens 8 filmer 150 kr köps i foajén 
före varje film. Vid köp av medlemskort väljer kunden visningstid 
15.30 eller 18.00 | Förköp mån 13/1 kl 18-19

Yao är en ung pojke som älskar böcker och äventyr. En dag ger han 

sig av från sin by i norra Senegal och reser över hela landet för att 

möta sin stora idol: Seydou Tall – en fransk skådespelare som är på 

besök i sitt hemland. Rörd av Yaos engagemang bestämmer sig skådespelaren för att följa med 

honom hem. Men på vägarna i Senegal blir inget som man tänkt sig. Och på denna äventyrliga 

och dammiga resa till Yaos lilla by inser Seydou att han också är på väg att hitta sina egna rötter. 

Frankrike, Philippe Godeau, 1 h 43min.

Arr: Hässleholms Filmstudio

    03
   FEB

MÅNDAG

BLÅ MÅNDAG MED KONSERT OCH SOPPA | VENTUS

KL 17.00 I BLÅ SALONGEN 
Musik och mat | Entré 150 kr, soppa ingår i priset | 
Förköp kulturhusets biljettkassa

Kl. 17 öppnas dörrarna och Eat Kulturhuset serverar 

soppa. Den internationella prisvinnande träblåsduon VENTUS 

bestående av Michaela Hansen (flöjt) och Louise Anine Mogensen 

(klarinett) är nya stjärnor på den professionella kammarmusikhim-

meln! Kvällens program är en blandning av klassisk - och folkmu-

sik. Duon och kommer att spela musik av b.l.a välkända kompositörer såsom Heitor Villa-Lobos, 

Carl-Nielsen, W.A. Mozart, Niels W. Gade. Ensemblen kommer också att framföra ett originalverk 

av kompositören Robert Muczynski samt ett stycke av den unga svenska kompositören Johan 

Söderholm, slagverkare i ensemblen GONG. Längd 1 tim 30 min. 

Arr: Kultur Hässleholm

10
            FEB

MÅNDAG

köp din 
biljett på

 nätet

FABELSTUNDEN

KL 14.00 I VITA SALONGEN 

Barnteater | 3-6 år | Entré 50 kr | Förköp kulturhusets biljettkassa

I fabeln möter vi människor i djurgestalt. De har mänskliga

 egenskaper och lär oss något om livet. Tankeväckande, roligt och 

kanske rentav moraliskt! 

Längd 30 min.
 

Arr: Hässleholms Teaterförening

08
              FEB

ONSDAG

köp din 
biljett på

 nätet

barn

NÖJESKARAMELLER

KL 19.00 I RÖDA SALONGEN 

Revy | Entré 395 kr | Förköp kulturhusets biljettkassa

Sveriges största buskiskung, Jojje Jönsson, med folkkära karaktärer 

som brevbäraren Dag-Otto, drängen Errolf och Blyge Örjan har fått 

hela Sverige att skratta under många år. Men också vår allas Willy 

Björkman, fixaren i ett av TV:s mest populära byggprogram, visar upp 

en sida du aldrig sett tidigare, där musik och komik bildar en härlig 

mix. Tillsammans med Nöjeskompaniet, hyllade underhållarna Hå-

kan Windahl och Anders Jönsson med vänner från Blekinge, garante-

ras gästerna en okomplicerad musikalisk skrattfest ni sent kommer glömma. Tempot är högt och 

sketcherna varvas med härlig musik och sång i ett rasande tempo. Längd 90 min, ej paus.
 

Arr: 2Entertain

08
               FEB

LÖRDAG

köp din 
biljett på

 nätet

FÖRFATTARBESÖK | ELISABET ÖSTNÄS

KL 19.00 I STADSBIBLIOTEKET 
Författarbesök | Entré 60 kr | Förköp kulturhusets biljettkassa

Ursinnig och vacker har den kallats, Elisabeths Östnäs senaste 

bok, "Häxorna". Året är 1711 och Sverige befinner sig i krig. Som 

vanligt är det kvinnorna på hemmafronten som får sitta emellan 

och systrarna Isabella och Annis kämpar för sin överlevnad i den 

lilla byn Hällaby vid Ivösjön i Skåne. Författaren är även religi-

onshistoriker med en stark lutning åt historia och debuterade 

med skräckromanen ”Feberflickan”. Den första delen av hennes ungdomstrilogi ”Sagan om 

Turid” belönades med Slangbellan 2016 för bästa ungdomsdebutsroman. 2018 kom ”Midsom-

marbrud”, den tionde delen i den uppskattade och hyllade serien "Släkten" där olika kvinnliga 

svenska författare skildrar kvinnors villkor och liv i historien. Längd 1 tim. 

Arr: Kultur Hässleholm och Hässleholms bibliotek

11
            FEB

TISDAG

köp din 
biljett på

 nätet

NOBELPRISET OCH DEN TOMMA TALLRIKEN

KL 19.00 I BLÅ SALONGEN 

Teater | Entré 200 kr, Scenpass 160 kr, Studerande och 
Ungdom t.o.m. 19 år 100 kr | Förköp kulturhusets biljettkassa

Tänk om den svenske nobelpristagaren Tomas Tranströmer hade 

mött den engelske konstnären och poeten William Blake. Vad hade 

de pratat om? Hade de något gemensamt? Och framför allt, hade 

de gillat varandra? Längd 1 tim.
 

Arr: Hässleholms Teaterförening

12
               FEB

ONSDAG

köp din 
biljett på

 nätet



9

FEBRUARI 2020 FEBRUARI 2020

8

ESTETISKA PROGRAMMETS VÅRSHOW

KL 18.00 I RÖDA SALONGEN 

Musik | Entré 80 kr | Förköp kulturhusets biljettkassa

Estetiska programmet på HTS avslutar sin stora vårturné med en 

fartfylld konsert med morgondagens stjärnor! Längd 1 tim.
 

Arr: Hässleholms tekniska skola

13
               FEB

TORSDAG

köp din 
biljett på

 nätet

LOVAKTIVITETER PÅ SPORTLOVET 

VECKA 8 | 17 FEB - 21 FEB 

Aktiviteter för barn och unga under sportlovet | Fri entré

Vad ska du göra på sportlovet? Kultur- och fritidsförvaltningen 

erbjuder massor av roliga aktiviteter för barn och unga. Lov-

programmet kommer dyka upp på www.hassleholm.se/lov ca 

en vecka innan. Håll även utkik på våra sociala medier!
 

Arr: Kultur- och fritidsförvaltningen

    17
    FEB

MÅNDAG

barn

MUSICAL HIGHLIGHTS VOL. 13 | DET BÄSTA AV ÖVER 20 MUSIKALER

KL 20.00 I RÖDA SALONGEN 

Musik | Entré 590 kr | Förköp kulturhusets biljettkassa

Musikaliska höjdpunkter varje minut med uttrycksfulla röster 

och stor närvaro på scenen. Om du gillar musikaler med alla 

olika musikstilar, är du på rätt ställe med "Musical Highlights" 

och kan se fram emot en underhållande och livlig kväll med 

bra röster och välkända sånger. Längd 2 tim 40 min inkl paus.
 

Arr: Lycke Events AB

21
               FEB

FREDAG

köp din 
biljett på

 nätet

UTSTÄLLNING | ULLA BEJRUM

KL 11.15 INVIGNING I UTSTÄLLNINGSHALLEN
Utställning | Fri entré | Pågår 22/2-21/3 | 
För öppettider se hassleholmkulturhus.se

Utställning med konstnären Ulla Bejrum. Färgen är 

motivet, formen underordnad och slumpen får gärna 

hjälpa till. 

Arr: Hässleholms Konstförening

 

22
FEB

LÖRDAG

QUATTRO | CELIA LINDE | SHADES IN BLUE

KL 16.00 I BLÅ SALONGEN 
Musik | Entré 195 kr, medl. i Hässleholms Konsertförening 170 
kr | Paketpris för alla fyra konserter (fjärde konserten våren 2020 
är gratis) i konsertserien QUATTRO 500 kr, medl. i Hässleholms 
Konsertförening 400 kr | Förköp kulturhusets biljettkassa

Malmöbon och världsgitarristen Celia Linde gav förra året ut 

skivan Shades in blue vilken fick lysande recensioner i Dagens 

Nyheter. Musikrecensent Martin Nyström (DN) citerar psykoana-

lytikern Hanna Segal i sin recension ”All skapelse är i verklighe-

ten en återskapelse av något en gång älskat, men nu förlorat eller övergivet objekt”. Nyström 

fortsätter ”De orden kommer till mig när jag hör Celia Lindes oändligt vackra nya gitarrskiva vars 

intimt ömsinta tonfall också skimrar av känsla och saknad. Av närvaro och frånvaro. Det kan vara 

en strand i Malmö, ett dimhöljt berg i Kina eller ett café i Fontainebleau utanför Paris. För länge 

sen eller här och nu." Här och nu en februarieftermiddag i Blå Salongen ges besökarna möjlig-

het att uppleva en stämningsfull konsert i blå toner. Längd 1 tim 40 min inkl paus. 

Arr: Kultur Hässleholm och Hässleholms Konsertförening

23
         FEB

SÖNDAG

köp din 
biljett på

 nätet

HÄSSLEHOLMS FILMSTUDIO | TEL AVIV ON FIRE

KL 15.30 & 18.00 I PARKBIOGRAFEN 
Film | Medlemskort/inträde till vårens 8 filmer 150 kr köps i foajén 
före varje film. Vid köp av medlemskort väljer kunden visningstid 
15.30 eller 18.00 | Förköp mån 13/1 kl 18-19

Salam, en charmig 30-årig palestinier, jobbar som praktikant på en 

populär palestinsk såpopera: "Tel Aviv on Fire". En dag möter han 

gränsvakt-officeren Assi, vars hustru är ett stort fan av TV-program-

met. För att imponera på henne börjar Assi involvera sig i manusarbetet. Men han möter mot-

stånd när Assis idéer går stick i stäv med såpoperans producenters idéer om hur serien ska sluta. 

Endast Salams mästerliga idéer kan lösa det. Israel, Frankrike, Sameh Zoabi, 1 h 40 min.

Arr: Hässleholms Filmstudio

    24
   FEB

MÅNDAG

VIVIAN BUCZEK MED MONDAY NIGHT BIG BAND

KL 19.30 I RÖDA SALONGEN 
Musik | Entré 225-275 kr | Förköp kulturhusets biljettkassa

Hässleholms Jazzklubb firar Kulturhuset 20 år tillsam-

mans med Vivian Buczek med Monday Night Big Band. 

Det är ingen tvekan om att Vivian Buczek är en av våra 

främsta jazzsångerskor med fyra soloskivor bakom sig. 

Hon har en enastående bredd och känsla för jazzens 

idion och har gjort en rad framträdanden med både 

internationella och svenska storheter. I kväll spelar hon tillsammans med Monday Night Big 

Band från Malmö som består av den yppersta eliten professionella jazzmusiker i regionen.

 
Arr: Hässleholms Jazzklubb, Studiefrämjandet och Musik i Syd

25
      FEB

TISDAG

köp din 
biljett på

 nätet



10

FEB/MARS 2020      MARS 2020

11

CAFÉKVÄLL MED TEAM FORSLUND

KL 19.00 I VITA SALONGEN 

Föredrag | Entré medl. och ungdom 60 kr, övriga 100 kr | 
Fika ingår | Biljetter köps vid dörren

Färgstarkt med Margareta och Elin Forslund. Två konstmärer, mor 

och dotter med två olika uttryck. Margareta med textil, plast och 

akryl i färgstarka kulörer. Elin med skulpturer - fantastiska flygfän 

i sandgjutet glas.
 

Arr: Hässleholms Konstförening

26
               FEB

ONSDAG

FAMILJEVERKSTAD

KL 11.00—14.00 I ATELJÉ FÄRGAREN 
Familjeverkstad | Från 3 år | Drop-in | Fri entré

Skapa i Ateljé Färgaren tillsammans! Vi utgår från den pågå-

ende utställningen. Allt är kostnadsfritt. Ateljén finns på andra 

våningen i kulturhuset.

Verkstadsledare: Nelly Nilsson Nyberg. 

Arr: Kultur Hässleholm

29
           FEB

LÖRDAG

barn

ODLA DIN HÄLSA

KL 19.00 I BLÅ SALONGEN 

Föredrag | Entré 120 kr, 80 kr för medlem i Göinge Träd-
gårdssällskap | Förköp kulturhusets biljettkassa

Åke Truedsson är en kemiingenjör som odlar massor av 

frukt, bär och grönsaker, växtförädlar fram nya sorter, 

provar fram odlingsmetoder och tänker på kopplingen 

mellan mat och hälsa. Även det vi använder på kroppen 

har en stor inverkan på vår hälsa där det gäller att välja 

rätt. Naturen bjuder på många nyttigheter och själv kan 

man odla mycket nyttig mat på ganska liten yta. Åke har skrivit 

otaliga artiklar sedan 1984 och ett 10-tal böcker bl.a. om tomater, 

ekologisk grönsaksodling, frukt och bär, uterum, vitlök och odla din 

hälsa. Föredraget ”Odla din hälsa” berättar vad vi ska tänka på för att 

vara en mer positiv balanserad person, om farligheter vi utsätter oss 

för med mat och annat och ger oss kunskaper om olika nyttigheter 

som kan motverka de så kallade välfärdssjukdomarna. Boken kan 

köpas på föredraget. Längd 2 tim inkl paus.
 

Arr: Göinge Trädgårdssällskap

02
         MARS

MÅNDAG

köp din 
biljett på

 nätet

Musik | Entré 495 kr + serviceavgift | Förköp kulturhusets biljettkassa

En kväll med Tommy Körberg där det blir ett axplock från hans långa 

musikaliska karriär, blandat med Tommys omisskännliga humor. 

Dessutom medverkar Carl Flemsten på piano. Längd 1 tim 30 min, 

ej paus. Ordinarie konsert 28/2 är slutsåld.
 

Arr: HitNöje Production

EN KVÄLL MED TOMMY KÖRBERG | EXTRA FÖRESTÄLLNING!

KL 19.30 I RÖDA SALONGEN

04
         MARS

ONSDAG

köp din 
biljett på

 nätet

SOMMARNÖJEN

KL 19.00 I BLÅ SALONGEN 

Teater | Entré 200 kr, Scenpass 160 kr, studerande och ungdom t.o.m 
19 år 100 kr | Förköp Kulturhusets biljettkassa

En tänkt framtid tillbringar två par sommaren tillsammans. Det brukar 

vara trevligt. Men denna heta sommar tycks aldrig ta slut. Utanför som-

marnöjet rasar naturen i protest, samhället kollapsar och när det är som 

allra hetast hälsar det förflutna på. Vänskapen sätts på spel och hemliga 

tankar kommer upp till ytan. Längd 2 tim 20 min inkl paus.
 

Arr: Hässleholms Teaterförening

05
         MARS

TORSDAG

köp din 
biljett på

 nätet

KULTURSKOLANS CAFÉKONSERT

KL 11.00 I ENTRÉHALLEN KULTURHUSET 

Musik | Fri entré

Kulturskolan Hässleholms elever spelar och sjunger 

i kulturhusets entréhall. Ta en paus och kom och 

lyssna på skön musik.
 

Arr: Kulturskolan Hässleholm

07
         MARS

LÖRDAG

KONSERT MED HÄSSLEHOLMS STADSMUSIKKÅR

KL 18.00 I RÖDA SALONGEN 

Musik | Entré 250 kr, Barn t.o.m 15 år 125 kr | Förköp 
Kulturhusets biljettkassa 

Tillsammans med Anna Renud bjuder Hässleholms 

stadsmusikkår på en oförglömlig kväll. 

Längd ca 2 tim inkl paus.
 

Arr: Hässleholms stadsmusikkår

08
         MARS

SÖNDAG

köp din 
biljett på

 nätet



13

MARS 2020 MARS 2020

12

HÄSSLEHOLMS FILMSTUDIO | SORRY TO BOTHER YOU

KL 15.30 & 18.00 I PARKBIOGRAFEN 
Film | Medlemskort/inträde till vårens 8 filmer 150 kr köps i foajén före 
varje film. Vid köp av medlemskort väljer kunden visningstid 15.30 eller 
18.00 | Förköp mån 13/1 kl 18-19

Telefonförsäljaren Cassius Green lär sig ett magiskt knep för att nå 

framgång på jobbet. Han blir snabbt befordrad och dras med i en 

girighetsspiral utan slut. Boots Riley har hyllats för sin bestialiska regi-

debut som bjuder på skarp satir, vanvettig humor och helt obeskrivliga 

vändningar. USA, Boots Riley, 1 h 50 min.

Arr: Hässleholms Filmstudio

    09
   MARS

MÅNDAG

BLÅ MÅNDAG MED KONSERT OCH SOPPA | TOXIC BOOGIE

KL 17.00 I BLÅ SALONGEN 
Musik och mat | Entré 150 kr, soppa ingår i priset | 
Förköp kulturhusets biljettkassa

Kl. 17 öppnas dörrarna och Eat Kulturhuset serverar soppa. 

Det bjuds på en skön blandning av modern och retro pop, 

funk, R&B och stämningsfulla ballader när sjumannabandet 

Toxic Boogie besöker Blå måndag. Bandets medlemmar 

kommer från olika delar av Skåne men sammanstrålar denna 

Blå måndag i Hässleholm. I somras spelade Toxic Boogie 

på flera festivaler, bland annat på Torsjö Live. Det blir eget material tillsammans med hits 

av John Legend, The Roots, Herbie Hancock, John Mayer, Phat Phunction med flera. Frida 

Möller - sång, Patrich Parmatow och Pia Strand - gitarr/sång, Martin Andersson - bas, Ludvig 

Engelbert - trummor, Lotte Parmatow - altsax/sång, Chatarina Wilgotsson - barytonsax/key-

board. Längd 1 tim 30 min. 

Arr: Kultur Hässleholm

09
    MARS

MÅNDAG

köp din 
biljett på

 nätet

MAGNUS LINDGREN OCH STOCKHOLM UNDERGROUND

KL 19.30 I BLÅ SALONGEN 
Musik | Entré 175-225 kr | Förköp kulturhusets biljettkassa

Flerfaldigt prisad med uppdrag både som kompositör, 

arrangör och solist, är Magnus Lindgren utan diskussion 

en av svensk jazz klarast lysande stjärnor. Musikerna som 

medverkar är Magnus Lindgren, Henrik Janson, Lars ”Larry 

D” Danielsson och Per Lindvall.

 
Arr: Hässleholms Jazzklubb och Studiefrämjandet

10
    MARS

TISDAG

köp din 
biljett på

 nätet

SKÅNES BERGGRUND BERÄTTAR

KL 19.00 I VITA SALONGEN 

Föredrag | 50 kr medlem, 60 kr med humorkort, 80 kr övriga, 
skolungdom fri entré | Biljetter köps vid dörren

En dramatisk tidsresa genom 1700 miljoner år tillsammans med 

Geologiprofessorn Leif Johansson, Lund. Längd 1 tim 30 min, ej paus.
 

Arr: Föreningen Norden Hässleholm

11
          MARS

ONSDAG

FÖRFATTARBESÖK | PER J ANDERSSON | TA TÅGET

KL 19.00 I BLÅ SALONGEN 
Författarbesök | Entré 80 kr, ungdom under 19 år och 
pensionär 60 kr | Förköp kulturhusets biljettkassa

Ta tåget genom historien, samtiden och in i framtiden. Kom 

och lyssna på Per J Andersson, grundare av resetidningen 

Vagabond, författare och aktuell med ”Ta tåget”, en ny bok 

om tågresande runt om i världen. Han berättar om tågens 

förändrade image genom historien: från bullrande fridstörare 

till klimatsmart alternativ som ger hopp om framtiden. Han 

ger också konkreta tips på vackra tågresor såväl i Europa som i resten av världen och visar bilder 

från spektakulära resor på räls. Och så spår han hur vi åker på semester i framtiden. Längd 1 tim. 

Arr: Kultur Hässleholm och Hässleholms bibliotek

18
    MARS

ONSDAG

köp din 
biljett på

 nätet

HÖR PÅ HÖRBERG

KL 20.00 I BLÅ SALONGEN 

Teater | Entré 200 kr, Scenpass 160 kr, studerande och ungdom 
t.o.m 19 år 100 kr, fri entré för medl. som deltar i årsmötet | Förköp 
Kulturhusets biljettkassa

En fartfylld och underhållande visafton om Barbro Hörbergs fantastis-

ka musik, livets många vändningar och hur det var att vara människa 

på tidigt 70-tal. Längd 40 min. Kvällen inleds med årsmöte kl 19.00.
 

Arr: Hässleholms Teaterförening

19
          MARS

TORSDAG

köp din 
biljett på

 nätet

LÖRDAGS-ÖS MED ESTETERNA

KL 14.00 I BLÅ SALONGEN 

Musik | Entré 70 kr | Förköp Kulturhusets biljettkassa

Ensembler bestående av elever från Estetiska programmet på Hässleholms 

tekniska skola bjuder in till en eftermiddag full med ös. Längd 1 tim.
 

Arr: Hässleholms tekniska skola

21
          MARS

LÖRDAG

köp din 
biljett på

 nätet



14 1514

MARS 2020      MARS 2020

VÄLKOMMEN IN

KL 14.00 I VITA SALONGEN 

Barnteater | 1-4 år | Entré 50 kr | Förköp Kulturhusets biljettkassa 

Äntligen är det Matildas och Nallens speciella dag! De ska ha kul 

och bygga en koja, bara de två tillsammans. Plötsligt plingar det på 

dörren och någon behöver komma in. En liten magisk historia om 

att ta emot varandra och göra plats för alla. Längd 30 min.
 

Arr: Hässleholms Teaterförening

21
          MARS

LÖRDAG

köp din 
biljett på

 nätet

barn

BJÄRNUMS CASINOGÄNG – HELT ENKELT!

KL 18.00 I RÖDA SALONGEN 

Revy | Entré 350 kr parkett, 300 kr balkong, 200 kr 

studerande t.o.m 16 år | Förköp Kulturhusets biljettkassa 

Premiär 21 mars. Spelperiod 21/3-19/4. I år tar Bjärnums 

Casinogäng sitt ansvar och bidrar till kulturbesparing-

arna i Hässleholms kommun. Vi levererar som vanligt en 

fullskalig revy men vi kör gästartistfritt helt enkelt. 

Längd 2 tim 30 min inkl paus.
 

Arr: Bjärnums Casinogäng

21
          MARS

LÖRDAG

köp din 
biljett på

 nätet

QUATTRO | MAURITZ AGNAS ENSEMBLE

KL 16.00 I RÖDA SALONGEN 
Musik | Entré 195 kr, medl. i Hässleholms Konsertförening 170 
kr | Paketpris för alla fyra konserter (fjärde konserten våren 2020 
är gratis) i konsertserien QUATTRO 500 kr, medl. i Hässleholms 
Konsertförening 400 kr | Förköp kulturhusets biljettkassa

Mauritz Agnas ensemble skapar kammarmusik med 

variation. I denna ensemble får vi höra hur en sällan sedd 

konstellation av instrument dansar i takt till musik med 

inspiration från barock- och jazzmusiken. På ett sömlöst 

och självklart sätt övergår de olika musikaliska elementen i 

varandra.  
 

23-åringen Mauritz är en eftertraktad kontrabasist som turnerar mycket runt om i Europa. 

Uppväxt i ett musikerhem i Vallentuna började Mauritz musicera vid tidig ålder. Han har 

tillsammans med sina tre bröder ett band som heter Agnas Bros.
 

I mars 2020 släpper Mauritz sin första skiva i eget namn. En skiva med musik komponerad 

av Mauritz och inspelad i den mäktiga S:t Jacob kyrka i Stockholm sommaren 2018. 

Konsertens längd 1 tim 40 min inkl paus. 

Arr: Kultur Hässleholm och Hässleholms Konsertförening

22
       MARS

SÖNDAG

köp din 
biljett på

 nätet

HÄSSLEHOLMS FILMSTUDIO | BRÄND

KL 15.30 & 18.00 I PARKBIOGRAFEN 
Film | Medlemskort/inträde till vårens 8 filmer 150 kr köps i foajén före varje 
film. Vid köp av medlemskort väljer kunden visningstid 15.30 eller 18.00

Jongsu drömmer om att bli författare och kämpar med sin första roman. 

En dag stöter han ihop med Haemi, en tjej han känner från förr. Haemi 

ber honom passa hennes katt medan hon reser till Afrika. När hon kom-

mer tillbaka har hon med sig den gåtfulle Ben. Ben är snygg, rik och kör 

en Porsche. Jongsu, som förälskat sig i Haemi, får finna sig i att vara femte hjulet. Men vem är Ben 

egentligen? Plötsligt är Haemi försvunnen. I lägenheten finns inte ett spår. Filmen bygger på en 

novell av den japanska författaren Haruki Murakami. Sydkorea, Chang-dong Lee, 2 h 28 min.

Arr: Hässleholms Filmstudio

    23
   MARS

MÅNDAG

EN STENKUL KONSERT

KL 18.30 I BLÅ SALONGEN 

Musik | 50 kr medlem, 60 kr med humorkort, 80 kr övriga, skolungdom 
fri entré | Biljetter köps vid dörren

En konsert från hård till mjuk med Kulturskolan. Stora och små 

ensembler, sångare och instrumentalister medverkar. Konferencier: 

Känd kulturperson. Längd 2 tim, ej paus.
 

Arr: Föreningen Norden Hässleholm

25
          MARS

ONSDAG

FAMILJEVERKSTAD

KL 11.00—14.00 I ATELJÉ FÄRGAREN 
Familjeverkstad | Från 3 år | Drop-in | Fri entré

Skapa i Ateljé Färgaren tillsammans! Vi utgår från den pågå-

ende utställningen. Allt är kostnadsfritt. Verkstadsledare: Nelly 

Nilsson Nyberg. Ateljén finns på andra våningen i kulturhuset.

Arr: Kultur Hässleholm

28
       MARS

LÖRDAG

barn

KULTURSKOLANS CAFÉKONSERT

KL 11.00 I ENTRÉHALLEN KULTURHUSET 

Musik | Fri entré

Kulturskolan Hässleholms elever spelar och sjunger 

i kulturhusets entréhall. Ta en paus och kom och 

lyssna på skön musik.
 

Arr: Kulturskolan Hässleholm

28
           MARS

LÖRDAG



16 17

     APRIL 2020

BOBBE BIG BAND OCH CLAUS SÖRENSEN

KL 19.00 I BLÅ SALONGEN 

Musik | Entré 175 kr | Förköp kulturhusets biljettkassa

Den glimrande altsaxofonisten och kompositören 

Claus Sörensen gästar Blå salongen tillsammans med 

Bobbe Big Band. Denna afton bjuds det på gött sväng 

och glädjefyllda improvisationer i snygga storbandsjaz-

zarrangemang. Bobbe Big Band har rötter i Lunds stu-

dentliv och leds av trumpetaren och eldsjälen Robin ”Bobbe” Hellström. Längd 2 tim inkl paus.
 

Arr: Bobbe Big Band tillsammans med Kulturens

28
           MARS

LÖRDAG

köp din 
biljett på

 nätet

BLÅ MÅNDAG MED KONSERT OCH SOPPA | GLIMRA | TVÅ AINBUSK & EN FEHLING

KL 17.00 I BLÅ SALONGEN 
Musik och mat | Entré 150 kr, soppa ingår i priset | 
Förköp kulturhusets biljettkassa

Kl. 17 öppnas dörrarna och Eat Kulturhuset serverar soppa. 

Annelie Roswall, Bittis Jakobsson och Annika Fehling. Got-

ländskt möter amerikanskt. Koffert, mandolin, dragspel, gitarr 

och trestämmig skönsång. Singer-songwritermusik på svenska 

med en lutning åt amerikanska tongångar, ärligt och jordat. 

Emellanåt rufft, emellanåt silverstämmor som skimrande stråk 

i kalksten. Alla medlemmar i Glimra har över 20 års erfarenhet som artister, Annelie och Bittis 

från den välkända gruppen Ainbusk, och Annika med 12 CD album i bagaget och omfattande 

turnéer i världen. Glimra bjuder på glädje, värme och övernaturligt bra stämsång. Med kärlek 

och självdistans ger de en show du sent ska glömma! Längd 1 tim 30 min. 

Arr: Kultur Hässleholm

30
    MARS

MÅNDAG

köp din 
biljett på

 nätet

FÖRFATTARBESÖK | NINA WÄHÄ

KL 19.00 I BLÅ SALONGEN 
Författarbesök | Entré 80 kr, ungdom under 19 år och pensionär 60 kr 
| Förköp kulturhusets biljettkassa

Nina Wähäs "Testamente", Augustnominerad 2019, utspelar sig på den fin-

ska sidan av Tornedalen där författaren har sin släkt på mammans sida. Det 

är historien om familjen Toimi med tolv barn som aldrig kommit överens. I 

centrum står Annie, som när hon blir gravid motvilligt åker från Stockholm 

hem till den avlägsna platsen där hon växte upp. Ingen är speciellt glad över 

att se henne. "Jag ville veta mer om vad som händer när man växer upp i 

en sådan stor familj där syskonen i stort sett får uppfostra varandra", säger 

författaren. Resultatet är en stor episk berättelse om syskonrivalitet och 

generationskonflikter i skuggan av en stor hemlighet. Nina Wähä har tidigare gett ut flera romaner, 

varit med i filmer, drivit cateringfirma och sjungit i popbandet Lacrosse. Längd 1 tim. 

Arr: Kultur Hässleholm och Hässleholms bibliotek

01
  APRIL

ONSDAG

köp din 
biljett på

 nätet

QUATTRO | DAHLKVISTKVARTETTEN

KL 19.00 I RÖDA SALONGEN 
Musik | Entré 195 kr, medl. i Hässleholms Konsertförening 170 
kr | Paketpris för alla fyra konserter (fjärde konserten våren 2020 
är gratis) i konsertserien QUATTRO 500 kr, medl. i Hässleholms 
Konsertförening 400 kr | Förköp kulturhusets biljettkassa

Dahlkvistkvartetten är en framgångsrik stråkkvartett som har 

etablerat sig på nationell och internationell nivå, utnämnts till "Ri-

sing Stars" av Stockholms Konserthus och European Concert Hall 

Organisation. De har gästat en rad stora konserthus ute i Europa. I februari 2018 fick Dahlkvistkvar-

tetten utmärkelsen Årets klassiska vid Grammisgalan i Stockholm för skivan The Dahlkvist Quartet 

– Andrea Tarrodi: String Quartets. Dahlkvistkvartettens repertoar är grundad på verk av traditionella 

mästare blandat med nyskriven musik. Längd 1 tim 40 min inkl paus. 

Arr: Kultur Hässleholm och Hässleholms Konsertförening

02
        APRIL

TORSDAG

köp din 
biljett på

 nätet

CAFÉKVÄLL | INGRID OHRBERG

KL 19.00 I VITA SALONGEN 
Föredrag | Entré medl. och ungdom 60 kr, övriga 100 kr | 
Fika ingår | Biljetter köps vid dörren

Ingrid Ohrberg, aktuell med utställningen Alla fåglar kan inte flyga, 

berättar om ett konstnärsskap som spänner över mer än 40 år.  

Arr: Hässleholms Konstförening

02
        APRIL

TORSDAG

UTSTÄLLNING | INGRID OHRBERG | ALLA FÅGLAR KAN INTE FLYGA

KL 11.15 INVIGNING I UTSTÄLLNINGSHALLEN
Utställning | Fri entré | Pågår 4/4 - 16/5 | 
För öppettider se hassleholmkulturhus.se

Sösdalakonstnären Ingrid Ohrberg fick Hässle-

holms kulturpris 2016. Hennes mest kända och 

omtalade verk är altartavlan i Tureholmskyrkan 

i Sösdala. Ett konstverk som består av 14 000 

gamla och nya skinnbitar ihopsydda på syma-

skin. Om utställningen Alla fåglar kan inte flyga 

säger konstnären: ”Jag växte upp nära naturen. 

Varje vår väntade vi barn på flyttfåglarna. De kom för att förutsättningarna för att lägga ägg och 

föda upp sina ungar var bäst här. Fåglar flyger över öknar, bergskedjor, hav och skogar. Även om 

det finns faror, så finns ingen taggtråd, murar eller gränskontroller där uppe. Mitt tema på utställ-

ningen är en parafras på flyktingsituationen i världen. Jag kan aldrig till fullo förstå! Som medmän-

niska har jag möjlighet att känna empati, solidaritet och i mitt fall engagemang genom bild”.

Visning/samtal: 15/4 kl. 18-19 samt 6/5 kl. 12-13 i Utställningshallen. Visningarna är gratis 

men föranmälan krävs. Anmälan görs till kulturhusets biljettkassa på telefon 0451-26 66 70 eller 

mejl biljett.kultur@hassleolm.se senast 3/4 samt 29/4. Obs! Begränsat antal platser.

Arr: Kultur Hässleholm

 

04
APRIL

LÖRDAG

MARS/APRIL 2020      APRIL 2020



18 19

APRIL 2020      APRIL 2020

HÄSSLEHOLMS FILMSTUDIO | SMÄRTA OCH ÄRA

KL 15.30 & 18.00 I PARKBIOGRAFEN 
Film | Medlemskort/inträde till vårens 8 filmer 150 kr köps i foajén före varje 
film. Vid köp av medlemskort väljer kunden visningstid 15.30 eller 18.00

Filmregissören Salvador har nått stora framgångar i livet och nu ska en av 

hans restaurerade filmer få nypremiär. Samtidigt plågas han av diverse 

krämpor, och än mer av en tomhetskänsla - vad betyder yrkesfram-

gångar, och varför ska man underkasta sig pretentiösa intervjuer och 

tröttsamt smicker? I jakten på livets mening drömmer sig Salvador tillbaka till barndomen, fattig 

på pengar men rik på kärlek från hans viljestarka mamma. Han minns pojkårens upptåg och de 

första aningarna om attraktion till det egna könet. Spanien, Pedro Almodóvar, 1 h 52 min.

Arr: Hässleholms Filmstudio

    06
   APRIL

MÅNDAG

FÖRELÄSNING OM HEDWIG AND THE ANGRY INCH

KL 19.00 I VITA SALONGEN 

Föreläsning | Entré 50 kr | Förköp Kulturhusets biljettkassa 

Lars Walldov håller ytterligare en av sina omtyckta föreläsningar. 

Denna gång breddas och fördjupas vår kunskap om den kom-

mande rockmusikalen Hedwig and the Angry Inch. Längd 1 tim.
 

Arr: Hässleholms Teaterförening

14
           APRIL

TISDAG

köp din 
biljett på

 nätet

ART OF BLAKEY

KL 19.30 I BLÅ SALONGEN 
Musik | Entré 175-225 kr | Förköp kulturhusets biljettkassa

Art of Blakey är en nystartad jazzseptett som spelar och tol-

kar musik från ett av jazzhistoriens största band, Art Blakey 

and the Jazz Messengers. Med stor respekt för musiken vill 

gruppen bjuda på svängning jazz i traditionella och nya 

arrangemang. Gruppen möttes på Skurups folkhögskola 

och har medlemmar från både Sverige och Danmark.

 
Arr: Hässleholms Jazzklubb och Studiefrämjandet

14
    APRIL

TISDAG

köp din 
biljett på

 nätet

DIABASEN GENOM TIDERNA

KL 19.00 I VITA SALONGEN 

Föredrag | 50 kr medlem, 60 kr med humorkort, 80 kr övriga, 
skolungdom fri entré | Biljetter köps vid dörren

Svart diabas är magma från jordens inre. Endast här i nordöstra Skåne och 

nordvästra Blekinge kan man komma åt ”det svarta guldet”. Hur bryter man 

och bearbetar diabasen? Medverkande Stenkonstnär Pia Lindberg, Gylsboda. 

Längd 1 tim 30 min, ej paus.
 

Arr: Föreningen Norden Hässleholm

15
          APRIL

ONSDAG

EN STACKARS LITEN HAJ

KL 14.00 I VITA SALONGEN 

Barnteater 4-8 år| Entré 50 kr | Förköp Kulturhusets biljettkassa 

Det var en gång en pojke som älskade att bada. Han skulle nog 

ha badat varje dag, om han inte vore så väldigt rädd för hajar. 

En föreställning om rädsla och hur man kan övervinna den. 

Längd 30 min.
 

Arr: Hässleholms Teaterförening

17
           APRIL

FREDAG

köp din 
biljett på

 nätet

barn

HÄSSLEHOLMS FILMSTUDIO | VI SOM ÄLSKADE VARANN SÅ MYCKET

KL 15.30 & 18.00 I PARKBIOGRAFEN 
Film | Medlemskort/inträde till vårens 8 filmer 150 kr köps i foajén före varje 
film. Vid köp av medlemskort väljer kunden visningstid 15.30 eller 18.00

KLASSIKER "Vi skulle förändra världen - men det var världen som för-

ändrade oss". Den smärtsamma repliken sammanfattar hela essensen 

av Scolas mästerverk. Ideal som blir till illusioner, förhoppningar som 

blir till förpliktelser - hela tiden med insikten att den tid som flytt 

aldrig kommer tillbaka. Med avstamp i partisanernas kamp under 

andra världskriget breder den episka berättelsen ut sig. Ur ruinerna 

efter fascismens fall ska ett bättre samhälle byggas, morgondagen är 

ljus. Här möter vi tre socialister som slogs sida vid sida i kriget, men nu strider om kärleken 

till samma kvinna, om den vänskap som ständigt sätts på hårda prov och om att hålla 

drömmarna vid liv när morgondag blir gårdag. Italien, Ettore Scola, 2 h.

Arr: Hässleholms Filmstudio

    20
   APRIL

MÅNDAG

QUILTY | OUT ON THE OCEAN

KL 19.00 I BLÅ SALONGEN 
Musik | Entré 265 kr | Förköp kulturhusets biljettkassa

Efter framgångarna under 2018 med bejublad Sverige-

turné till Quiltys 25-års jubileum sjösätter Quilty nu sitt 

nya projekt Out on the Ocean! Sea shanties, emigrantvi-

sor, kärleksballader och sånger om storslagna äventyr till 

havs utgör stommen i detta saltstänkta och tjärdoftande 

konsertprogram av irländska och skotska folkvisor med 

Atlanten som fond. Programmet presenteras med Quiltys 

välkända signum av musikalisk virtuositet, personliga 

arrangemang och klangfylld stämsång och innehåller 

allt från svängiga reels, jigs och hornpipes till smäktande 

känslor och drastisk humor. Längd 2 tim inkl paus.

 
Arr: Quilty Music

26
    APRIL

SÖNDAG

köp din 
biljett på

 nätet



20 21

APRIL/MAJ 2020      MAJ 2020     

KULTURSKOLANS MUSIKALSHOW

KL 18.30 SAMT 29/4 KL 19.30 I BLÅ SALONGEN 
Musikal | Entré 60 kr | Förköp kulturhusets biljettkassa

Musikalgruppen på Kulturskolan framför en sprakande show 

fylld av sång, dans och teater! Se och hör morgondagens stjärnor 

bjuda på hitlåtar från både kända och okända musikaler. 

Spelas även onsdagen den 29 april kl. 18.30 i Blå salongen.

 
Arr: Kulturskolan Hässleholm

28
    APRIL

TISDAG

köp din 
biljett på

 nätet

HEDWIG AND THE ANGRY INCH

KL 19.00 I RÖDA SALONGEN 

Musikal | Entré 300 kr, Scenpass 260 kr, studerande och ungdom 

t.o.m 19 år 150 kr | Förköp Kulturhusets biljettkassa 

Malmö Operas rockmusikal Hedwig and the Angry Inch är en 

stor kärleksberättelse. Den har gått från att vara kult till att 

vinna fyra Tony Awards på Broadway. Den är inte bara en häftig 

musikal, utan också en fantastisk livshistoria som handlar om identitet, kön och kärlek. 

I huvudrollerna ser vi stjärnorna Lindy Larsson och Sara Lehmann. Längd 1 tim 50 min.
 

Arr: Hässleholms Teaterförening

28
            APRIL

TISDAG

köp din 
biljett på

 nätet

HÄSSLEHOLMS FILMSTUDIO | SORRY WE MISSED YOU

KL 15.30 & 18.00 I PARKBIOGRAFEN 
Film | Medlemskort/inträde till vårens 8 filmer 150 kr köps i foajén före varje 
film. Vid köp av medlemskort väljer kunden visningstid 15.30 eller 18.00

Ända sedan Ricky och Abby gifte sig och bildade familj har de velat ge sina 

älskade barn en trygg uppväxt, helst i eget hus. Nu har dottern Liz hunnit 

bli 11, sonen Seb är 16 och husdrömmen känns avlägsen. I sitt stressiga 

vårdjobb kämpar Abby varje dag för att hinna ge sina patienter en känsla 

av människovärde. För att slippa fler underbetalda ströjobb skaffar Ricky en skåpbil, i förhoppning-

en att budkörningar ska ge bättre inkomst. Men snart förstår han att uppdragsgivarens regelverk är 

uttänkt för att förarna ska utnyttjas och skuldsättas. Storbritannien, Ken Loach, 1 h 40 min.

Arr: Hässleholms Filmstudio

    04
     MAJ

MÅNDAG

FRÅN IDÉ TILL DANSSHOW

KL 18.30 SAMT 9/5 KL 14.00 OCH KL 18.00 I RÖDA SALONGEN 
Dans | Vuxna 130 kr, Barn 80 kr | Förköp kulturhusets biljettkassa

Det är mycket arbete bakom ShowDansGruppens dansshower. Som 

publik ser man bara det färdiga resultatet. Men vad är det egentli-

gen som krävs för att skapa en dansshow? Längd 2 tim inkl paus.

 
Arr: ShowDansGruppen

08
     MAJ

FREDAG

köp din 
biljett på

 nätet

BLÅ MÅNDAG MED KONSERT OCH SOPPA | FRANSK KÄRLEK ROSTAR ALDRIG

KL 17.00 I BLÅ SALONGEN 
Musik och mat | Entré 150 kr, soppa ingår i priset
| Förköp kulturhusets biljettkassa

Kl. 17 öppnas dörrarna och Eat Kulturhuset serverar soppa. 

En chanson–varieté med Fia Adler Sandblad, Ola Karlberg 

& Jonas Franke-Blom. Fransk kärlek rostar aldrig är älskade 

franska klassiker framförda av två skådespelare och en 

musiker som tolkar och sjunger intensivt på svenska! 

Jacques Brel, Edith Piaf, Barbara, Gilbert Becaud. Oändlig är listan på gyllene strupar. Padam, 

Kom ihåg det finns rosor, Lämna mig inte nu, Domino. Grandios är listan på oförglömliga 

melodier. Fransk kärlek rostar aldrig är ett samarbete mellan ADAS musikaliska teater & Big 

Wind, båda med bas på Konstepidemin i Göteborg. Längd 1 tim 30 min. 

Arr: Kultur Hässleholm

11
          MAJ

MÅNDAG

köp din 
biljett på

 nätet

DANSSHOW CIRKUS ARNBERGSICO

KL 13.00 SAMT KL 16.00 I RÖDA SALONGEN 
Dans | Vuxna 150 kr, Barn 80 kr (upp till 12 år) | 
Förköp hos Arnbergs Dansstudio

Se barn och ungdomar i en sprakande dansshow! 

Publiken kommer att bjudas in till dans i cirkusens 

värld. Akrobater, lindansare, clowner, svärdslukare, 

spåkvinnor mm kommer att inta scenen denna dag. 

Denna show vill ingen missa! Längd 2 tim inkl paus.

 
Arr: Arnbergs Dansstudio

17
     MAJ

SÖNDAG

EUROPAFORUM HÄSSLEHOLM

18-19 MAJ I BLÅ OCH RÖDA SALONGEN 
Europaforum | Fri entré, men föranmälan krävs

Europaforum Hässleholm är Sveriges ledande mötesplats 

för Europafrågor. En gång per år möts allmänhet, politiker, 

sakkunniga och opinionsbildare för att diskutera aktuella 

frågor utifrån ett europeiskt perspektiv.

Under seminarier, paneldebatter och utfrågningar belyses 

europeiska frågor ur ett medborgarperspektiv. På så sätt 

vill tydliggörs sambanden mellan besluten i Bryssel och 

den enskildes vardag. Samtliga programpunkter är gratis och öppna för allmänheten.

Europaforum Hässleholm arrangeras för artonde året i rad. Information om årets program: 

www.eu-forum.se

 
Arr: Hässleholms kommun, EU-kommissionens representationskontor i Sverige, 
Europaparlamentets kontor i Sverige, Sieps, Lunds Universitet m.fl.

18
     MAJ

MÅNDAG
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    APRIL/MAJ 2020      MAJ 2020     MAJ 2020      MAJ/JUNI 2020     

CAISA ZERHOUNI

KL 19.30 I BLÅ SALONGEN 
Musik | Entré 175-225 kr | Förköp kulturhusets biljettkassa

Cajsa Zerhouni, Jazzsångerskan från Vejbystrand, debute-

rade hösten 2018 med sin Billie Holiday-hyllning My Billie 

och blev genast uppmärksammad för sin personliga och 

graciösa röst och sitt nära och varma tilltal. Hon har skapat 

en samling uttrycksfulla inspelningar av vokaljazz där hon 

låter traditionens ramar stötas mot det fria och personliga. 

Cajsa Zerhouni, kommer med sin kvintett:  Birgitta Flick, 

Mattias Lindberg, Arvid Jullander och Peter Danemo.

 
Arr: Hässleholms Jazzklubb och Studiefrämjandet

19
     MAJ

TISDAG

köp din 
biljett på

 nätet

KULTURSKOLANS SLAGVERKSKONSERT

KL 18.30 I BLÅ SALONGEN 
Musik | Entré 60 kr | Förköp kulturhusets biljettkassa

Kulturskolan Hässleholms två slagverksensembler 

framträder med vibrafon, xylofon, klockspel, marimba 

och mycket annat. Kan man spela melodier med slag-

verksinstrument? Jajamen, kom och kolla själv!

 
Arr: Kulturskolan Hässleholm

27
     MAJ

ONSDAG

köp din 
biljett på

 nätet

QUATTRO | VAN BEETHOVEN | EN BUSS KOMMER LASTAD

KL 19.00 I RÖDA SALONGEN 
Musik | Fri entré | Biljetter hämtas ut i kultur-
husets biljettkassa | Begränsat antal platser | 
Först till kvarn

Med Helsingborgs Symfoniorkester. Orkestern 

ger sig varje år ut på en regional turné för att 

sprida klassisk musik till en bredare publik.  

Nu har turen kommit till Hässleholm!

Tack vare ett unikt samarbete mellan Hässle-

holms kommun, Hässleholms konsertfören-

ing och Helsingborgs Symfoniorkester ges publiken möjlighet att, helt kostnadsfritt, ta del av 

ett fantastiskt program med musik av Ludvig van Beethoven. Längd 50 min. 

Arr: Kultur Hässleholm och Hässleholms Konsertförening 
i samverkan med Helsingborgs symfoniorkester

28
         MAJ

TORSDAG

köp din 
biljett på

 nätet

UTSTÄLLNING | MATTIAS ELIASSON

KL 11.15 INVIGNING I UTSTÄLLNINGSHALLEN
Utställning | Fri entré | Pågår 30/5 - 8/8 | 
För öppettider se hassleholmkulturhus.se

Mattias Eliasson, Hässleholms kulturstipen-

diat 2016, arbetar med installation, skulptur, 

teckning och text. Utgångspunkter för hans 

skapande kan vara en specifik plats, upphittade 

saker, hantverksliknande metoder, meditation, 

ett sinnestillstånd, en känsla av oro, odling av 

grönsaker, vardagliga föremål. Genom lekfullt 

kombinerande av oglamorösa material växer konstverk fram som ofta uppmärksammar det 

tillfälliga och ömtåliga. ”Med osviklig precision vet Eliasson hur rätt balans uppnås. Det gäller 

måttet av lätthet och tyngd, mörker och ljus, det sällsamma och triviala” skriver Carolina Söder-

holm i Sydsvenskan. Mattias Eliasson är konstnär uppväxt i Tyringe, utbildad på konsthögskola i 

Amsterdam och Stockholm.

Arr: Kultur Hässleholm

 

30
MAJ

LÖRDAG

KULTURSKOLANS KONCEPTFÖRESTÄLLNING ”UTANFÖR BOXEN"

KL 18.30 I RÖDA SALONGEN OCH I FOAJÉN UTANFÖR 
Musik och mycket mer | Entré 60 kr | Förköp kulturhusets biljettkassa

Vad är normer? Vad händer om man bryter dom? Hur kan det se ut 

och hur reagerar omvärlden? Teater, bild och dans smälter samman 

i en mångfacetterad konceptföreställning när Kulturskolans elever 

intar scenen och fattar penseln.

 
Arr: Kulturskolan Hässleholm

02
    JUNI

TISDAG

köp din 
biljett på

 nätet

Se alla program på vår hemsida
WWW.HASSLEHOLMKULTURHUS.SE

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

HÄSSLEHOLM KULTURHUS
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BILJETTER
Biljettkassan Hässleholm Kulturhus säljer biljetter till de flesta arrangemang i Hässleholm                 
Kulturhus. Biljettkassan hittar du på entrénplan inne i kuturhuset. Du kan också själv boka, be-
tala och skriva ut din biljett på nätet - gå in på www.hassleholmkulturhus.se. För erhållande av 
medlemsrabatt vid köp av biljetter gäller uppvisande av medlemskort. Kontakta Biljettkassan 
Hässleholm Kulturhus 0451-26 66 70 för mer information om bokning och biljetter. För aktuella 
öppettider se www.hassleholmkulturhus.se.

Det går även att komma till Biljettkassan 30 minuter före respektive föreställning för att köpa 
biljetter. Reservation för redan utsålda arrangemang. Köpt biljett hämtas ut senast 15 min innan 
föreställningsstart. Obs! Köpta biljetter går ej att återlösa. Biljetterna köps endast tillbaka om före-
ställningen skulle bli inställd. Ta med dig biljetterna till vår biljettkassa så hjälper vi dig med bytet.

I enlighet med lokala säkerhetsföreskrifter får ytterkläder och större väskor ej tas in i salongerna 
utan lämnas i den bemannade garderoben. Välkommen att hänga in dina ytterkläder, det är 
gratis. Lokala brandmyndigheter kan ge mer information om säkerhetsföreskrifter.

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 
föreställningar.

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 
föreningslokaler med plats för ca 16 deltagare till Röda salongens 398 platser. Kontakta vår 
bokningsansvarige 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 tillgäng-
liga 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          
Biljettkassan Hässleholm Kulturhus 0451-26 66 70 eller www.hassleholmkulturhus.se.

SOCIALA MEDIER
Följ oss på sociala medier för uppdateringar varje dag! Vi finns på Facebook, Instagram och Youtube.

HÄSSLEHOLM KULTURHUS

RÖDA SALONGEN
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För mer information:
WWW.EATKULTURHUSET.SE

27

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 kultur- och fritidsförvaltningen 
och barn- och utbildningsförvaltningen. Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder även ett kulturutbud 
för förskolan och gymnasiet. Kulturutbudet planeras av kulturombud från förskolan, grundskolan och 
gymnasiet tillsammans med referensgrupper med elever och kulturutvecklaren för barn och unga, i 
samarbete med bland annat Kulturskolan. 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

UNGDOMSCHECKEN

Du som är mellan 13-25 år kan 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

kuLtuR i fÖRSkOLA, GRuNDSkOLA Och GymNASiumEAt kuLtuRhuSEt

SALTODAGEN I HÄSSLEHOLM KULTURHUS DEN 3 FEBRUARI

Salto! är en av Sveriges och Europas största dansfestivaler för en ung publik. Salto är latin och 
betyder ”jag dansar!” Till den årliga Salto!-dagen kommer dansarrangörer för att se dansutbudet 
och sedan besluta vilka inköp som ska göras. Själva festivalen äger rum i oktober och då turnerar 
de 130 - 150 dansproduktioner som arrangörerna har valt. Läs mer på www.dansstationen.nu.

Arr: Dansstationen och Riksteatern Skåne

CAFE & BISTRO, KONFERENS OCH PAUSSERVERING
Vi på Sodexo är mycket stolta över att driva restaurang, konferens- och pausservering i Hässleholm 
kulturhus! Den 1 november 2019 flyttade vi in och öppnade upp Eat Café & Bistro i gamla ”Nyfiket” 
och vår förhoppning är att vi under kommande året även ska kunna öppna upp dörrarna för restau-
rangen i kulturhuset.

Eat är café/bistro, konferens och event på ett och samma ställe. Hos oss kan du äta en god frukost 
eller fika, välja bland flera vällagade rätter till lunch eller varför inte en avslappnad AW eller något 
att äta innan en föreställning. Nu kan man också förbeställa mat & dryck till pausen i samband med 
föreställningar.

Vi försöker göra gott också! Våra recept är byggda på stor del svenska och ekologiska råvaror, för-
packningar vi använder till take away är noga utvalda för att inte belasta miljön och du kan se vad 
varje lunchrätt har för klimatavtryck – så att du kan göra det bästa valet! 

Varmt välkommen! 
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SKAPARBIBBLAN
2 VÅN STADSBIBLIOTEKET
Skaparbibblan är en verksamhet för alla 
bibliotek i Hässleholm. Under våren 
anordnar vi workshops, återbrukspyssel 
och kreativ verksamhet för alla åldrar! Läs 
mer i bibliotekets programblad och följ 
gärna #skaparbibblanhlm. 

Mer info snokabibliotek.se 
 

KNITTES SAGOTEATER | 3-6 ÅR 
Sagorummet, stadsbiblioteket. Lördagar kl 11.
Gratis biljetter finns att hämta på Barnavdelningen 
en vecka innan varje saga. Det går också bra att 
ringa och boka biljetter på tel: 0451-267112.
- 25/1 Gumman som aldrig blev mätt
- 29/2 Missan, katten som inte ville vara sig själv
- 28/3 Påskkärringen
- 25/4 Den själviske jätten

CODERDOJO I SKAPARBIBBLAN | 7-17 ÅR 
Skaparbibblan, plan 2 i stadsbiblioteket. Tisdagar 
udda veckor kl 17-19. Vi programmerar egna spel 
och bygger små robotar. Drop-in.
- 28 jan, 11 feb, 25 feb, 10 mars, 24 mars, 7 april 
och 21 april.

BABYSAGA | 0-1 ÅR 
Sagorummet, stadsbiblioteket. Fredagar kl 10.30-11.
Gratis biljetter finns att hämta på Barnavdelningen 
en vecka innan varje saga. Det går också bra att 
ringa och boka biljetter på tel: 0451-267112.
- 31 jan, 28 feb, 27 mars och 24 april.

SAGOSTUND | 2-5 ÅR 
Sagorummet, stadsbiblioteket. Fredagar kl 10.30-11.
Gratis biljetter finns att hämta på Barnavdelningen 
en vecka innan varje saga. Det går också bra att 
ringa och boka biljetter på tel: 0451-267112.
- 7 feb, 21 feb, 6 mars, 20 mars, 3 april och 17 april.

Se mer info om program och ev. ändringar:

WWW.SNOKABIBLIOTEK.SE

FÖR BARN & UNGABOKSAMTAL 
Bjärnums bibliotek.
- Vi läser samma bok och diskuterar den tillsammans.
Håll utkik efter datum. 

FÖRFATTARBESÖK JAN-ERIC BOO 
13 feb kl 18 Vinslövs bibliotek.
- Jan-Eric Boo, född 1950 i Hässleholm, har arbetat 
som polis i 37 år. De sista 17 åren arbetade han med 
den grövsta organiserade brottsligheten vid länskrim 
i Skåne. Dessutom har Jan-Eric arbetat som civilpo-
lis för FN och EU på Balkan. Han började skriva som 
pensionär och hans böcker bygger fritt på upplevel-
ser och erfarenheter från hans yrkesverksamma liv.

BOKCAFÉ 
20/2 och 16/4 kl 14 Sösdala bibliotek. 
- Vi tipsar varandra om böcker och fikar tillsammans.

TEKNIKFIKA 
Måndag 2 mars kl 10-12.30, Tyringe bibliotek. 
- Kom igång med tekniken.

BEHÖVER DU HJÄLP MED E-BÖCKER 
ELLER ANDRA AV BIBLIOTEKETS 

E-TJÄNSTER, RING 0451-267117

program på bibliotekenvälkommen till våra bibliotek

TEKNIKFIKA
En gång i månaden med start i januari. 
Stadsbiblioteket. Mer info kommer. 

SPRÅKCAFÉ PÅ VITTSJÖ BIBLIOTEK
Måndagar kl 10.00, Vittsjö bibliotek. Startar 13/1.
- Vi träffas, pratar lätt svenska och fikar. Fri entré.

SPRÅKCAFÉ PÅ STADSBIBLIOTEKET
16/1-28/5, torsdagar kl 14.30-16, stadsbiblioteket. 
- Vi träffas, pratar lätt svenska och fikar. Fri entré.

SHARED READING FÖR ANHÖRIGA 
Onsdagar kl 14 i stadsbiblioteket, Gröna rummet 2 vån.
Datum: 22/1, 5/2, 19/3, 5/3, 18/3, 15/4, 29/4.
- Begränsat antal platser. Mer info och föranmälan: 
mia.dimblad@hassleholm.se 0415-267120.
I samarbete med kommunens Anhörigstöd.

BOKFIKA
Startar onsdag 22/1 kl 19, Vittsjö bibliotek.
- Alla välkomna för att ge och få boktips. 

LÄSECIRKELN
Onsdagar kl 17 i stadsbiblioteket, Läsrummet 2 vån.
Datum: 29/1, 26/2, 25/3, 22/4, 13/5. 
- Samtalsledare: Mia Dimblad. 

SLÄKTFORSKNING
- Stadsbiblioteket onsdagar kl 16-19: 29/1, 26/2, 25/3,        
22/4, 20/5.
- Sösdala måndagar kl 15-17: 13/1, 3/2, 2/3, 6/4, 4/5.
- Tyringe torsdagar kl 15-17: 23/1, 13/2, 12/3, 16/4, 14/5.

FIKTIONENS HESTER MÖTER VERKLIGHETENS ESTER
Torsdag 30 jan kl 18.30 i stadsbiblioteket.
-Ett kulturevent i litteraturens och historiens tecken. 
De magiska spänningsromanerna om Hester utspe-
lar sig på olika platser i Skåne och bygger på verkliga 
händelser. Pigan Ester var vid början av 1700-talet en 
rikskändis för sitt motstånd mot dåtidens ”kvinnliga 
plikter”. Musik, föreläsning, överraskningar mm. Tid 
ca 2 tim. Fri entré. Mer info och föranmälan för fika: 
patrikvaha6@gmail.com senast 27/1.
- Medv: Författaren Örjan Olsson från Bjärnum, his-
torieforskaren Therese Möller från Malmö universitet.
- Moderator: Sten Ivarsson, Söderslättsgymnasiet 
Trelleborg m fl.

KONSTUTSTÄLLNINGAR, TYRINGE BIBLIOTEK
3-28 feb - Carmen Chor, blandtekniker.
2-27 mars - Anna Rydén Westling blandtekniker.
30 mars—30 april - Kullaro diabas.
4-29 maj - San Lundberg Wikström keramik.
1-30 juni - Sommarutställning.

FÖRFATTARBESÖK ELISABETH ÖSTNÄS
11 feb kl 19 stadsbiblioteket, mer info sid. 7. 
- Entré 60 kr, förköp kulturhusets biljettkassa.

RESEFÖRELÄSNINGAR MED LARS PÅHLSON 
Vinslövs bibliotek kl 19, 
10/2 - KRAKOW med AUSCHWITZ.
24/2 - Norra THAILAND - Orkidéer, elefanter, narkotika 
och kondomer.
9/3 - PANAMA - Kanalen.
23/3 - KIEV med TJERNOBYL.
6/4 - HOLLAND - Från tulpanfält till blomstermarknad.

HÄSSLEHOLMS BIBLIOTEK 

Våra bibliotek i Hässleholms kommun erbjuder 
personlig service och ett varierande utbud. Vi har 

ett stadsbibliotek och sex filialer i kommunen. 
Här kan du se en del av vårens program 2020 på 
de olika biblioteken. Aktuellt programblad finns 

att hämta varje månad på ditt bibliotek. 
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• Kulturskolan
28 april

• Blå måndag
11 maj kl 17.00

• Jazzklubben
19 maj kl 19.30

• Kulturskolan  
27 maj kl 18.30

• Quattro
28 maj kl 19.00

• Kulturskolan
2 juni kl 18.30

TEATER/HUMOR/SHOW

• Pappa, make och krigsförbrytare 
22 jan kl 19.00

• Radikal optimist
31 jan kl 17.30 & 20.00

• Nöjeskarameller
8 feb kl 19.00

• Nobelpriset och den tomma tallriken
12 feb kl 19.00

• Sommarnöjen
5 mars kl 19.00

• Hör på Hörberg
19 mars kl 20.00

• Bjärnums Casinogäng 33 år!
21 mars kl 18.00

• Kulturskolan
28 april kl 18.30

• Hedwig and the angry inch
28 april kl1 9.00

DANS

• ShowDansGruppen
8 maj kl 18.30 + 9 maj kl 14.00 & 18.00

• Arnbergs Dansstudio
17 maj kl 13.00 & 16.00

MUSIK

• Jazzklubben
28 jan kl 19.30

• Blå måndag
10 feb kl 17.00

• Estetiska programmets vårshow
13 feb kl 18.00

• Musical Highlights vol. 13
21 feb kl 20.00

• Quattro
23 feb kl 16.00

• Jazzklubben
25 feb kl 19.30

• Tommy Körberg
4 mars kl 19.30

• Kulturskolan 
7 mars kl 11.00

• Stadsmusikkåren
8 mars kl 18.00

• Blå måndag
9 mars kl 17.00

• Jazzklubben
10 mars kl 19.30

• Lördags-ös med Esteterna
21 mars kl 14.00 

• Quattro
22 mars kl 16.00

• En stenkul konsert
25 mars kl 18.30

• Kulturskolan
28 mars kl 11.00

• Bobbe big band & Claus Sörensen
28 mars kl 19.00

• Blå måndag
30 mars kl 17.00

• Quattro 
2 april kl 19.00

• Jazzklubben
14 april kl 19.30

• Quilty
26 april kl 19.00

SNABBGENOMGÅNG

UTSTÄLLNINGAR

• Tingatinga
17 jan—16 feb

• Ulla Bejrum
22 feb—21 mars

• Ingrid Ohrberg | Alla fåglar kan inte flyga
4 april—9 maj

• Mattias Eliasson
30 maj—8 aug

FÖREDRAG

• Författarbesök | Elisabet Östnäs 
11 feb kl 19.00

• Författarbesök | Jan-Eric Boo
13 feb kl 18.00

• Cafékväll
26 feb kl 19.00

• Odla din hälsa
2 mars kl 19.00

• Skånes berggrund berättar
11 mars kl 19.00

• Författarbesök | Per J Andersson
18 mars kl 19.00

• Författarbesök | Nina Wähä
1 april kl 19.00

• Cafékväll
2 april kl 19.00

• Om Hedwig and the angry inch
14 april kl 19.00

• Diabasen genom tiderna
15 april kl 19.00

• Europaforum Hässleholm
18-19 maj

BARN, FAMILJ OCH UNGA

• Familjeverkstad
25 jan kl 11.00—14.00

• Fabelstunden
8 feb kl 14.00

• Sportlovsaktiviteter
17 feb—21 feb

• Familjeverkstad
29 feb kl 11.00—14.00

• Välkommen in
21 mars kl 14.00

• Familjeverkstad
28 mars kl 11.00—14.00

• En stackars liten haj
17 april kl 14.00

• Det var det fräckaste
16 nov kl 14.00

• Familjeverkstad
7 dec kl 11.00—14.00

• Alfons Åberg
8 dec kl 15.00

barn



32

Kultur Hässleholm
Vattugatan 18 • Järnvägsgatan 23 • 281 23  Hässleholm • 0451-26 71 00 • 
Biljettinfo 0451-26 66 70 • biljett.kultur@hassleholm.se • www.hassleholmkulturhus.se
Foto: Peter Knutson


