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HÄSSLEHOLM 
KULTURHUS
PROGRAM HÖSTEN 2018  



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 
Chatarina Wilgotsson, programansvarig Kultur Hässleholm tel 0451-26 71 10.

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

INFORMATION

32

HÄSSLEHOLM KULTURHUS – ETT UNIKT HUS MITT I CENTRUM

Efter 5 år som kulturchef i Hässleholm har jag hunnit med ett 
par kulturprogram likt det du nu håller i handen. Inför varje ny 
säsong känner jag en stor stolthet över det program som vi på 
kulturförvaltningen tillsammans med föreningar och privata 
kulturaktörer skapar.

Ur höstens program kan nämnas pärlor som Pop explosion, 
Bokens dag, utställningen Nya stjärn-Scott och konsert med 
världsstjärnorna Barbara Hendricks och Roland Pöntinen. Varje 
vecka händer det massor av spännande saker i vårt kulturhus så 
jag hoppas du tar dig tid att verkligen gå igenom programmet 
för att hitta dina pärlor.

Men kulturhuset är inte bara de arrangemang och konserter som 
äger rum på våra scener. Det är också bibliotek, mat och biograf 
och varje år har kulturhuset över 450 000 besökare. Därför är jag 
övertygad om att, även om du inte hittar det i just detta program, så finns det något hos oss för alla.

Så varmt välkommen till Hässleholm kulturhus i höst!
Anders Rosengren

Kulturchef, kulturförvaltningen

LOKALER FÖR MÖTEN OCH KONFERENSER

Föreningar, institutioner, skolor, företag och grupper med 
behov av lokaler för alla typer av arrangemang - från mindre 
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. Kontakta 
Kerstin Helander på Hotell Statt för mer information om 
konferenser tel 0451-890 12.
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HÄSSLEHOLM KULTURHUS



     SEPTEMBER 2018  SEPTEMBER 2018   

HÄSSLEHOLMS FILMSTUDIO | C’EST LA VIE!

KL 18.00 I PARKBIOGRAFEN 

Film | Medlemskort/inträde till höstens 7 filmer kostar 150 kr | Kan köpas i 
foajén före varje film | Förköp måndag 27/8 kl 18-19 i Parkbiografens foajé

Denna franska ”feelgood”-film utspelar sig under ett extravagant bröllop på ett slott 

och precis som den traditionstyngda bröllopsgenren kräver uppstår problem och 

tokerier längs vägen. Olivier Nakache, Eric Toledano, Frankrike m.fl. (117 min).

Arr: Hässleholms Filmstudio

03
 SEPT

MÅNDAG

VARFÖR PRATADE VI ALDRIG OM ATT PAPPA HADE EN PSYKISK SJUKDOM?

KL 19.00 I RÖDA SALONGEN 

Föreläsning | Entré 195 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Hasse Brontén växte upp med en pappa som levde med diagnosen manodepressiv. Först 

många år senare har Hasse öppet berättat sanningen om hur hans pappa dog. Inte på 

grund av cancer som länge var den stående lögnen. Varför är det fortfarande tabu kring 

psykiska sjukdomar? Var går gränsen mellan personlighet och diagnos? På ett varmt men 

samtidigt mycket underhållande sätt berättar Hasse om sina erfarenheter och tankar 

kring att växa upp med en pappa som inte riktigt var som alla andra. Längd 45 min.
 
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med Anhörigforum

06
SEPT

TORSDAG

köp din 
biljett på

 nätet

54

UTSTÄLLNING | NYA STJÄRN-SCOTT | VERNISSAGE, INVIGNING OCH WORKSHOPS

KL 11-15 I UTSTÄLLNINGSHALLEN, FOAJÉN OCH ATELJÉ FÄRGAREN 

Utställning | Fri entré | Pågår 8/9 - 10/11 | Öppettider hassleholmkulturhus.se

Utställningen invigs kl 11.15 av kulturchef Anders Rosengren. Kl 12 spelar 

musikgruppen ”Helge Änglar” i foajén. Vid 12.30-13.30 samt 13.45-14.45 kan 

du delta i konstworkshops tillsammans med Konstskolan Freja.

Vi anordnar även konstworkshops tillsammans med Konstskolan Freja vid tre 

andra tillfällen - tis 11/9 kl 14-15 för särskoleelever, tis 18/9 kl 17-18 och tors 

20/9 kl 17-18 för alla. Anmälan till workshop: ann.marie.juhlin@sv.se. 

Du har även möjlighet att få lunchvisningar av utställningen vid två tillfällen 

- den 25/10 och 1/11 kl 12-13. Museipedagog Jenny Andersson guidar er i 

utställningen och det finns utrymme för samtal och frågor kring konsten.

Arr: Studieförbundet Vuxenskolan och Kultur och kvalitet

08
SEPT

LÖRDAG

MISS JEKYLL & MRS HYDE | EN HUMORSHOW

KL 19.30 I RÖDA SALONGEN 

Humor | Entré 250 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus 

Humorshow med mycket standup, en del sång och massor av roliga infall! Grundtemat 

i showen handlar om alla de olika sidor vi människor har. Elakhet, snällhet, generositet, 

snålhet, avundsjuka och hur mycket pengar kan man egentligen lägga på hudkrämer? 

Showen blandar högt och lågt, brett och smalt men framförallt massor av skratt! Jes-

sica kan som få andra att bjuda på sig själv och har en alldeles speciell förmåga att få 

publiken att känna igen sig. Längd 1 tim 15 min.

Arr: Scenliv i Osby

14
 SEPT

FREDAG

köp din 
biljett på

 nätet

VALET 2018 | DEBATTSERIE

KL 14.00 I RÖDA SALONGEN

Debatt | Fri entré | Först till kvarn | Tre tillfällen
Är du osäker på vad du ska rösta i valet 2018? Vid tre tillfällen har du chansen att 

se Hässleholms aktiva partier i en djupare politisk debatt. Ledda av en erfaren och 

politiskt obunden moderator ges partierna möjlighet att visa medborgaren vad de vill 

åstadkomma med sin politik, samt att djupdyka i frågor som har stor betydelse i valet. 

Debattserien startar den 1/9 kl 14.00 i kulturhuset med fokus – omsorg, sociala frågor, 

migration och integration. Nästa tillfälle äger rum på Markan den 3/9 kl 18.00 med 

fokus – skola, utbildning, teknik och bygg. Det sista tillfället äger rum på Hovdala slott 

den 6/9 kl 18.00 med fokus – kultur, fritid, miljöpolitik, turism och tillväxt.

Längd ca 2 tim. Läs mer på www.hassleholm.se/debatt.

Arr: Kultur Hässleholm

 

01
SEPT

LÖRDAG

KICK-OFF MED RICKARD SÖDERBERG

KL 19.00 I RÖDA SALONGEN 

Kick-off | Fri entré | Ingen föranmälan

En presentation av Malmö Operas repertoar säsongen 2018-2019. När repertoaren för 

säsongen presenteras ute i Skåne, görs det med besked. Rickard Söderberg är känd för 

att inte skräda vare sig ord eller sång och han kommer, på sitt alldeles eget sätt, att ta sig 

an såväl spelprogrammet i det stora operahuset i Malmö som i turnéuppsättningarna.

Längd 1 tim.
 
Arr: Hässleholms teaterförening 

07
SEPT

FREDAG

JAZZKLUBBEN | BODEKULL GOSPEL & JAZZ ORCHESTRA

KL 19.30 I RÖDA SALONGEN 

Musik | Entré 275 kr, medlem 225 kr | Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Bodekull Gospel & Jazz Orchestra är bandet från Karlshamn med medlem-

mar från hela Sydsverige, bl a från Hässleholmstrakten. De förenar gospel 

och jazz i storbandsformat. Andraé Crouch, en av vår tids främsta gospelar-

tister, gick ur tiden 2015 och hans svängiga gospel blir något alldeles extra i 

storbandstappning. I den här konserten får vi bl a lyssna till specialskrivna arrangemang.

 
Arr: Hässleholms Jazzklubb och Studiefrämjandet

11
SEPT

TISDAG

köp din 
biljett på

 nätet

HÄSSLEHOLMS FILMSTUDIO | LADY BIRD

KL 18.00 I PARKBIOGRAFEN 

Film | Medlemskort/inträde till höstens 7 filmer kostar 150 kr | Kan köpas i 
foajén före varje film | Förköp måndag 27/8 kl 18-19 i Parkbiografens foajé

I Lady Bird får vi se ett dramatiskt och turbulent förhållande mellan en mamma och hennes 

tonårs-dotter, Christine "Lady Bird" McPherson. Den kärleksfulla och viljestarka mamman är en 

sjuksköterska som arbetar för att hålla familjen uppe efter att Lady Birds far förlorar sitt jobb. 

Dottern, som går i en katolsk skola, längtar efter något annat. Greta Gerwig, USA, (94 min).

Arr: Hässleholms Filmstudio

17
 SEPT

MÅNDAG
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     SEPTEMBER 2018   SEPTEMBER 2018   

6 7

HÄSSLEHOLMS KONSTFÖRENING | BENTE BROSBÖL HANSEN

KL 19.00 I VITA SALONGEN

Föredrag | Entré 100 kr medlem och ungdom 60 kr | Biljetter säljs vid dörren

Bente Brosböl Hansen - Den mångfaldige världsmästaren i drejning berättar 

om ett liv med lera. Cafékväll. 

Längd ca 1 tim.

Arr: Hässleholms konstförening

20
SEPT

TORSDAG

BLÅ MÅNDAG | TRENNE  

KL 17.00 I BLÅ SALONGEN 

Musik och mat | Entré 150 kr, soppa ingår i priset | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Kl. 17 öppnas dörrarna och Farozon serverar soppa. Kl. 17.30 konsert med 

Trenne – flerstämmigt sväng på svenska. Vad får man om man tussar ihop 

en värmländska, en upplänning och en halvfransk skånska? Jo gruppen 

TRENNE, där tre musiker och låtskrivare sammanstrålar, glada poplåtar 

samsas med vilda polkor och eftertänksamma ballader. Inramade av 

stämsång och diverse strängar och tangenter. Allt på svenska, om det där 

ni vet... livet! Trenne består av Petra Kvist, Caroline Leander och 

Staffan Wester. Längd 1 tim 30 min.

 
Arr: Kultur Hässleholm

24
SEPT

MÅNDAG

QUATTRO | KONSERTINTRODUKTION MED PETER WILGOTSSON

KL 18.30 I FOAJÉN UTANFÖR SALONGERNA

Föredrag | fri entré, ingår i Quattroserien

Peter Wilgotsson berättar om kvällens konsert, tonsättarna och deras verk. 

Peter är verksamhetschef på Musik i Syd och har en gedigen bakgrund inom 

den klassiska musiken både som programläggare och musiker. Längd 20 min.

Arr: Kultur Hässleholm

20
SEPT

TORSDAG

ERIK STÅHL | JAG NJUTER SÅ LÄNGE JAG VARAR

KL 19.00 I RÖDA SALONGEN

Föreläsning | Entré 249 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus 

Erik föddes med en av världens mer ovanliga sjukdomar och är sjuk än idag. Efter 

hundratals dagar bakom sjukhusets vita väggar har han lärt sig uppskatta de små 

sakerna i vardagen och att optimera sin vardag för att få ut så mycket som möjligt av 

den trots en kropp som kämpar emot. Med en föreläsning som har spännvidd över hela 

känsloregistret åker Erik runt över hela landet och låter folk känna på hur det är att vara 

en del av hans vardag. Längd 90 min, ej paus.

Arr: 2coco AB

19
   SEPT

ONSDAG

BETYDELSEN AV MINERALER I DRICKVATTEN

KL 19.00 I VITA SALONGEN

Föredrag | Entré 50 kr medlem, 80 kr övriga, skolungdom fri | Köp biljetter vid dörren

Vi får skärpa oss om vi ska skryta med att vi har världens bästa dricksvatten. Kalcium, 

som finns i dricksvatten, behövs framför allt i skelett, tänder, och hjärta, men är också 

skyddande mot en rad giftiga ämnen ex uran som kan förekomma i dricksvatten. Är 

det inte balans mellan mineralerna kan det ge hälsoproblem. Ingår i tema ”Vatten”. 

Kulturskolan medverkar. Längd 90 min.

Arr: Föreningen Norden

19
 SEPT

ONSDAG

köp din 
biljett på

 nätet
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QUATTRO | JAKOB KORANYI & JUHO POHJONEN

KL 19.00 I RÖDA SALONGEN

Musik | Entré 195 kr, medl. i Hässleholms Konsertförening 170 kr, abonne-
mangspris för alla fyra konserter i konsertserien QUATTRO 650 kr, medl i Häss-
leholms Konsertförening 550 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Svenska cellisten Jakob Koranyi framträder regelbundet som solist med orkestrar 

över hela världen av vilka Orchestre de Paris, Hong Kong Philharmonic Orchestra, 

New Zealand Philharmonic Orchestra och Kungliga Filharmoniska Orkestern kan 

nämnas. Han är även en återkommande gäst vid The Chamber Music Society of 

Lincoln Center i New York samt flera internationella kammarmusikfestivaler. 

Firad som en av Finlands mest framstående pianister, har Juho Pohjonen mottagit ett brett erkännande för sin djup-

gående musikalitet, distinkta interpretation och breda repertoar som sträcker sig från Bach till Salonen. Juho har vun-

nit priser i ett flertal finländska och internationella pianotävlingar och spelat konserter runtom i Europa och USA som 

solist med bl. a. Los Angeles kammarorkester, Helsingfors stadsorkester och Zürichs Tonhalle-orkester. Kvällen bjuder 

på verk av Claude Debussy, Zoltán Kodály, Dmitrij Sjostakovitj, och Anders Hillborg. Längd 1 tim 40 min inkl. paus.

Arr: Kultur Hässleholm och Hässleholms Konsertförening i samarbete med Musik i Syd

20
SEPT

TORSDAG
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biljett på
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DROTTNINGSYLT | JOSEFIN JOHANSSON OCH ROBERT NOACK 

KL 19.00 I RÖDA SALONGEN 

Teater | Entré 250 kr, scenpass 210 kr, ungdom t.o.m 19 år och 
studerande 125 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

En föreställning om Sveriges drottningar, från Sigrid Storråda på 

vikingatiden till Silvia idag. Gustav II Adolfs död 1632 gav upphov till 

uttrycket Lützendimma, Gustav Vasas skidtur gav upphov till ett väl-

känt vinterevenemang och Gustav V:s dikeskörning gav oss ortnamnet 

Kungens Kurva. Vad Sveriges kungar åstadkommit är väldokumenterat 

och välkänt i skola och samhälle, men vad har egentligen våra 

drottningar åstadkommit? Längd 1 tim.
 
Arr: Hässleholms teaterförening 

21
SEPT

FREDAG
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VIDD-DAG MED TEMA BILDKONST

KL 8.30-16.00 I VITA SALONGEN, UTSTÄLLNINGSHALLEN, ATELJÉ FÄRGAREN 

Konstdag | Fri entré | Anmälningsavgift www.vidd.nu/aktuellt

VIDD-dag, en dag för dig som är lärare eller ledare inom bildkonst 

och dylikt inom kulturskola, skola, studieförbund, förening eller på 

annat sätt! Mer info och anmälan finner du på www.vidd.nu/aktuellt. 

Anmälan senast 3 september eller så långt platserna räcker.

Arr: Föreningen Pascal

 25
  SEPT

 TISDAG



9

  SEPT/OKT 2018 OKTOBER 2018

8

FAMILJEVERKSTAD

KL 11.00—14.00 I ATELJÉ FÄRGAREN

Kreativ verkstad | Från 3 år | Drop-in | Fri entré 

Skapa tillsammans i Ateljé Färgaren! Barn från 3 år tillsammans med en 

vuxen. Vi utgår från den pågående utställningen och denna gång skapar vi 

med garn och pärlor. Begränsat antal platser. Allt är kostnadsfritt. Ateljén 

finns på andra våningen i kulturhuset. Verkstadsledare: Nelly Nilsson Nyberg. 

Vid frågor kontakta kulturutvecklaren för barn och unga, 0709-717104.

Arr: Kultur Hässleholm

29
 SEPT

LÖRDAG

barn

HÄSSLEHOLMS FILMSTUDIO | THE DEATH OF STALIN

KL 18.00 I PARKBIOGRAFEN 

Film | Medlemskort/inträde till höstens 7 filmer kostar 150 kr | Kan köpas i 
foajén före varje film | Förköp måndag 27/8 kl 18-19 i Parkbiografens foajé

När Stalin plötsligt faller död ned utbryter kalabalik, men snart börjar maktkampen 

på allvar mellan Beria, Chrustjev och General Zhukov. Humorstjärnor som Steve 

Buscemi, Michael Palin, Olga Kurylenko och Andrea Riseborough gör i en hutlös 

fars allt för att ta platsen som hans efterträdare. Vem ska trumfa sina kombattanter 

och nå maktens glans? Armando Iannucci, Frankrike m.fl. (106 min).

Arr: Hässleholms Filmstudio

01
OKT

MÅNDAG

JAZZKLUBBEN | ELISABETH MELANDER MED JAZZAPPEAR

KL 19.30 I BLÅ SALONGEN 

Musik | Entré 225 kr, medlem 175 kr | Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Elisabeth Melander är en av Sveriges främsta jazzröster och hennes själfull-

het, varma uttryck och känsla tillsammans med en unik improvisations-

konst är det som präglar gruppen JazzAppear. Här blandas eget material 

med tolkningar av andras. JazzAppear består förutom av Elisabeth 

Melander (vo) av Anders Bergcrantz (tp), Inge Peterson Lindbäck (s), Håkan 

Rydin (p), Chico Lindwall (g), Göran Schelin (b) och Lars Beijbom (tr).

 
Arr: Hässleholms Jazzklubb och Studiefrämjandet

02
OKT

TISDAG

köp din 
biljett på

 nätet
FÖRFATTARBESÖK | NIKLAS KÄLLNER  

KL 18.00 I BLÅ SALONGEN 

Författarbesök | Entré 80 kr, pensionär och ungdom t.o.m 19 år 60 kr | Förköp 
Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Lär dig fixa kallpratet! Den obehagliga tystnaden. Brukar du också kasta ur dig ”åh vilket 

vackert väder vi har fått” för att snabbt bryta den? Här delar Niklas Källner med sig av sina 

bästa tips på hur man fixar kallpratet – som faktiskt är ett viktigt kitt för goda relationer. Bo-

ken ger både konkret vägledning i olika vardagssituationer och bjussar på roliga anekdoter 

från såväl världspolitikens arena som sfi-klassrummet. Intressanta historier kring människor 

och företeelser som alla har med kallprat att göra, blandas med intervjuer med olika yrkes-

grupper, fakta, konkreta tips på hur man blir en bättre kallpratare och Niklas personliga reflektioner. Förhoppningsvis 

kan boken vara till hjälp när du saknar samtalsämnen på nästa middag eller jobbmingel. Längd 1 tim, ej paus.

 
Arr: Kultur Hässleholm

25
SEPT

TISDAG

köp din 
biljett på

 nätet
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A-KONST | ANNORLUNDA KONST

KL 13-15 I UTSTÄLLNINGSHALLEN 

Konst | Fri entré | Anmälan till nita.lorimer@gmail.com

Nita Lorimer, Lund, berättar om Outsider Art från ett historiskt perspektiv och visar 

bilder av konst från hela världen och A-Konsts kollektion. En jurymedlem från den 

jurybedömda utställningen ”Nya stjärn-Scott”, Emelie Hansson, berättar om sitt 

sätt att arbeta och presenterar sin konst. Vidar Lorimer-Olssson, konstnär i utställ-

ningen berättar om  konstutbildningen han har gått och presenterar sin konst. 

 
Arr: A-konst

02
OKT

TISDAG

ÄR PÅSTÅDDA KLIMATFÖRÄNDRINGAR PÅLITLIGA?

KL 19.00 I VITA SALONGEN 

Föredrag | Entré 50 kr medlem, 80 kr övriga, skolungdom fri | Köp biljetter vid dörren

Går det att lita på klimatforskarna? Forskare i Sverige och Kanada har undersökt 120 

vetenskapliga artiklar som publicerats inom klimatforskningen. Studien innehåller en 

statistisk analys av de sammanlagda 1154 experimenten. Ingår i tema ”Vatten”. 

Kulturskolan medverkar. Längd 90 min.

 
Arr: Föreningen Norden

03
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ONSDAG
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SÅSOM I EN SPEGEL | REGIONTEATERN BLEKINGE KRONOBERG 

KL 19.00 I BLÅ SALONGEN 

Teater | Entré 200 kr, scenpass 160 kr, ungdom t.o.m 19 år och 
studerande 100 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Ett högintensivt kammarspel av Ingmar Bergman. Såsom i en spegel 

skildrar en familj under tjugofyra laddade timmar. Vi möter den själv-

upptagne författaren och änklingen David, hans barn Karin och ”Minus” 

och svärsonen Martin. I huvudrollen ser vi Malin Mases-Arvidsson och 

i rollen som Martin Mattias Silvell. Båda är kända från Dramaten och 

Stockholms Stadsteater samt från film och TV. Längd 2 tim inkl paus.
 
Arr: Hässleholms teaterförening 

03
OKT

ONSDAG

köp din 
biljett på

 nätet

INTERNATIONELLT KULTURMÖTE | KULTUR MÖTER KULTUR 

KL 14-18 I FOAJÉN OCH RÖDA SALONGEN 

Musik/dans/mode/mat | Fri entré

Ta med dig familjen och upplev världens kultur! Vi på STRNG WMN bjuder 

på en upplevelse du sent kommer glömma. Upplev kultur från olika länder 

genom mat, musik, dans och mode.

Kom som du är, ta med dig familj och vänner och bara njut av allt som 

världen har att erbjuda!

Mer information finns på www.strngwmn.se.
 
Arr: STRNG WMN

13
OKT

LÖRDAG
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OKTOBER 2018      OKTOBER 2018

11

HÄSSLEHOLMS FILMSTUDIO | THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI

KL 18.00 I PARKBIOGRAFEN 

Film | Medlemskort/inträde till höstens 7 filmer kostar 150 kr | Kan köpas i 
foajén före varje film | Förköp måndag 27/8 kl 18-19 i Parkbiografens foajé

Så här skriver H. Lindblad i DN: "Det som är så befriande är att varje rollfigur bär på en 

sorts otippad föränderlighet, vilket i sin tur gör allt skådespeleri så lyskraftigt. Filmen 

är en spännande genreöverskridande mix av sorgsen countryballad, kvinnligt hämnd-

drama o svart komedi. Och djupt mänskligt". Filmen fick en Oscar för bl a bästa film, 

manus och kvinnliga huvudroll. Martin McDonagh, Storbritannien m.fl. (115 min).

Arr: Hässleholms Filmstudio

15
OKT

MÅNDAG

POLITIKERPANEL | VAD HÄNDER NU DÅ? SAMTAL MED POLITIKER I PANELEN

KL 17.00-18.30 I UTSTÄLLNINGSHALLEN

Paneldiskussion | Fri entré

Hur kan vi skapa bättre arbetsförutsättningar för kulturarbetare med funktionsned-

sättning? Vad tror vi om framtiden? Blir det någon skillnad efter valet? Vad behöver 

göras, oavsett politiskt styre? Och finns det områden där vi behöver hjälpas åt för att 

nå resultat? Medverkanden: Niklas Malmberg (MP), Per Lodenius (C), Sandra Johans-

son, verksamhetschef Moomsteatern, konstnärer från utställningen Nya stjärn-Scott, 

samtalsledare Kjell Stjernholm, Studieförbundet Vuxenskolan.

Arr: Kultur och kvalitet tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan 

15
OKT

MÅNDAG
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SIMON & GARFUNKEL REVIVAL BAND | 60TH ANNIVERSARY 

KL 19.30 I RÖDA SALONGEN 

Musik | Entré 365-395 kr | Förköp www.ticketmaster.se

Simon & Garfunkel Revival Band hyllar i år minnet av den ursprungliga 

duons 60-årsjubileum. De kommer att framföra kultduons vackraste låtar 

från de senaste 60 åren. Bandet, som består av Michael Frank, Guido 

Reuter och ytterligare tre musiker, är framgångsrik för att de uppnår en 

delikat balans mellan den perfekta inramningen och den individuella 

tolkningen av den ursprungliga duon. Publiken fångas av de rytmiska och 

emotionella låtarna som framkallar minnen. Längd 2 tim.
 
Arr: Wigt International 

16
OKT

TISDAG

köp din 
biljett på

 nätet

VATTEN, VATTEN, VATTEN

KL 19.00 I BLÅ SALONGEN 

Föredrag | Entré 50 kr medlem, 80 kr övriga, skolungdom fri | Köp biljetter vid dörren

Fantastiska bilder från hela Norden med anknytning till vatten. Naturfotografen Ingmar 

Kristiansson från Hässleholm delar med sig av sina berättelser och bilder. Ingår i tema 

”Vatten”. Längd 90 min.

 
Arr: Föreningen Norden

17
OKT

ONSDAG
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HÄSSLEHOLMS KONSTFÖRENING | PIA LENDEMAR

KL 19.00 I VITA SALONGEN

Föredrag | Entré 100 kr medlem och ungdom 60 kr | Biljetter säljs vid dörren

Pia Lendemar berättar om hur hon konserverar och restaurerar konst. 

Lyssna och få tips om hur du kan vårda din konst. 

Längd ca 1 tim.

Arr: Hässleholms konstförening

17
OKT

ONSDAG
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QUATTRO | KONSERTINTRODUKTION MED PER NYRÉN

KL 18.30 I FOAJÉN UTANFÖR SALONGERNA

Föredrag | Fri entré, ingår i Quattroserien

Per Nyrén berättar om kvällens konsert, tonsättarna och deras verk. Per har under 

många år föreläst om musik och varit presentatör både vid kammarkonserter 

och Helsingborgs symfoniorkesters konserter. Längd 20 min.

Arr: Kultur Hässleholm

17
OKT

ONSDAG

QUATTRO | I EN MUSIKALISK SPEGEL | PER GROSS OCH TREITLERKVARTETTEN

KL 19.00 I RÖDA SALONGEN

Musik | Entré 195 kr, medl. i Hässleholms Konsertförening 170 kr, abonnemangspris för alla 4 konserter i konsert-
serien QUATTRO 650 kr, medl i Hässleholms Konsertförening 550 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Per Gross, blockflöjt, studerade vid Syddansk Musikkonservato-

rium och KMH och år 2010 vann han Solistpriset. Per har gjort 

konserter, turnéer och solistframträdanden med bl. a. Drott-

ningholms barockensemble, Göteborgs symfoniker, Nordiska 

kammarorkestern, Gävle symfoniorkester, Göteborg Baroque, 

Uppsala kammarorkester och Musica Vitae. 

Treitlerkvartetten är en av Sveriges mest uppmärksammade 

unga stråkkvartetter. Sedan 2012 har de etablerat sig som en 

återkommande ensemble vid festivaler och kammarmusikserier runtom i Europa såsom Conway Hall (London) och 

Greenfield Hall (New York). Kvartetten tilldelades Kungliga Musikaliska Akademiens Ensemblestipendium 2016. 

Kvällens titel, I en musikalisk spegelsal, kommer av att ny repertoar möter och speglar tidigare århundradens. 

Det blir verk av J.S Bach, Elena Kats-Chernin, Andrea Tarrodi och Gordon Jacobs. Längd: 1 tim och 40 min inkl. paus.

Arr: Kultur Hässleholm och Hässleholms Konsertförening

17
OKT

ONSDAG

köp din 
biljett på

 nätet

KULTURSKOLAN | CAFÉKONSERT

KL 11.00 I KULTURHUSETS ENTRÉHALL

Musik | Fri entré 

Musik med Kulturskolans elever i entrén på Hässleholm Kulturhus. 

Blandade instrument och genrer. 

Längd ca 45 min. 

Arr: Kulturskolan Hässleholm

20
OKT

LÖRDAG

köp din 
biljett på

 nätet
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12

SHIRLEY VALENTINE | RIKSTEATERN 

KL 19.00 I RÖDA SALONGEN 

Teater | Entré 300 kr, scenpass 260 kr, ungdom t.o.m 19 år och studerande 150 kr 
| Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Se tvåfaldiga Guldbaggevinnaren Maria Lundqvist i rollen som Shirley Valentine! 

Hennes barn har flyttat hemifrån, hon lever i ett kärlekslöst förhållande och som 

vanligt står hon ensam i sitt kök och lagar mat medan hon pratar med väggen. 

Livet blev inte riktigt som Shirley hade tänkt sig. Plötsligt bjuder hennes väninna 

Jane med henne på en semesterresa till en grekisk paradisö. I hemlighet börjar 

hon packa väskan. Ska hon våga trotsa sina rädslor och för första gången se 

världen, och sig själv, i ett helt nytt ljus? Längd 2 tim 40 min inkl paus.
 
Arr: Hässleholms teaterförening 

20
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biljett på

 nätet

HÖSTKONSERT MED HÄSSLEHOLMS STADSMUSIKKÅR OCH MAGNUS BÄCKLUND 

KL 17.00 I RÖDA SALONGEN 

Musik | Entré vuxen 290 kr,  barn 100 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Hässleholms Stadsmusikkår bjuder in till höstkonsert! Utöver våra 

egna skickliga musiker har vi glädjen att presentera Magnus 

Bäcklund som gästsolist. Magnus Bäcklund är känd från många 

sammanhang, bland annat Fame Factory och melodifestivalen. 

Tillsammans bjuder vi på en blandad repertoar med mycket fart 

och glädje, kanske en och annan smäktande ballad. Helt enkelt 

något för alla smaker! Längd 2 tim 30 min inkl paus.
 
Arr: Hässleholms stadsmusikkår 

21
OKT

SÖNDAG

köp din 
biljett på

 nätet

HÄSSLEHOLMS FILMSTUDIO | DARKEST HOUR

KL 18.00 I PARKBIOGRAFEN 

Film | Medlemskort/inträde till höstens 7 filmer 150 kr | Köps i foajén före varje film

Maj 1940. I denna sexfaldigt Oscarsnominerade film ser vi Churchill efterträda Cham-

berlain och ställas inför ödesdigra beslut. En mörk stund där mycket står på spel. Gary 

Oldman gör en lysande insats i rollen som Churchill. Joe Wright, USA m.fl. (125 min).

Arr: Hässleholms Filmstudio

22
OKT

MÅNDAG

DOC LOUNGE LIVE | DREAMING MURAKAMI 

KL 18.30 I BLÅ SALONGEN 

Film | Entré 20 kr | Förköp Biljettkassan i Hässleholm Kulturhus

Dreaming Murakami är en unik och drömsk dokumentär om hur 

det är att översätta en av världens mest populära samtida författare, 

vars romaner har trollbundit miljontals hängivna läsare världen över.

Vi följer översättaren Mette Holm i hennes arbete och får uppleva 

hur Murakamis fiktiva karaktärer får liv och blir till en del av filmen. 

Kl. 18.30 livesändning från Babel i Malmö där det samtalas kring filmen, kl. 19 startar filmen och efter filmvisningen 

är vi återigen med live. Regi: Nitesh Anjaan, filmlängd: 58 min. Engelskt, danskt, japanskt tal / Svenska undertexter.
 
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med Hässleholms Filmstudio 

23
OKT

TISDAG

köp din 
biljett på

 nätet

LENNIE NORMAN | GUBBVARNING LIVE!

KL 19.30 I RÖDA SALONGEN 

Humor | Entré 395 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Det var 27 år sen sist Lennie Norman gjorde en soloshow. När han i våras gav 

sig ut på en riksomfattande turné med föreställningen Gubbvarning live så 

blev det succé! Argare, bittrare och mer förbannad än någonsin kommer 

Lennie Norman bjuda publiken in i en gubbes funderingar och tankar om 

den tid vi lever i. Publiken kommer att få sig en rejäl omgång med humor, vi 

kan helt enkelt utlova en Stand Up show av allra högsta klass! Längd 90 min.
 
Arr: MT Live AB

24
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köp din 
biljett på
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ESTETISKA PROGRAMMETS HÖSTSHOW

KL 18.00 I RÖDA SALONGEN 

Musik | Entré 70 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Vi avslutar vår stora turné i Röda Salongen där våra duktiga musikelever 

bjuder på fartfylld konsert. Njut av upplevelsen att se morgondagens 

stjärnor! Elever från estetiska programmet på HTS medverkar. 

Längd 1 tim.
 
Arr: Hässleholms tekniska skola

25
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MIRIAM AÏDA | LOVING THE ALIEN

KL 19.00 I BLÅ SALONGEN 

Musik | Entré 150 kr | örköp Biljettkassan i Hässleholm Kulturhus

Med nya albumet ”Loving The Alien” hyllar Miriam Aïda David Bowie tillsammans med 

sin prisbelönta grupp bestående av Mats Andersson på sjusträngad gitarr samt Ola Bot-

hzén och Finn Björnulfson på slagverk. David Bowie ägde modet att utmana de sociala 

normerna och gå utanför de givna ramarna med ett budskap om att följa sitt hjärta 

och våga stå för den man är. Med detta budskapet närmast hjärtat och med influenser 

av afro-brasilianska rytmer, jazz, reggae och en dos svensk melankoli tolkar Miriam Aïda 

och hennes grupp Bowies fantastiska låtar på ett personligt sätt. Längd 1 tim 10 min.
 
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med Musik i Syd

25
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BIGGO MUSIC BAND | LJUVA 60-TAL

KL 19.30 I RÖDA SALONGEN 

Musik | Entré 455 kr | örköp Biljettkassan i Hässleholm Kulturhus

Biggo Music Band och Ljuva 60-tal kommer nu åter till Kulturhuset i 

Hässleholm. Nu kör Vi turnén för sjätte året i följd. Under kvällen bjuder vi 

på låtar från artister som Jerry Lee Levis, Elvis Presley, The Beatles, Engelbert 

Humperdink, Chuck Berry, Roy Orbison, Johnny Casch, Little Richard, Ray 

Peterson och Niel Sedaka m.fl. Nostalgin kommer att flöda hela kvällen!

Längd 2 tim 30 min inkl paus.
 
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med Musik i Syd

27
OKT

LÖRDAG

köp din 
biljett på

 nätet
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FAMILJEVERKSTAD

KL 11.00—14.00 I ATELJÉ FÄRGAREN

Kreativ verkstad | Från 3 år | Drop-in | Fri entré 

Skapa tillsammans i Ateljé Färgaren! Barn från 3 år tillsammans med en 

vuxen. Vi utgår från den pågående utställningen och denna gång skapar vi 

porträtt. Begränsat antal platser. Allt är kostnadsfritt. Ateljén finns på andra 

våningen i kulturhuset. Verkstadsledare: Nelly Nilsson Nyberg. Vid frågor 

kontakta kulturutvecklaren för barn och unga, 0709-717104.

Arr: Kultur Hässleholm

27
  OKT

LÖRDAG

barn

BLÅ MÅNDAG | JAG VILL MÖTA LIVETS MAKTER VAPENLÖS 

KL 17.00 I BLÅ SALONGEN 

Musik och mat | Entré 150 kr, soppa ingår i priset | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Kl. 17 öppnas dörrarna och Farozon serverar soppa. Kl. 17.30 konsertprogram 

med Camilla Åström, dragspel och sång och Petra Haraldson, piano och 

sång. I föreställningen får publiken möta Karin Boye och hennes diktning 

i ett urval och med en tydlig ådra av både vemod och mod. Musiken och 

sången ackompanjerar, förstärker och tillför nya dimensioner till texternas 

redan kraftfulla uttryck. Längd 1 tim 30 min.

 
Arr: Kultur Hässleholm

29
OKT

MÅNDAG

köp din 
biljett på

 nätet

JAZZKLUBBEN | DRAGKEDJAN JAZZBAND

KL 19.30 I BLÅ SALONGEN 

Musik | Entré 225 kr, medlem 175 kr | Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Dragkedjan Jazzband bildades egentligen 1980. Bandmedlemmarna är 

aktiva på olika sätt och det var några av dem som 2004 startade Hällevik 

Tradjazzfestival, en av de viktigaste mötesplatserna för tradjazz i Europa. 

Bandet har under åren turnerat i Danmark, Tyskland, Polen och Estland. 

Bandet spelar en glad och medryckande jazz med rötter i tradjazzen.

 
Arr: Hässleholms Jazzklubb och Studiefrämjandet

30
OKT

TISDAG

köp din 
biljett på

 nätet

FÖRFATTARBESÖK | MALIN LINDROTH 

KL 19.00 I STADSBIBLIOTEKET 

Författarbesök | Entré 80 kr, ingår kaffe/te och lättare förtäring | Förköp 
Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Malin Lindroth är 52 år, barnlös och har levt ensam i nästan trettio år. När hon presente-

rar sig som ofrivilligt ensam blir reaktionerna starka och hon frågar sig vilka historier om 

livet utanför tvåsamhetsnormen som är möjliga att berätta. Därför bestämde hon sig för 

att skriva om en livserfarenhet som efterfrågas lika lite idag som i det förflutna. Malin vill 

reclaima ordet nucka. Ta tillbaka det fulaste namnet och tvätta skammen ur det. Detta 

är ett befrielseprojekt, ett ifrågasättande av de normer som vi fortfarande är så knutna till 

och kanske blinda inför och ett beredande av plats för den större berättelsen om kärlek, 

makt och relationer. Malin Lindroth är författare, dramatiker och kulturskribent. Hon debuterade 1985 med 

diktsamlingen Lära gå och har gett ut ett flertal diktsamlingar och prosaverk. Längd 1 tim, ej paus.

 
Arr: Kultur Hässleholm
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POP EXPLOSION | HITS FROM THE LEGENDS

KL 19.30 I RÖDA SALONGEN 

Musik | Entré 395 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Låt oss tillsammans spola tillbaka bandet och kliva in popmusikens magiska 

värld. POP Explosion ger dig en liveshow med musik från en generation som 

präglat många av nutidens stora artister och musikskapare. Scenshowen 

framförs av en ensemble bestående av sångare, dansare och live-musiker 

med stor artistisk närvaro. Återupplev musiken från Prince, Whitney, Michael, 

Madonna, Bowie med flera i en färgsprakande explosion av glädje, energi 

och total eufori. Spelas följande datum: 2, 3, 9 och 10 november kl 19.30 i Röda salongen. Längd 2 tim 15 min.
 
Arr: Stage Dream Productions AB

02
NOV

FREDAG

köp din 
biljett på

 nätet

VEM? | MÅNTEATERN 

KL 14.00 I VITA SALONGEN 

Barnföreställning 3-6 år | Entré 50 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

En liten föreställning om de stora känslorna. Möt Nalle, Fågel, Katten, Kanin och 

Nallegrisen i deras knasigt underbara men fullt normala tillvaro, där de stökar 

och bökar runt bland enkla men svåra och vardagligt trassliga situationer. Kryp 

in i vår visuellt kittlande och musikaliskt nyfikna VEM-värld full av knöliga, 

luddiga och roliga känslor, relationer och VEM-djur. Längd 40 min.
 
Arr: Hässleholms teaterförening 
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 nätet

QUATTRO | BARBARA HENDRICKS OCH ROLAND PÖNTINEN

KL 16.00 I RÖDA SALONGEN

Musik | Entré 295 kr, medl. i Hässleholms Konsertförening 270 kr, abonnemangspris för alla 4 konserter i konsert-
serien QUATTRO 650 kr, medl i Hässleholms Konsertförening 550 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Barbara Hendricks är född i Arkansas, USA, tog 

examen i matematik och kemi innan hon började 

studera vid Juilliard School of Music i New York. 

Hennes lärare där var Jennie Tourel, om henne 

och hennes betydelse skriver Barbara Hendricks 

utförligt i sin självbiografi ”Min röst”, 2010. Tidigt 

flyttade hon till Europa med Frankrike och 

Schweiz som sin bas men är numera svensk 

medborgare och bosatt i Sverige sedan många år.

Barbara Hendricks karriär har kommit att utspelas 

på högsta internationella nivå. Raden av orkestrar, 

dirigenter och medmusikanter är imponerande. 

Så är också hennes repertoar som spänner över opera, Lieder, nyskriven musik och, inte minst, jazz och spirituals.

Roland Pöntinen debuterade som 17-åring med Kungliga Filharmonikerna och har sedan dess framträtt med 

betydande orkestrar över hela världen. Bland höjdpunkterna märks konserter med Los Angeles Philharmonics i 

Hollywood Bowl, med Philharmonia Orchestra i Paris och London samt framträdanden på London Proms i Royal 

Albert Hall. Han har gästat många festivaler och samarbetat med en mängd stora artister. Tilltalas särskilt av 

intimiteten i recitalformen och av att komponera spännande program. Längd 1 tim 30 min inkl. paus.

Arr: Kultur Hässleholm och Hässleholms Konsertförening i samarbete med Musik i Syd
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HÄSSLEHOLMS FILMSTUDIO | EN FANTASTISK KVINNA 

KL 18.00 I PARKBIOGRAFEN 

Film | Medlemskort/inträde till höstens 7 filmer 150 kr | Köps i foajén före varje film

Transpersonen Marina förlorar sin pojkvän i hjärnblödning och får sedan uppleva olika 

fördomar om sig. Daniella Vega, som spelar Marina, lyckas förmedla djupaste sorg till 

skam, förnedring och ilska så att temat känns både personligt och universellt.

Filmen fick en Oscar för bästa utländska film. Sebastían Lelio, Chile m.fl.  (104 min).

Arr: Hässleholms Filmstudio

05
NOV

MÅNDAG

WORKSHOP SKAPANDE KONST I PROCESS

KL 13.00 I UTSTÄLLNINGSHALLEN 

Konst | Fri entré | Anmälan till: anneli@kulturochkvalitet.se  

Malin Lucchesi, en av konstnärerna i utställningen ”Nya stjärn-Scott” kommer att sitta 

och måla under tiden hon berättar hur och varför hon målar. Hon bjuder även in till en 

öppen diskussion som handlar om de olika sätten att måla och att kunna använda sin 

funktionsvariation i ett kreativt flöde. Malins Lucchesis konstnärskap utgår ifrån hennes 

synestesi, autism och ADHD. Välkomna till ett spännande möte! Längd 1 tim 30 min.

Arr: Kultur och kvalitet - en intresseförening

06
NOV

TISDAG

JAZZKLUBBEN | ORCHESTRA SIX

KL 19.30 I BLÅ SALONGEN 

Musik | Entré 225 kr, medlem 175 kr | Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

A brew of jazz, soul & blues, with a funky feel! Så beskriver Orchestra Six själva sin musik. Alla sex bandmedlemmar 

är välkända musiker från södra Sverige - Lars Beijbom (tr), Göran Schelin (b), Robert Tjäderkvist (keyb), Ola Åkerman 

(tb), Inge Petersson Lindbäck (s) och Fredrik Davidsson (tp). Lars 

Beijbom har varit med länge på jazzscenen, där han både spelat 

med och skrivit musik till Radiojazzgruppen och samarbetat med 

välkända musiker som George Russell, Red Mitchell, Mike Gibbs 

och Kenny Wheeler. Nu är det Orchestra Six som gäller. 

 
Arr: Hässleholms Jazzklubb och Studiefrämjandet

13
NOV

TISDAG

köp din 
biljett på

 nätet

INSPIRATIONSKVÄLL MED LARS WALLDOV INFÖR CARMEN 

KL 19.00 I VITA SALONGEN 

Föredrag | Fri entré | ingen föranmälan

Carmen är världens mest spelade och älskade opera. Den var alldeles för social-

realistisk för den rika borgarklass som bevistade urpremiären. De chockerades 

av operans sex- och våldsinslag samt den bitvis brutala musiken. Lars Walldov 

kommer att berätta om allt detta mera i detalj. Och som vanligt kommer han att 

spela skivor av mycket varierande slag med unika artister – historiskt intressanta, 

konstnärligt tveksamma, spontant skrattretande och underbart upphetsande. 

Längd 1 tim 45 min.
 
Arr: Hässleholms teaterförening 

14
NOV

ONSDAG

BOKENS DAG 2018 

KL 13-16 I RÖDA SALONGEN 

Författarbesök | Entré entré 195 kr inkl fika | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Välkommen till en dag i bokens och litteraturens tecken! Redan kl. 12.30 startar det i foajén, 

kom och mingla med eftermiddagens spännande författare. På scenen i Röda salongen 

startar programmet kl. 13 med föredrag och författarsamtal som leds av Gunilla Wedding, 

Skånska Dagbladet och Pernilla Ekdahl, Norra Skåne. 

Bokens dag 2018 gästas bl. a. av författarna:

Anders Roslund - aktuell med nya thrillern "Tre timmar" och i höst blir det Sverigepremiär 

för den amerikanska filmatiseringen för hans och Börge Hellströms "Tre sekunder".

Agnes Lidbeck - aktuell med boken "Förlåten", en historia om relationen om två omaka 

systrar. Våren 2018 kom också diktsamlingen "Ur".

Jonas Hassen Khemiri - nya romanen "Pappaklausulen" handlar om familjehemligheter 

och blodsband, om gatstenar och dinosaurier, om kärlek och svek.

Maja Lundgren - aktuell i höst med "Den skenande planeten", en skruvad framtidsberät-

telse, präglad av humor och berättarglädje. En "Pompeji" i science fiction-miljö.

 
Arr: Norra Skåne, Skånska Dagbladet, Kultur Hässleholm i samarbete med Sparbanken 
Skåne och Hässleholms Bokhandel

17
NOV

LÖRDAG

köp din 
biljett på

 nätet
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MELODIKRYSS | HÄSSLEHOLMS KAMMARORKESTER & STEFAN PÖNTINEN

KL 16.00 I BLÅ SALONGEN

Musik | Entré 125 kr, medlem i Konsertföreningen 85 kr | Förköp 
Biljettkassan Hässleholm Kulturhus 

Hässleholms Kammarorkester bjuder in till en eftermiddag med härlig musik 

där lyssnarna får möjlighet att visa sina musikkunskaper kors och tvärs! Det 

blir musik av bl a Tchaikovsky och Khachaturian. Längd 1 tim 20 min.

Arr: Kulturskolan Hässleholm

17
NOV

LÖRDAG

köp din 
biljett på

 nätet

CARMEN | MALMÖ OPERA 

KL 16.00 I RÖDA SALONGEN 

Teater | Entré 300 kr, scenpass 260 kr, ungdom t.o.m. 19 år och 
studerande 150 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus 

Carmen är världens mest spelade opera och har en mängd berömda musikpärlor. 

Den handlar om passionerad kärlek och våld i nära relationer. Vi möter den frihets-

älskande Carmen och den samvetsgranne José. För hennes skull sviker han plikten, 

glömmer fästmön och bryter mot lagen. När Carmen blir intresserad av en annan 

man, blir José så svartsjuk att han vill ta livet av henne. Längd 2 tim inkl paus.
 
Arr: Hässleholms teaterförening 

18
NOV

SÖNDAG

köp din 
biljett på

 nätet

UTSTÄLLNING | ANNA-STINA PURK OCH INGA-BRITT JEPPSSON

KL 11.00 I UTSTÄLLNINGSHALLEN

Utställning | Fri entré | Pågår 17/11 - 12/1 | Öppettider hassleholmkulturhus.se

Två verkliga profiler i Hässleholms konstvärld. Tillsammans har de målat, tovat, broderat, 

skulpterat och undervisat i 160 år! Vernissage lördag 17/11 kl 11-14. Pågår 17/11-12/1.

Arr: Hässleholms konstförening

17
NOV

LÖRDAG
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18 19

    NOVEMBER 2018      NOVEMBER 2018     

HÄSSLEHOLMS FILMSTUDIO | LJUS I NATTEN 

KL 18.00 I PARKBIOGRAFEN 

Film | Medlemskort/inträde till höstens 7 filmer 150 kr | Köps i foajén före varje film

Filmen handlar om en syrisk flykting som möter en restaurangägare i Helsingfors. 

Båda på flykt, båda på jakt efter ett bättre liv. Berättelsen växlar mellan de två män-

nens öden och så småningom korsas deras vägar. Kaurismäkis berättarstil innehåller 

sparsam dialog och svart underfundig humor. Aki Kaurismäki, Finland m.fl. (98 min).

Arr: Hässleholms Filmstudio

19
NOV

MÅNDAG

FAMILJEVERKSTAD

KL 11.00—14.00 I ATELJÉ FÄRGAREN

Kreativ verkstad | Från 3 år | Drop-in | Fri entré 

Skapa tillsammans i Ateljé Färgaren! Barn från 3 år tillsammans med en vuxen. 

Vi utgår från den pågående utställningen och denna gång gör vi målade ytor 

och konturlinjer. Begränsat antal platser. Allt är kostnadsfritt. Ateljén finns på 

andra våningen i kulturhuset. Verkstadsledare: Nelly Nilsson Nyberg. Vid frågor 

kontakta kulturutvecklaren för barn och unga, 0709-717104.

Arr: Kultur Hässleholm

24
  NOV

LÖRDAG

barn

HÅLLA LÅDA | BIBLIOTEKSFESTIVAL

KL 11.00 I STADSBIBLIOTEKET

Festival | Fri entré | Passar alla åldrar | Läs mer www.snokabibliotek.se 

Varmt välkomna till stadsbiblioteket för en dag och kväll fylld av musik och

kreativitet! Separat program kommer inom kort. Håll utkik på snokabibliotek.se 

och facebook.com/hassleholmsbibliotek för info.

Arr: Kultur Hässleholm

24
  NOV

LÖRDAG

QUATTRO | PÅ SPANING EFTER EN VIOLINSONAT

KL 16.00 I RÖDA SALONGEN

Musik | Entré 195 kr, medl. i Hässleholms Konsertförening 170 kr, abonnemangspris för alla 4 konserter i konsert-
serien QUATTRO 650 kr, medl i Hässleholms Konsertförening 550 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Den gåtfulle Vinteuil skymtar fram i Marcel Proust’s berömda 

roman "På spaning efter den tid som flytt". Musikerna Mats Widlund 

(piano) och Anders Lagerqvist (violin) ger sin bild av hur denne 

fiktive kompositörs musik kan ha klingat och med journalisten Eric 

Schüldt som beledsagare får lyssnaren följa med till en tid som flytt 

men som ständigt är aktuell. Verk av Camille Saint-Saëns, Richard 

Wagner, Reynaldo Hahn, Gabriel Fauré och Jean Cras. 

Med sina radioprogram om tystnadens musik och nu senast i SVT:s vetenskapliga 

samtalsprogram ”idévärlden” så har Eric Schüldt återskapat bilden av hur tiden får ta sin 

plats och där tanken är lika viktig som någonsin. Mats Widlund är professor i piano vid 

kungliga musikhögskolan och en utav landets mest erfarna och firade kammarmusiker. 

Anders Lagerqvist debuterade som solist med Sveriges Radios symfoniorkester och har erhållit diplom från Kungliga 

musikhögskolan. Längd 1 tim, ej. paus.

Arr: Kultur Hässleholm och Hässleholms Konsertförening

25
NOV

SÖNDAG

köp din 
biljett på

 nätet

BLÅ MÅNDAG | NÅGONSTANS I SVERIGE 

KL 17.00 I BLÅ SALONGEN 

Musik och mat | Entré 150 kr, soppa ingår i priset | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Kl. 17 öppnas dörrarna och Farozon serverar soppa. Kl. 17.30 tar sångaren 

och estradören Erik Ask-Upmark med oss tillbaka till det ödesdigra året 

1939 – ett år när hela världen svävade i ovisshet om vad som skulle följa, och 

när musiken var en av de få saker som förmedlade tröst och styrka att blicka 

framåt... Föreställningen varvar samtida ljudinspelningar med texter och för-

stås musik – ett pärlband av svenska och internationella örhängen, bl.a. Min 

soldat, Lili Marleen, Kalle på Spången m. fl. Erik Ask-Upmark är underhållare 

med mångårig erfarenhet av att stå på scenen i alla möjliga sammanhang, 

inklusive flitig medverkan i radio och TV. Längd 1 tim 30 min.

 
Arr: Kultur Hässleholm

26
NOV

MÅNDAG

köp din 
biljett på

 nätet

I JULETID 2018 

KL 19.00 I RÖDA SALONGEN 

Musik | Entré 395 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

2018 firar Christer Sjögren 50 år som artist! Som del i detta firande deltar 

Christer Sjögren återigen som gästsolist i Sveriges största julturné I Juletid. 

Övriga ensemblemedlemmar är som vanligt Magnus Johansson och Marcos 

Ubeda. Och traditionsenligt medverkar även Röke Blås vid konserten i 

Hässleholm Kulturhus. Det blir alltså både jubileums- och julstämning 

denna speciella julkonsert! Samma gran, men med nya kulor! Längd 2 tim.

 
Arr: Billy Heil Management

27
NOV

TISDAG

köp din 
biljett på

 nätet

fo
t

o
 p

et
er

 k
n

u
t

so
n

MINDFUCKNESS | EN FÖRELÄSNING OM ATT TÄNKA ANNORLUNDA 

KL 18.30 I RÖDA SALONGEN 

Föreäsning | Entré 395 kr | Förköp www.christianwass.se/mindfkness

Föreläsning med Pontus Ströbaek & Christian Wass. För att lära dig hantera, och 

sedan få till en bestående förändring, krävs det ofta att du tänker annorlunda. Du 

behöver kunna bemästra både ditt känsloliv och den nya världsbild förändring-

en för med sig, om du inte vill bli stående kvar med en fot i det gamla. Den här 

föreläsningen liknar ingen du varit på tidigare. Inspirerande livsberättelser med 

fokus på förändringens olika faser. Allvar, humor och en smula kaos där allt myn-

nar ut i konkreta verktyg att omedelbart använda både i det privata och i din yrkesroll. Längd 2 tim 30 min inkl paus.

 
Arr: Christian Wass

28
NOV

ONSDAG

köp din 
biljett på

 nätet

JULKONSERT MED KULTURSKOLANS SLAGVERKSENSEMBLER

KL 18.30 I BLÅ SALONGEN

Musik | Entré 60 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Fantastiskt att höra Julens härliga melodier med alla de olika instrumenten 

i slagverksfamiljen såsom marimba, xylofon, vibrafon mfl. 

Längd 1 tim. 

Arr: Kulturskolan Hässleholm

28
NOV
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 nätet



20 21

    NOV/DEC 2018      DECEMBER 2018     

FAMILJEVERKSTAD

KL 11.00—14.00 I ATELJÉ FÄRGAREN

Kreativ verkstad | Från 3 år | Drop-in | Fri entré 

Kom och julpyssla tillsammans i Ateljé Färgaren! Barn från 3 år tillsammans 

med en vuxen. Begränsat antal platser. Allt är kostnadsfritt. Ateljén finns på 

andra våningen i kulturhuset. Verkstadsledare: Nelly Nilsson Nyberg. Vid 

frågor kontakta kulturutvecklaren för barn och unga, 0709-717104.

Arr: Kultur Hässleholm

01
  DEC

LÖRDAG

barn

MERA MAX | TEATER SAGOHUSET 

KL 14.00 I VITA SALONGEN 

Barnföreställning 1-3 år | Entré 50 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus 

Välkomna till ön där det finns varmt ljus för alla sinnen, ett rum som blir härs och 

tvärs och där bollar studsar fram och snören balanserar. Mera Max är en 

stämningsfull och konstnärlig upplevelse, där gräset växer på sin alldeles 

egen ö. Längd 40 min.
 
Arr: Hässleholms teaterförening 

01
DEC

LÖRDAG

köp din 
biljett på

 nätetbarn

WIZEX | NU BÖRJAR DET LIKNA JUL 

KL 19.00 I RÖDA SALONGEN 

Musik | Entré 380 kr | Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Vi hälsar Dig välkommen till en Julshow som verkligen lever upp till 

ordet ”Julshow”. Med en skön mix av gammalt och nytt, humor och 

skönsång blir detta den perfekta avkopplingen Ni förtjänar i 

julstressen. Längd 2 tim 30 min inkl paus.

 
Arr: Wizex musik AB

01
DEC

LÖRDAG

köp din 
biljett på

 nätet
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WHAT CHRISTMAS MEANS TO ME 

KL 16.00 I RÖDA SALONGEN 

Musik | Entré 320 kr | Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Bohuslän Big Band bjuder tillsammans med soul och gospelstjär-

nona Samuel Ljungblahd och Kristin Amparo in till en julkonsert 

i soulens, gospelns och svängets tecken. Med avstamp i Stevie 

Wonders "What Christmas means to me" tas publiken med 

på en resa bland kända så väl som okända pärlor, tolkade av 

två av Sveriges främsta sångare tillsammans med Sveriges 

vassaste storband. 

Längd 2 tim inkl paus.

 
Arr: Bohuslän Big Band / Vara Konserthus

02
DEC

SÖNDAG

köp din 
biljett på

 nätet

TRÄNA DIN INRE KONDITION | LYFT DIG SJÄLV OCH ANDRA 

KL 18.00 I RÖDA SALONGEN 

Föreäsning | Entré 375 kr | Förköp www.tomasgunnarsson.se

Upplev en inspirerande och upplyftande föreläsning om konsten att lyfta sig 

själv och andra. Utlovas både skratt och allvar i en härlig mix, samt konkreta 

redskap att användas direkt i vardagen. Passar både dig som privatperson och 

hela arbetslaget. Längd 2 tim 30 min inkl paus.

 
Arr: Tomas Gunnarsson

04
DEC

TISDAG

köp din 
biljett på

 nätet
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KULTURSKOLAN | STÄMNINGSFULL JULKONSERT

KL 18.30 I RÖDA SALONGEN

Musik | Entré 60 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Julkonsert med Kulturskolan Hässleholms ensembler och orkestrar som 

framför julens alla fina melodier i Röda salongen i Hässleholm Kulturhus. 

Längd 1 tim. 

Arr: Kulturskolan Hässleholm
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köp din 
biljett på

 nätet

AQUA KONSERT MED ENSEMBLE MARE BALTICUM

KL 19.00 I BLÅ SALONGEN 

Konsert | Entré 100 kr | Köp biljetter vid dörren

En konsert med fokus på vatten. Vatten i hav, sjöar, floder och forsar. Vatten i form av 

regn, snö och is. Vatten i form av tårar. Många poeter och kompositörer har vatten som 

sin inspirationskälla. 

Ingår i tema ”Vatten. Längd 90 min.

 
Arr: Föreningen Norden
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JAZZKLUBBEN | SISTERS OF JAZZ

KL 19.30 I BLÅ SALONGEN 

Musik | Entré 225 kr, medlem 175 kr | Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Sisters of jazz består av sex framstående, kvinnliga jazzmusiker från Sverige 

och Danmark. “It´s all about the ladies” är en hyllning till de gömda, glömda 

kvinnliga instrumentalister, kompositörer, tonsättare och textförfattare 

inom jazzen, som kanske inte riktigt fått det rampljus de förtjänat under 

sin levnadstid. Några som lyfts fram är Mary Lou Williams, Nancy Hamilton, 

Ann Ronell, Irene Higginbot- ham, Karen Jönsson och Marian McPartland. 

Repertoaren sträcker sig brett från swing och bebop, över nordiska visor 

till mer modern jazz och originalkompositioner. Konceptet började ta sin form 2014, då Pauline i egenskap av 

bandledare fick i uppdrag att sätta samman ett band enbart bestående av kvinnliga musiker till en konsert under 

Internationella Kvinnodagen samma år. Gruppen har väckt stor uppmärksamhet och konserterna har fått lysande 

recensioner i både Danmark och Sverige. 

 
Arr: Hässleholms Jazzklubb och Studiefrämjandet

11
DEC

TISDAG

köp din 
biljett på

 nätet



22 23

DECEMBER 2018

ESTETISKA PROGRAMMET | JULKONSERT MED FOLKKÄR ARTIST

KL 19.00 I RÖDA SALONGEN 

Musik | Entré 200 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Estetiska programmet bjuder på en stämningsfull julkonsert tillsammans 

med en av våra mest kända artister. Vi blandar ny och traditionell körmusik 

som fyller publiken med en härlig julstämning. Detta vill ni inte missa!

Längd 1 tim 15 min.
 
Arr: Hässleholms tekniska skola

11
DEC

TISDAG

köp din 
biljett på

 nätet
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HESSLEKÖRENS JULKONSERT 2018

KL 17.00 I RÖDA SALONGEN 

Musik | Entré 250 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

En sprudlande körkonsert! Konserten som för många blivit tradition 

inför julfirandet med Hesslekören från Hässleholm under ledning av 

Hässleholms kulturpristagare 2017 Ingvar Albihn. Vad vore en julkon-

sert utan O, helga natt och julevangeliet? Julsångerna blandas med 

allt från Bach till Beatles! Längd 2 tim inkl paus.
 
Arr: Hesslekören

16
DEC

SÖNDAG

köp din 
biljett på

 nätet

BLÅ MÅNDAG | JAG TOG VÄGEN BORT FRÅN KARTAN 

KL 17.00 I BLÅ SALONGEN 

Musik och mat | Entré 150 kr, soppa ingår i priset | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Kl. 17 öppnas dörrarna och Farozon serverar soppa. Kl. 17.30 bjuds det på en 

humoristisk, djupsinnig och hoppfull föreställning om kärlek, uppbrott och om 

att gå vilse men att det aldrig är försent att hitta nya vägar. Sara Lindh är skåde-

spelare och sångare och tillsammans med gitarristen Krister Jonsson berättar 

de om bitterljuva minnen och vardagliga trivialiteter om hur man får syn på det 

vackra i livet. Det blir musik av bl. a. Billy Joel, George Gershwin, Lisa Ekdahl, Bob 

Hansson, Mikael Wiehe. Alla texter är på svenska. Längd 1 tim 30 min.

 
Arr: Kultur Hässleholm

17
DEC

MÅNDAG

köp din 
biljett på

 nätet

NYÅRSKONSERT MED HÄSSLEHOLMS STADSMUSIKKÅR 

KL 17.00 I RÖDA SALONGEN 

Musik | Entré vuxen 250 kr,  barn 100 kr | Förköp Biljettkassan 
Hässleholm Kulturhus

Välkomna till en färgsprakande nyårskonsert med Hässleholms 

Stadsmusikkår! Vi bjuder på en blandad kompott - traditionell 

musik varvas med modernare toner, solistiska inslag och hel 

orkester. Något för alla smaker! 

Längd 2 tim 30 min.
 
Arr: Hässleholms Stadsmusikkår 

29
DEC

LÖRDAG

köp din 
biljett på

 nätet

Alla elever i grundskolan i Hässleholms kommun är garanterade en kulturupplevelse per läsår. Skolföreställ-

ningarna 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

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

SCENKONSTDAGARNA FÖR BARN OCH UNGA | 9-11 OKTOBER

Scenkonstdagarna är ett stort internt arrangemang där skånska kulturombud från framförallt kommuner-
nas skolor och förskolor får se aktuellt scenkonstutbud. Scenkonstgrupper från hela Sverige visar barn- och 
ungdomsproduktioner i Hässleholm Kulturhus, Hässleholms Montessorigrundskolas sporthall, Mötesplats 
Ljungdala, Norra station och Församlingshuset. Till dessa föreställningar bjuds alltid barn från förskolan, 
grundskolan och gymnasiet i Hässleholms kommun in som publik.

Arr: Riksteatern Skåne 

kultur i förskola, grundskola och gymnasium
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röda salongen       BILJETTER OCH LOKALER     

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. 

Obs! Köpta biljetter går ej att återlösa. Biljetterna köps endast tillbaka om föreställningen 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
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SKAPARBIBBLAN
SKAPARBIBBLAN 2 VÅN STADSBIBLIOTEKET
Skaparbibblan finns på andra våningen i stadsbib-

lioteket men är en verksamhet för alla biblioteken 

i Hässleholm. Under hösten öppnar Skaparbibblan 

upp för ännu fler teknikworkshops, mer återbruks-

pyssel och kreativ verksamhet för alla åldrar! Läs 

mer i bibliotekets programblad. Håll utkik efter 

våra anslag och följ gärna #skaparbibblanhlm

Mer info snokabibliotek.se 
 

välkommen till biblioteken
LÄSECIRKEL
ONSDAGAR KL 17.00 STADSBIBLIOTEKET
29/8, 26/9, 31/10, 28/11, 19/12 | Drop in | Fri entré 

SPRÅKCAFÉ
TORSDAGAR KL 14.30—16.00 STADSBIBLIOTEKET
30/8–13/12 | Vi träffas, pratar lätt svenska och fikar | Fri entré

SLÄKTFORSKNING
DROP IN | FRI ENTRÉ
Stadsbiblioteket | Onsdagar 16-19 | 26/9 , 24/10 , 21/11, 12/12

Sösdala bibliotek | Måndagar 15-17 | 3/9 , 1/10 , 12/11, 3/12

Tyringe bibliotek | Torsdagar 15-17 | 20/9 , 18/10 , 15/11, 6/12

NORDISKA BOKCIRKELN
START ONS 12/9 KL 10.30 STADSBIBLIOTEKET
Vi läser "Blå" av Maja Lunde. Anmälan: evycallmer@gmail.com

FÖRELÄSNING| EN GRÖNARE STAD
ONSDAG 12/9 KL 19.00 STADSBIBLIOTEKET

Föreläsning om hållbar stad med Annika Kruuse | Fri entré

PROJEKTET #HÄROCHNU
KL 19 | SAMTAL OM VÅR TID | VINSLÖVS BIBLIOTEK
Filmvisning, föreläsning & Snackebaren | 19/9, 26/9, 14/11, 21/11

SOLCELLSFÖRELÄSNINGAR
LÄR DIG MER OM SOLCELLER MED CAROLINE WENDEL
Bjärnums bibliotek | 20/9 kl 18.00

Stadsbiblioteket | 24/10 kl 18.00

Sösdala bibliotek | 30/10 kl 18.00

Tyringe bibliotek | 13/11 kl 17.00 

RESEFÖREDRAG MED LARS PÅHLSON
MÅNDAGAR KL 19.00 VINSLÖVS BIBLIOTEK 

24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11 | Entré 40-50 kr | Köp biljett på plats 

WANDERLUST
ONSDAG 26/9 KL 19.00 STADSBIBLIOTEKET
Föreläsning om att vandra på Skåneleden och lite mer | Fri entré

MAKERLÖRDAG MED HANTVERK
LÖRDAG 29/9 KL 11-14 STADSBIBLIOTEKET, FOAJÉN 
Skapande verksamheter visar upp sig, Prova-på-aktiviteter | Fri entré

RESEFÖREDRAG MED LARS PÅHLSON
TISDAGAR KL 19.00 TYRINGE BIBLIOTEK 

2/10, 16/10, 30/10, 27/11 | Entré 40 kr | Köp biljett på plats 

MUSIKQUIZ OCH PICKNICK
FREDAG 5/10 KL 18.00 HÄSTVEDA BIBLIOTEK 
Picknick och musikquiz på biblioteket | Fri entré | Föranmälan

FÖRFATTARBESÖK | PER GUSTAVSSON
ONSDAG 10/10 KL 19.00 STADSBIBLIOTEKET
Om folksagans förunderliga värld | Fri entré*

BERGMAN BORTOM FILMEN
TISDAG 16/10 KL 19.00 STADSBIBLIOTEKET
Gästspel från Dramaten om Bergmans konstnärskap | Fri entré*

TEKNIKUTBILDNINGAR MED UTBILDNINGSFORUM 
STADSBIBLIOTEKET | FRI ENTRÉ | FÖRANMÄL I RECEPTIONEN
Tors 18/10 kl.13.30-15.30 Kom igång med tekniken

Ons 31/10 kl.15.00-17.00 Agera tryggt med tekniken

Ons 14/11 kl.15.00-17.00 Digitala funktioner

Tors 22/11 kl.13.30-15.30 Vardagsekonomi m. hjälp av tekniken

Tors 1/11 kl 13.30 – 15.30 Sösdala bibliotek - Vardagsekonomi 

med hjälp av tekniken

HÄGRING | BRUNCH MED STORBOKCIRKEL 
LÖRDAG 20/10 KL 12.00 LOKAL MEDDELAS SENARE
Entré 100kr inkl förtäring & Novellixnovell | Förköp biljettkassan

ARKIVENS DAG | JUBILEUM TEMA FEST OCH GLÄDJE
LÖRDAG 10/11 KL 11-14 STADSBIBLIOTEKET, FOAJÉN
En spännande kavalkad ur historiens gömmor | Fri entré 

KURA SKYMNING | HÖGLÄSNING
MÅNDAG  12/11 KL 19.00 STADSBIBLIOTEKET

Högläsning ur "Kungar av Island" | Fri entré

FÖRFATTARBESÖK | FRIDA SKYBÄCK
TORSDAGEN 15/11 KL 18.00 BJÄRNUMS BIBLIOTEK
Entré 30 kr | Köp biljetter på Bjärnums bibliotek

FOLKBILDNING, INFORMATION, BÖCKER OCH POLITIK
LÖRDAG 17/11 KL 10-13 STADSBIBLIOTEKET, FOAJÉN
Informationsbord/bokförsäljning inför Bokens dag | Fri entré

HANDARBETSCAFÉ
ONSDAGAR KL 9.30-11.00 BJÄRNUMS BIBLIOTEK
Kom och handarbeta, prata och fika tillsammans | Fri entré

SVERKER SIKSTRÖM 
TORSDAG 6/9 KL 17-18 STADSBIBLIOTEKET
Valblindhet: vet vi vilka val vi gör? 

LARS LUNDQVIST 
TISDAG 2/10 KL 19-20 SÖSDALA BIBLIOTEK
Ett fästingliv – fem års väntan och tre mål varmt blod

CHRISTINE EKDAHL CLEMENTSON
TORSDAG 11/10 KL 17-18 STADSBIBLIOTEKET 
Epilepsi – tappa kontrollen över sin egen hjärna?

SUSANNE IWARSSON
TORSDAG 18/10 KL 18-19 BJÄRNUMS BIBLIOTEK
Är 70 det nya 50? Om hälsa, aktivitet & delaktighet på äldre dar

ELISABETH ENGLUND
TISDAG 6/11 KL 19-20 TYRINGE BIBLIOTEK
Hur mår hjärnan efter ett hjärtstopp?

CECILIA LUNDBERG 
TORSDAG 15/11 KL 17-18 STADSBIBLIOTEKET 
Hur kan vi hjälpa en skadad hjärna att reparera sig själv?

KRISTINA JENNBERT
TORSDAG 29/11 KL 15-16 HÄSTVEDA BIBLIOTEK
Grottorna på Kullaberg

JESSICA ABBOTT
TORSDAG 6/12 KL 17-18 STADSBIBLIOTEKET
2018 - Rymdens år | Föreställningar om rymden som habitat

Se mer info om program och ev. ändringar:

WWW.SNOKABIBLIOTEK.SE

FORSKARTURNÉN FRÅN LUND

HYPNOS | UNDERHÅLLNING OCH BEHANDLING
TORSDAG 4/10 KL 19.00 STADSBIBLIOTEKET
Hypnotisören Dan Ahtola föreläser om hypnos | Fri entré*

IT-DROP IN
ONSDAGAR KL 15.00—16.00 STADSBIBLIOTEKET
Varje onsdag mellan 5/9–5/12 | Fri entré 

*Platsbiljett kan hämtas på stadsbiblioteket en vecka innan
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HÄSSLEHOLMS STADSBIBLIOTEK
Järnvägsgatan 23/Vattugatan 22
281 23 Hässleholm
tel: 0451-26 71 00

Öppettider
Mån 10–19
Tis 10–19
Ons 10–19
Tors 10–19
Fre 10–18
Lör  10–15

VÄLKOMMEN TILL VÅRA BIBLIOTEK 
Våra lokala bibliotek i Hässleholms kommun
erbjuder personlig service och ett varierande

utbud. Detaljerat programblad finns att hämta på 
biblioteken. Obs! Öppettider varierar vid helg.

biblioteksfilialer

BJÄRNUMS BIBLIOTEK
Hågnarpsvägen 2
280 20 Bjärnum
tel: 0451-26 62 44  

Öppettider
Mån 14–19
Tis 14–19
Ons 10–12
Tors 14–17
Fre 14–17

HÄSTVEDA BIBLIOTEK
Östergatan 2 
282 75 Hästveda
tel: 0451-26 62 46

Öppettider
Mån 15-19
Tis 14-17
Ons 13-18
Tors  14-17
Fre 10-13

SÖSDALA BIBLIOTEK
Vannarödsskolan, Slottsgatan 1
280 10 Sösdala 
tel: 0451-26 71 82

Öppettider
Mån 15-19
Tis 15-18
Ons 15-19
Tors 15-18
Fre 10-13

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

Öppettider
Mån 14-19
Tis 10–17
Ons 13-17
Tor 14-18
Fre 10–15

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

Öppettider
Mån 15–18
Tis 14–17
Ons 15-19
Tor 15-17
Fre 10–12

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

Öppettider
Mån 14–19
Tis 14–17
Ons 10–13
Tors 14–19 
Fre 14–17
Meröppet alla dagar 10-21

HÄSSLEHOLMS BOKBUSS

Kör till ca 100 hållplatser i hela kommunen 
För aktuell turlista se:
www.snokabibliotek.se
E-post: bokbussen@hassleholm.se
Tel: 0451-26 71 25 / 0709717125

BIBBLANBIO & PYSSEL 3-6 ÅR | HÄSTVEDA BIBLIOTEK
Fri entré | Vi tittar på "Bu och Bä får besök", äter popcorn och pysslar

Onsdagar 12 september och 19 september kl 9.30 | Anmälan senast den 
10 september till 0451-26 62 46 eller hastvedabibliotek@hassleholm.se 

Glöm inte att tala om vilket datum ni väljer att komma.

BABYSAGA 0–1 ÅR | STADSBIBLIOTEKET
Fri entré | Biljetter hämtas i barnbiblioteket en vecka i förväg | Tel 0451-26 71 12

Fredagar kl 10.30–11 | 7 september, 5 oktober, 9 november, 7 december

KNITTES SAGOTEATER 3-6 ÅR | STADSBIBLIOTEKET
Fri entré | Biljetter hämtas i barnbiblioteket en vecka i förväg | Tel 0451-26 71 12

Lördagar kl 11 .00 | Bibliotekets sagorum | Pysselstund efteråt

8 september | Tock tock, sagan om den ensamma gumman
6 oktober | Klas Klättermus

10 november | Två kaninsagor
8 december Julsaga | Rum för en liten en

BARN OCH UNGA

För detaljerat program på biblioteken se

WWW.SNOKABIBLIOTEK.SE

HÅLLA LÅDA | BIBLIOTEKSFESTIVAL
Lördag 24 november från kl 11.00 på stadsbiblioteket | Fri entré

En dag och kväll fylld av musik och kreativitet! Separat program kommer inom kort. 
Håll utkik på snokabibliotek.se och facebook.com/hassleholmsbibliotek för info.



FÖREDRAG/UTSTÄLLNINGAR

• Valet 2018 | Debattserie 
1 sept kl 14.00

• Hasse Brontén
6 sept kl 19.00

• Kick-off med Rickard Söderberg
7 sept kl 19.00

• Nya stjärn-Scott
8 sept—11 nov

• Erik Ståhl
19 sept kl 19.00

• Mineraler i dricksvatten 
19 sept kl 19.00

• Bente Brosböl Hansen
20 sept kl 19.00

• VIDD-dag
25 sept kl 8.30-16.00

• Författarbesök | Niklas Källner
25 sept kl 18.00

• A-konst
2 okt kl 13.00-15.00

• Är påstådda klimatförändningar pålitliga?
3 okt kl 19.00

• Politikerpanel
15 okt kl 17.00-18.00

• Vatten, vatten, vatten
17 okt kl 19.00

• Pia Lendemar
17 okt kl 19.00

• Författarbesök | Malin Lindroth
1 nov kl 19.00

• Workshop skapande konst
6 nov kl 13.00

• Lars Walldov inför Carmen
14 nov kl 19.00

• Purk & Jeppsson
17 nov—12 dec

• Bokens dag 2018
17 nov kl 13.00-16.00

BARN, FAMILJ OCH UNGA

• Familjeverkstad
29 sept kl 11.00-14.00

• Familjeverkstad
27 okt kl 11.00-14.00

• Vem? | Månteatern
2 nov 14.00

• Familjeverkstad
24 nov kl 11.00-14.00

• Hålla låda
24 nov kl 11.00

• Familjeverkstad
1 dec kl 11.00-14.00

• Mera Max | Teater sagohuset
1 dec kl 14.00

• I juletid 2018
27 nov kl 19.00

• Julkonsert | Kulturskolans slagverksensemble
28 nov kl 18.30

• Wizex
1 dec kl 19.00

• What christmas means to me
2 dec kl 16.00

• Julkonsert | Kulturskolan
5 dec kl 18.30

• Aqua konsert
5 dec kl 19,00

• Sisters of jazz
11 dec kl 19.30

• Julkonsert | Estetiska programmet
11 dec kl 19.00

• Hesslekörens julkonsert
16 dec kl 17.00

• Blå måndag | Jag tog vägen bort från kartan
17 dec kl 17.00

• Nyårskonsert | Stadsmusikkåren
29 dec kl 17.00

TEATER/HUMOR

• Miss Jekyll & mrs Hyde 
14 sept kl 19.30

• Drottningsylt
21 sept kl 19.00

• Såsom i en spegel
3 okt kl 19.00 

• Shirley Valentine
20 okt kl 19.00

• Lennie Norman | Gubbvarning live
24 okt kl 19.30

• Carmen
18 nov kl 16.00

MUSIK

• Bodekull gospel & Jazz orchestra
11 sept kl 19.30

• Quattro | Koranyi & Pohjonen
20 sept kl 19.00

• Blå måndag | Trenne
24 sept kl 17.00

• Elisabeth Melander med Jazzappear
2 okt kl 19.30

• Internationellt kulturmöte
13 okt kl 14.00-18.00

• Simon & Garfunkel revival band 
16 okt kl 19.30

• Quattro | En musikalisk spegel
17 okt kl 19.00

• Cafékonsert
20 okt kl 11.00

• Höstkonsert | Stadsmusikkåren
21 okt kl 17.00

• Höstshow | Estetiska programmet
25 okt kl 18.00

• Miriam Aida
25 okt kl 19.00

• Ljuva 60-tal
27 okt kl 19.30

• Blå måndag | Vill möta livets makter vapenlös
29 okt kl 17.00 

• Dragkedjan Jazzband
30 okt kl 19.30

• Pop Explosion
2, 3, 9, 10 nov kl 19.30

• Quattro | Hendricks & Pöntinen
4 nov kl 16.00

• Orchestra Six
13 nov kl 19.30

• Melodikryss
17 nov kl 16.00

• Quattro | På spaning efter en violinsonat 
25 nov kl 16.00

• Blå måndag | Någonstans i Sverige
26 nov kl 17.00

SNABBGENOMGÅNG

• Mindfuckness
28 nov kl 18.30

• Träna din inre kondition
4 dec kl 18.00

FILM

• C’est la vie!
3 sept kl 18.00

• Lady Bird 
17 sept kl 18.00

• The Death of Stalin
1 okt kl 18.00

• Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 
15 okt kl 18.00

• Darkest Hour 
22 okt kl 18.00

• Doc Lounge live | Dreaming Murakami 
23 okt kl 18.30

• En fantastisk kvinna 
5 nov kl 18.00

• Ljus i natten 
19 nov kl 18.00

barn
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Kultur Hässleholm
Besöksadress: Vattugatan 18 • Järnvägsgatan 23 • 281 23  Hässleholm • 0451-26 71 00 
Biljettinformation 0451-26 66 70 • kultur@hassleholm.se • www.hassleholmkulturhus.se
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