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Information

BILJETTINFORMATION kontakta Hässleholms Turistbyrås biljettförsäljning
tel 0451-26 73 00, för öppettider se hassleholm.se/turism.
DU KAN OCKSÅ KÖPA DIN BILJETT PÅ NÄTET Boka, betala och skriv ut din biljett på www.
hassleholm.se/biljetter. Snabbt, enkelt och praktiskt! Biljetter till vissa arrangemang säljs endast
vid dörren utan förköp!
BILJETTKASSAN öppnar 30 min innan föreställning i salongsfoajén.
GARDEROBSAVGIFT 10 kr/person tillkommer.
INFORMATION OM PROGRAM kontakta respektive programs arrangör eller Chatarina 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.
Biljetter släpps 18 december kl. 10 om inget annat anges.

Hässleholm Kulturhus
Programansvarig
Chatarina Wilgotsson 0451-26 71 10
Scenmästare
Tommy Johansson 0451-26 71 05
Kulturutvecklare
Catharina Hjalmarsson 0451-26 71 03
Kulturutvecklare barn och unga
Camilla Persson Thunberg 0451-26 71 04
Kulturchef
Anders Rosengren 0451-26 71 01
Bibliotekschef
Anette Mjöberg 0451-26 71 19
Stadsbiblioteket
information 0451-26 71 00
Utställningshall 0451-26 71 03
Turistbyrån
biljettförsäljning 0451-26 73 00
www.hassleholm.se/biljetter
Restaurang Cats 0451-122 09
Café Nyfiket 0451-100 01
Parkbiograferna 0451-107 40
Kulturföreningar och studieförbund
med verksamhet i Hässleholm Kulturhus
ABF Skåne Nordost
Peter Dahlqvist 0451-490 15
Club Swing Time
Roland Johansson 0709-69 71 74
Föreningen Norden
Marianne Jonasson 0451-895 56
Hessleholms Teatersällskap
Kristina Runklint 0451-121 17
Hesslekören
Anders Falkstedt 0733-93 88 25
Hässleholms Filmstudio
Ingegerd Nohrstedt 0723-29 07 78
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Hässleholms Jazzklubb
Bernt-Ove Kroon 0479-315 10
Hässleholms Konsertförening
Elisabeth Fäldt 0451-415 57
Hässleholms Konstförening
Birgitta Niléhn 0451-139 21
Hässleholms Stadsmusikkår
Marcus Svensson 0733-02 66 83
Hässleholms Teaterförening
Lars G Ruhr 0451-604 70
Kulturskolan Hässleholm
Göran Olsson 0451-26 86 94
Röke Blås
Matilda Karlsson 0708-89 67 23
Showdansgruppen
Jessica Sandberg 0733-50 65 04
Studiefrämjandet
Patrik Nilsson 0705-57 87 55
Studieförbundet Folkuniversitetet
Susanne Alpar 044-20 76 40
Studieförbundet Medborgarskolan
Gertrud Selander 075-241 68 50
Studieförbundet Vuxenskolan
Mats Erntsson 0451-816 30
Visans Vänner
Marianne Sundblad 0451-413 17

VÄLKOMMEN TILL HÄSSLEHOLM KULTURHUS
Alla barn har rätt till kultur. Det slås fast i FN:s konvention om
barnets rättigheter, den så kallade barnkonventionen. På kulturförvaltningen arbetar vi för att ge alla barn och unga i Hässleholms kommun tillgång till kultur och skapande verksamhet
genom förskola, skola och på fritiden. Vi arbetar även för att
denna målgrupp ska få vara delaktig i och få inflytande över kulturutbudet.
I vårens program ges många tillfällen för kulturupplevelser och
eget skapande. I salongerna kan du bland mycket annat se familjeföreställningar med teater, musik och sång. På biblioteket kan
du upptäcka nya världar genom att läsa och låna böcker och
skapa roligt pyssel på lördagarna. För de yngsta finns babysaga,
sagostunder och sagoteater i rummet med den fina stjärnhimlen. För unga och vuxna visas utställningen Blood Mountain med
serietecknaren Liv Strömquist i utställningshallen. På Parkbiograferna visas det film för alla åldrar.
På andra våningen i kulturhuset finns Ateljé Färgaren, ett helt rum för skapande. Tre lördagar under
våren erbjuds familjeverkstäder där hela familjen kan skapa med färg, glitter, pärlor, penslar och papper.
De som vill kan även få en visning av den pågående utställningen. Allt är kostnadsfritt, så kom och var
kreativa!
Är du mellan 16-25 år kan du genom ”Ungdomschecken” söka pengar för att anordna ett arrangemang
eller skapa egna kulturprojekt. Det kan vara i kulturhuset eller på någon annan plats i kommunen. Allt
du behöver veta om bidraget hittar du på kulturhusets hemsida.
Har du förslag och idéer om utbudet i kulturhuset? Kontakta oss gärna!
Hoppas att vi ses i vår!
Camilla Persson Thunberg
Kulturutvecklare barn och unga
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.

Med reservation för ändringar. Kontakta respektive
arrangör eller Turistbyrån för mer information.
Produktion Chatarina Wilgotsson 0451-26 71 10
Logotype för Hässleholm Kulturhus HC Ericson
Illustration omslag Liv Strömquist
Tryck AM tryck Hässleholm
Kultur Hässleholm
Box 223 • 281 23 Hässleholm
kultur@hassleholm.se • hassleholmkulturhus.se
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januari 2016
Lördag 2 januari kl. 19 i Röda salongen

köp din
biljett på
nätet

nyårskonsert med hässleholms stadsmusikkår

veva veva positiv

Musik • entré 220 kr, barn t o m 16 år 110 kr • förköp Turistbyrån

Hässleholms Stadsmusikkår, under ledning av Harriet Jönsson, bjuder in till sin traditionella nyårskonsert.
Välkomna till en kväll med pompa och ståt, där allt kan hända! Ta med hela familjen och upplev blåsmusik när
den är som bäst! Gästartist är Viktor Johansson, sång och dans.
facebook.com/Hässleholms-Stadsmusikkår • längd 2 tim inkl. paus
Arr: Hässleholms Stadsmusikkår i samarbete med Sensus

Barn- och familjeföreställning 2–5 år • entré 50 kr • förköp
Turistbyrån

• längd 30 minuter

• liv strömquist

gitarrkonsert

Musik • entré 50 kr förköp Turistbyrån

Konsert med Öresund Guitars, en gitarroktett under ledning av Henrik
Bay Hansen. Akustiska gitarrer, när de är som bäst!
hassleholm.se/kulturskolan • längd 1 tim
Arr: Kulturskolan Hässleholm

Lördag 23 januari kl. 16 i Parkbiografen

Arr: Kultur Hässleholm

filmstudion

Fredag 22 januari kl. 19 i Röda salongen

köp din
biljett på
nätet

Lördag 23 januari kl. 16 i Blå salongen

foto göran olsson

Utställningen Blood Mountain baseras på ett kapitel ur Liv Strömquists seriealbum, Kunskapens frukt. Även urval ur hennes tidigare produktion finns med i utställningen, som har producerats
av Landskrona Museum. Liv Strömquist slog högljutt igenom 2006
med succédebuten Hundra procent fett. Med vass satir synliggör
hon maktstrukturer i både media och vardagsliv. Idag är hon en av
landets mest etablerade serieskapare och den första serietecknare
som fått litteraturutmärkelser; Gustaf Fröding stipendiet, ABF:s litteraturpris EWK-priset, Region Skånes kulturpris 2013 samt senast Dagens Nyheters kulturpris 2015.

köp din
biljett på
nätet

• romeo & julia

• klippet

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

Drama/komik • entré 250 kr,
medl 210 kr, balkong 210 kr,
medl balkong 170 kr, ungd
t o m 19 år och stud 125 kr •
förköp Turistbyrån

Hos lågprisbutiken Discount pressas den underbetalda personalen att arbeta allt hårdare. Flera av dem hotas
dessutom av uppsägning. En kväll bestämmer sig några av dem för att starta en egen, alternativ affär och sälja det
som deras arbetsgivare ändå tvingar dem att kassera – och lite till...

På begäran är världens
kanske vackraste, mest
älskade och sorgligaste
kärlekshistoria
tillbaka
på 123 Schtunks repertoar.
Med sin genuina kärlek
till både improvisation
och Shakespeare skapar
123 Schtunk en helt unik
version av Romeo och
Julia där både skratt och
gråt får plats.
Föreställningen turnerade för utsålda hus i Sverige och Finland under åren 2006–2008. Nu har 123 Schtunk
alltså åter tagit upp den på repertoaren och dessutom kryddat den med egen, nyskriven musik.
Produktion 123 Schtunk

Arr: Hässleholms Filmstudio

• längd 2 tim och 30 min inkl. paus
Arr: Hässleholms Teaterförening i samarbete med Kultur Hässleholm
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barn

Arr: Hässleholms Teaterförening

Utställning • invigning kl. 11.15 • fri entré • utställningen pågår t o m 27 feb
• öppettider se hassleholmkulturhus.se

123 schtunk

januari 2016

Akrobatapan Yoko visar sig på styva linan. Bisse trollar
fram färggranna dukar till musik på ett alldeles riktigt
positiv. Barnen får höra välkända, spännande ramsor och
barnvisor som alla får sjunga med i till ackompanjemang
av ukulele, klarinett, munspel med mera.
Produktion Abellis Magiska Teater

Lördag 16 januari kl. 11–14 i Utställningshallen
blood mountain

Lördag 23 januari kl. 14 i Vita salongen

köp din
biljett på
nätet

Regi Louis-Julien Petit, Frankrike, 2014

• längd 1 tim och 45 min

Måndag 25 januari kl. 17 i Blå salongen
blå måndag med konsert och soppa

köp din
biljett på
nätet

• kapell karamell

Musik och mat • entré 150 kr, soppa ingår i priset • förköp Turistbyrån

Kl. 17.00 öppnas dörrarna och personal från Statt står redo att servera soppa.
Kl. 17.30 konsert med Kapell Karamell - ett band som består av fyra musiker, alla med olika musikalisk bakgrund, men som fann varandra i den
svenska folkmusiken. Medlemmarna heter Patrik Dahlin, Merlijn Lamers,
Jan Boman och Thomas Karlsson.

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

jan/feb 2016

februari 2016

Tisdag 26 januari kl. 19.30 i Blå salongen

Fredag 5 februari kl. 18.30 i Blå salongen

deise andrade latin quintet

en kvinna från svunnen tid

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

Teater • entré 50 kr • förköp Turistbyrån

Säsongen börjar med värmande brasiliansk musik med Deise Andrade
och hennes vänner. Deise, numera boende i Stockholm, framför sitt
hemlands musik som bossa nova, samba och pagode. Utöver sitt eget
band har hon delat scen med stjärnor som Simone Moreno, Magnum
Coltrane och grupper som Pagode de Norte och Pan Brasil. Bandets
övriga medlemmar är Guto Lucena - saxofon och flöjt, Kettil Medelius
- gitarr, Juan Mendoza - bas och Ola Bothzén - trummor.
hassleholms-jazzklubb.com

Här får ni följa 94-åriga Herta från Hässleholm som sitter hemma och reflekterar över de generationer av kvinnor hon fått se växa upp och prägla det svenska samhället. I ett brev till sitt barnbarn och sina barnbarns barn
försöker hon beskriva sin egen livsresa under 1910-talets Sverige - en resa som till stor del kom att präglas av
hennes oväntade vänskap med några av frontfigurerna inom Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.
Medverkar gör kulturskolans dramaelever.
Föreställning även lördag 6 februari kl. 14 och kl. 18.30 samt söndag 7 februari kl. 14.
hassleholm.se/kulturskolan • längd 60 min, ej paus

Arr: Hässleholms Jazzklubb och ABF Hässleholm

Arr: Kulturskolan Hässleholm

Tisdag 2 februari kl. 19 i Röda salongen
john taylor

Lördag 6 februari kl. 16 i Parkbiografen

köp din
biljett på
nätet

filmstudion

• det oväntade året i trädgården

En anmärkningsvärd historia om en judisk kvinnas kamp att återta ett av flera värdefulla konstverk som beslagtogs av nazisterna från familjens hem i Wien under Andra världskriget. Femtio år efter att hon flytt Andra
världskrigets Wien börjar Maria Altmann (Helen Mirren) sin långa kamp för att återfå de dyrbara ägodelar
som nazisterna beslagtog under krigsåren. Bland dem finns Gustaf Klimts välkända porträtt av hennes moster
- Porträtt av Adele Bloch-Bauer I, även kallad Kvinnan i guld. Tillsammans med sin oerfarne, men handlingskraftige
advokat, tar de sig an en långdragen rättstvist som för dem djupt in i det österrikiska etablissemanget och ända
upp i USA:s högsta domstol. I sin jakt på upprättelse tvingas Maria konfrontera svåra sanningar ur det förgångna.

John Taylor, slottsträdgårdsmästare, författare och känd från TV och
tidningar, berättar under temat Det oväntade året i trädgården. I Malmö
har han förvandlat Slottsträdgården till en oas, och i flera säsonger har
vi sett honom i TV-rutan där han fixar till den mest eländiga lilla jordplätt till något helt fantastiskt. Ändå har han inga gröna fingrar, påstår
han, de är svarta och röda - av jord och blod.
Göinge Trädgårdssällskap har funnits i 15 år och evenemanget är ett led i att uppmärksamma detta.
goingetgs.se

• kvinnan i guld

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

Föredrag • entré 100 kr, för medlemmar i Sölvesborgs och Kristianstads
trädgårdsföreningar 80 kr, fri entré för medlemmar i Göinge Trädgårdssällskap,
medlemsnummer ska anges vid bokning • förköp Turistbyrån

Regi Simon Curtis, USA, Storbritannien, 2015

• längd 1 tim, ej paus

Lördag 6 februari kl. 19.30 i Röda salongen
Onsdag 3 februari kl. 19 i Röda salongen
scania consort

köp din
biljett på
nätet

larz- kristerz

• inledning av camilla lundberg

Arr: Hässleholms Konsertförening och Kultur Hässleholm

• in concert

foto don titelman
foto don titelman

European Concerts är oerhört stolta att få presentera giganterna LarzKristerz jubileumsshow.
De fyra senaste åren har man haft egen krogshow på underbara Klockaregården utanför Leksand med stor succé. Nu tar man nästa steg - en
konsertturné på teatrar och samtidigt 15-årsjubileum.
europeanconcerts.se

• längd 2 tim inkl. paus
Arr: European Concerts Scandinavia AB

Måndag 8 februari kl. 13.30 och kl. 18.30 i Ateljé Färgaren
inspirationsträff måleri

Fri entré • förbokning 075-241 68 50

Magnus Åkesson pratar om konst och konstnärskap Därefter blir det information om vårens kurser.

• längd 1 tim och 30 min
foto rickard hansson

Scania Consort är en nybildad svensk ensemble som består av fem av
Nordens främsta utövare av tidig musik med sopranen Maria Keohane i spetsen. Maria backas upp av Fredrik From och Hannah Tibell på
barockviolin, Judith-Maria Blomsterberg på barockcello och Fredrik
Bock på luta, teorb och barockgitarr.
Maria och musikerna har till vardags hela Europa som sitt arbetsfält –
ena dagen med konserter i Musikverein, andra dagen på ett operahus
i Köpenhamn och nästa dag i en liten kyrka i djupaste Småland. Med
Scania Consort får den sydsvenska publiken en unik möjlighet att
höra och uppleva dem i en liten och intim konsertform!
Temat på konserten är Orfeo-Musica-Amore: italienskt 1600-tal med
musik av Monteverdi, Scarlatti, Merula, Uccellini, Marini och Bertali.
Konserten kommer inledas av Camilla Lundberg, känd från TV, nu
senast med Camillas klassiska. Hon kommer att berätta om kvällens
musik och tonsättare.

köp din
biljett på
nätet

Musik • entré 395 kr • förköp Turistbyrån

Musik • entré 195 kr, för medl i Hässleholms konsertförening 150 kr, abonnemangspris för alla fyra konserter i konsertserien QUATTRO 550 kr, för medl. i
Hässleholms Konsertförening 500 kr • förköp Turistbyrån

• längd 2 tim inkl. paus

• längd 1 tim och 50 min

Arr: Hässleholms Filmstudio

Arr: Göinge Trädgårdssällskap
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köp din
biljett på
nätet

medborgarskolan.se
Arr: Medborgarskolan

februari 2016

februari 2016
köp din
biljett på
nätet

Måndag 15 februari kl. 19 i Blå salongen
stjärnlösa nätter

varning för magnus och brasse

Komik • entré 150 kr • förköp Turistbyrån

Drama • entré 150 kr, medl 110 kr, ungd t o m 19 år och stud 75 kr, OBS! Gymnasieföreställning – endast begränsat antal biljetter till allmänheten • förköp
Turistbyrån

Varning för Magnus & Brasse, en föreställning för vuxna och en hyllningsshow till de två legendariska komikernas fantastiska krogshower på
1970-talet. Vi bjuds på en kavalkad av klassiska nummer från Levande på
nya Bacci,Varning för barn och Det är serverat.
Föreställningen, som har fått sitt godkännande av såväl Magnus som Brasse, hade världspremiär i Kalmar 11 mars 2014 och har därefter besökt
bl a Lund Comedy Festival, Lorensbergsteatern i Göteborg, Nöjesteatern
i Malmö och Scalateatern i Stockholm. Den har möts av stående ovationer av både publik och kritiker. Och vem kan motstå humorklassiker
som Verkmästaren i magen, Brasses enmansband och inte minst Svordomsvisan?
På scen ser vi Magnus Kviske och Adam Lindrooz, som ackompanjeras av pianisten Josef Appelqvist.
Regi Mathias Sundén

• längd 1 tim och 5 min, ej paus
Arr: Hässleholms Teaterförening

Arr: Kultur Hässleholm
köp din
biljett på
nätet

Tisdag 16 februari kl. 19.30 i Röda salongen

soulnight

lena- marie waldén

Musik • entré 335 kr • förköp Turistbyrån

Arr: Henrik Henriksson
köp din
biljett på
nätet

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

- pianokonsert

Musik • entré 120 kr, för medl i Hässleholms konsertförening 100 kr, abonnemangspris för alla fyra konserter i konsertserien QUATTRO 550 kr, för medl. i
Hässleholms Konsertförening 500 kr • förköp Turistbyrån
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Torsdag 18 februari kl. 18 i Blå salongen
författarbesök
foto nils wenne

Carl Petersson föddes 1981 i Lund och är uppvuxen i Helsingborg.
Han började som fjortonåring spela piano och tio år senare utexaminerades han från det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn där han studerade piano och pedagogik för professor José
Ribera.
Under sin studietid tog Carl del i en stor mängd internationella mästarklasser i Sverige, Danmark och Israel. Fyra år i rad fick han stipendier till Tel-Hai International Piano Master Classes där han studerade
med den israeliska legendaren professor Pnina Salzman. I Tel-Hai studerade han även med Staffan Scheja,
Victor Derevianco, Emanuel Krasovsky, Nicolai Petrov och Teppo Koivisto från Sibeliusakademin.
Det blir pianomusik av Scarlatti, Beethoven, Chopin, Alkan och Liszt.
På denna konsert kommer både artist och publik att sitta på scenen.

xl big band

Välsjungande Lena-Marie Walldén har gästat oss vid åtskilliga tillfällen, bl a i
Walking Stage med Nils Landgren och som gäst till Natale Bellan Kvintett.
XL Big Band är ett band med tradition, dess embryo kommer från 1980,
då det bildades som en personalaktivitet i Kristianstad Landstings regi.
Från dess har det utvecklats till semiproffesionellt storband som samarbetat med många internationella storheter. XL Big Band har turnerat
såväl i Europa som USA och har gjort ett tiotal CD-inspelningar. Detta
rutinerade band är välkänt för oss efter många besök. Repertoaren lär bli
ganska välbekant med en hel del från ”The American Songbook”.

• längd 2 tim inkl. paus

carl petersson

&

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

Det sju man starka Hässleholmsbandet On Q utlovar en kväll fylld av
soulklassiker. De gästas av LittleMike Watson känd från sitt egna SweetSoulMusicBand samt sina många samarbeten med Björn Skifs m fl. Med
på scen är också Annika Fiore känd från Alcazar och E-type och det dyker
även upp en mycket folkkär hemlig gäst. Dessutom körar Hässleholmsgruppen Mixess.

Söndag 14 februari kl. 16 i Röda salongen

foto martin skoog

Baserad på boken av Arkan Asaad.
Amàr är arton år och uppvuxen i en svensk småstad. En dag bestämmer
pappan att hela familjen ska åka på bilsemester till Irak och hälsa på släkten. Det blir ett kärt återseende, inte minst med kusinen Amina. Snart
anar dock Armàr att något är i görningen. Det viskas bakom hans rygg.
Ett flertal gånger får han frågan om det inte snart är dags att gifta sig.Till
slut kommer sanningen fram: pappan har bestämt att Amàr och Amina
ska gifta sig. Amàr får en chock och vägrar att finna sig i detta. Men han
klarar inte trycket från familjen och går till slut med på giftermål. När han senare ångrar sig börjar helvetet.
Produktion Boulevardteatern

• längd 2 tim och 10 min inkl. paus

Lördag 13 februari kl. 18.30 och 21.30 i Röda salongen

köp din
biljett på
nätet

• tove folkesson

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

Få unga författare idag kan fånga stämningar och känslolägen som
Tove Folkesson. Efter den prisade debutromanen Kalmars jägarinnor,
nominerad till en rad litterära priser, kom förra året uppföljaren Sund.
Där får vi fortsätta följa en av jägarinnornas sökande på jakt efter livets
mening i Stockholm och världen. Hennes poetiska prosa tar sig även
uttryck i musik och romanen Sund har fått ett eget soundtrack i skivan
Falköga. Hon uppträder gärna på scen med sina ord och håller också
skrivarkurser på Öland på somrarna.

• längd 1 tim, ej paus

• längd 1 tim, ej paus

Arr: Hässleholms Konsertförening och Kultur Hässleholm

Arr: Kultur Hässleholm

foto sofia runarsdotter

Torsdag 11 februari kl. 19 i Blå salongen
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februari 2016

februari 2016
Lördag 27 februari kl. 19 i Röda salongen

Lördag 20 februari kl. 16 i Parkbiografen

en komisk depression

• en labyrint av lögner

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

En stark och spännande skildring av vad som hände i Tyskland direkt efter Andra världskrigets slut, då man helst
ville glömma och gå vidare. En ung åklagare upptäcker emellertid att för få krigsbrott inte följs upp och börjar
nysta i dem... Regi Guilio Ricciarelli, 2014 • längd 2 tim Arr: Hässleholms Filmstudio
Lördag 20 februari kl. 11 och kl. 13 i Blå salongen

köp din
biljett på
nätet

sheronin , en musiksaga

Familjeföreställning • entré 50 kr • förköp Turistbyrån fr o m 20 januari

barn

Älvor, riddare, prinsar och prinsessor i en rolig, tänkvärd och spännande musiksaga om att våga vara sig själv.
Medverkar gör Hässleholms Kammarorkester och elever från Kristianstad Teatergymnasium

Komik • entré 200 kr, medl 160 kr, balkong 160 kr, medl balkong 120, ungd t o m
19 år och stud 100 kr • förköp Turistbyrån

En ärlig och vass humorföreställning av och med Nour El-Refai. Så här
personlig har vi aldrig sett Nour förut.Välkomna till en både grymt deppig och rolig kväll, fylld av igenkänning och briljant humor!
”Föreställningen handlar om när jag var som ledsnast i världen. Året var 2012
och jag skickade 4000 fylle-sms i veckan. Mamma flyttade till Dubai och jag
köpte en katt. Jag drog hem olika snygga killar och lekte flickvän några dagar
och sen ringde jag aldrig igen. Jag var ett as! Men ett roligt as. Alla blev kära i
mig. Men det hjälpte inte. Det enda som gjorde mig lite glad var naturfilm och
O´boy. Och Jalmert (katten)”, säger Nour.
Produktion Riksteatern

• längd 2 tim inkl. paus
Arr: Hässleholms Teaterförening

• längd 45 min, ej paus

foto anna huerta

filmstudion

köp din
biljett på
nätet

Arr: Hässleholms Konsertförening

Lördag 27 februari kl. 19 i Blå salongen
Lördag 20 februari kl. 15 och kl. 19 i Röda salongen

rika barn leka bäst

Teater • entré 190 kr • förköp Turistbyrån

• stödgala

En fars av Carin Mannheimer i regi av Kristina Runklint
Kvinnorna på banken blir av med jobbet när kontoret läggs ner, medan bankdirektörens lön med fallskärmens hjälp lyfter mot nya höjder.
Vad gör de arbetslösa kvinnorna sedan alla andra alternativ prövats?
De startar bordellen Eternellen. Affärerna går som smort och de möter
sina gamla chefer igen, men nu som kunder.
Carin Mannheimers fars om den moderna ekonomin har blivit en publiksuccé överallt där den satts upp. Nu står Hässleholm på tur!

Musik • entré 295 kr • förköp ICA Maxi Hässleholm

Lill-Babs – en av landets mest folkkära sångerskor står på scen i Röda
salongen tillsammans med lokala artister, The Hittills, Rock The Night,
Glädjebandet m fl.Välkomna till en kväll full med musik och humor.
Överskottet från konserten går till Hemlösa i Hässleholm (HIH).

• längd 2 tim och 30 minuter inkl. paus
Arr: Birgitta Lowén i samarbete med Snack

Måndag–fredag 22–26 februari
vårvinterlovsaktiviteter

barn

Föreställning även 2 mars kl. 19 • 3 mars kl. 19 • 6 mars kl. 18 • 16 mars kl.
19 • 24 mars kl. 19 • 25 mars kl. 19 • 27 mars kl. 18 • 1 april kl. 19 •
2 april kl. 19.
hets.nu

Under vårvinterlovet kommer det att finnas aktiviteter för skollediga i Hässleholm Kulturhus och på biblioteksfilialerna. Lovprogrammet kommer att finnas på facebook.com/hassleholmkulturhus och hassleholmkulturhus.se

• längd 2 tim och 20 min inkl. paus

Arr: Kultur Hässleholm

Arr:Hessleholms TeaterSällskap i samarbete med ABF

foto arne forsell

lill- babs och lokala artister

köp din
biljett på
nätet

Sandelius Kultur & Nöje presenterar

Onsdag 24 februari kl. 18 i Röda salongen

köp din
biljett på
nätet

En härlig familjeföreställning i 70-talsmiljö fylld av sång, musik och filurerier där du får möta Karlsson, Lillebror, Husbocken och Tjuvarna m fl.
Hur gick det till när Lillebror träffade Karlsson första gången? Vem är
den där Karlsson på taket egentligen, som retar gallfeber på Husbocken,
skrämmer livet ur tjuvarna och som mamma och pappa påstår bara är ett
påhitt? Ja, det kanske man vet när man sett denna fartfyllda föreställning.
Arr: Sandelius Kultur & Nöje

barn

Musik • entré 120 kr • förköp Turistbyrån

Vårkonsert med Åke Hjerpe med Gerd, Tunnbybäljarna och gruppen
Skånska visor. Ett program i nostalgiska förtecken.

• längd 2 tim och 30 min inkl. paus
Arr: IOGT-NTO Hässleholm, NBV Skåne

foto åke hjerpe

Familjeföreställning • entré 200 kr, för barn t o m 14 år 165 kr • förköp Turistbyrån

• längd 1 tim och 45 min inkl. paus

köp din
biljett på
nätet

vårsoaré

karlsson på taket
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Söndag 28 februari kl. 14 i Röda salongen

feb/mars 2016

mars 2016

blå måndag med konsert och soppa

Lördag 5 mars

köp din
biljett på
nätet

• daniel purk duo

skånsk naturfotofestival

Musik och mat • entré 150 kr, soppa ingår i priset • förköp Turistbyrån

Kl. 17.00 öppnas dörrarna och personal från Statt står redo att servera soppa.

Skånsk naturfotofestival kommer med ett enastående bildmaterial
att ta med publiken på en hisnande resa till Spaniens förtrollande
landskap, sedan till havens hemlighetsfulla djurvärd med färgsprakande, fullkomligt osannolika och sällan sedda ”monster”-liknande djur,
och vidare till den intima norska naturen sedd ur en ung norskas
ögon som kommer att begeistra och förtjusa. Vi får även en lektion i fotokomposition av vår spanska stjärnfotograf som sålt över 20 000 exemplar av sin bok om just fotokomposition. Om det finns plats för humor i
naturfotografin kommer Patrik Leonardsson att svara på med hjälp av ett fantastiskt roligt bildmaterial. Finns
också möjlighet att botanisera bland kamerautrustningar och tillbehör hos våra inbjudna produktutställare.
Mer information om dagen finns på naturfotofestival.se.

Kl. 17.30 konsert med Daniel Purk Duo som bjuder på starka låtar kryddade
med fantasifulla improvisationer. Daniel Purk och Fanny Gunnarsson är en
samspelt duo som för tankarna till både Jan Johansson och Lars Jansson.

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

Ons 2 mars kl. 18.30 i foajén och kl. 19 i Röda salongen

köp din
biljett på
nätet

it´s like a wild animal deep in sleep

Lördag 5 mars kl. 8–18 i Utställningshallen

Dans • entré 200 kr, medl 160 kr, balkong 160 kr, medl balkong 120 kr,
ungd t o m 19 år och stud 100 kr • förköp Turistbyrån

Utställning • invigning kl. 12 • fri entré • utställningen pågår t o m 16 april • öppettider se hassleholmkulturhus.se

En introduktion av föreställningen ges i foajén, där baren
är öppen. Möjlighet att ställa frågor till dansarna ges också
efter föreställningen.
Den prisbelönta och hyllade koreografen Marina Macarell
från Spanien är tillbaka på Skånes Dansteater. Med den
poetiska föreställningen It´s Like a Wild Animal Deep in Sleep
utforskas såväl grundläggande, men livsavgörande, mänskliga val som eviga filosofiska frågor om frihet och demokrati. En föreställning som uppmanar oss att hålla våra sinnen alerta och att aldrig ge avkall på våra känslor. Sex
dansare uppträder på scenen.
Produktion Skånes Dansteater

Njut av fotografier i utställningshallen av 48 kvinnliga naturfotografer, samtliga hemmahörande i Sverige.
Arr: Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen, PhotoNatura, Göinge Biologiska Förening och Hässleholms Fotoklubb

Lördag 5 mars kl. 16 i Parkbiografen
filmstudion

En mycket gripande film om en universitetslektor som fängslas under Kinas kulturrevolution. Hans hustru får
veta att han har rymt, men vågar inte hjälpa honom. Hon traumatiseras, och när mannen till slut kan återvända
hem, känner hon inte längre igen honom.
Regi Zhang Yimou, Kina, 2014

Arr: Hässleholms Teaterförening i samarbete med Kultur Hässleholm

• längd 1 tim och 45 min

Torsdag 3 mars kl. 19 i Vita salongen

Arr: Hässleholms Filmstudio

cafékväll med ingrid enarsson

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

Arr: Hässleholms konstförening

Söndag 6 mars kl. 16 i Röda salongen
rickard söderberg

foto arne forsell

hlmkonst.se

• hemkomsten

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

• längd 1 tim och 30 min inklusive introduktion

Att fånga ödets vindar är rubriken när konstnären Ingrid Enarsson, Gärsnäs,
berättar om sitt arbete med konst i offentlig miljö. Hon har gjort ett 50-tal
uppdrag/gestaltiningar i Sverige och i utlandet och bland dem ett antal skulpturer som pryder rondeller i Jämshög, Arlöv och Karlskrona.
• längd 1 tim och 30 min, ej paus

2016

Utställningar och föredrag • entré 500 kr/person, 1200 kr/hel familj och
100 kr/enstaka föredrag • biljetter finns att beställa på naturfotofestival.se
fr o m 5 jan

köp din
biljett på
nätet

• sånger i regnbågens alla färger

Musik • entré 195 kr, för medl i Hässleholms konsertförening 150 kr, abonnemangspris för alla fyra konserter i konsertserien QUATTRO 550 kr, för medl.
i Hässleholms Konsertförening 500 kr • förköp Turistbyrån

Med ett starkt musikaliskt uttryck och en karismatisk scenpersonlighet är Rickard Söderberg en uppskattad konsertsolist.
Rickard Söderberg studerade vid OperaAkademiet i Köpenhamn. Han
har även deltagit i master classes för bland andra Birgit Nilsson. Redan
under sin studietid framträdde han i roller som Don Ottavio i Don
Giovanni och Egeo i Cavallis Giasone och sedan har det fortsatt med
en rad framstående roller världen över.
Rickard Söderberg är även en engagerad bloggare och samhällsdebattör.
Han kommer till Hässleholm tillsammans med pianisten Johan Ries.
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Arr: Hässleholms Konsertförening och Kultur Hässleholm

foto josé benito r-uiz

Måndag 29 februari kl. 17 i Blå salongen

mars 2016

mars 2016
Lördag 12 mars kl. 14 i Vita salongen

kammarkonsert

vattenmamman

foto göran olsson

Tisdag 8 mars kl. 18.30 i Utställningshallen
Musik • fri entré

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

Tisdag 8 mars kl. 19.30 i Blå salongen
mads tolling quartet

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

Hyllning till Svend Asmussen - 100 år
Allas vår Svend Asmussen fyller 100 år och vi och Mads Tolling Quartet
vill med denna jazzkväll hylla denne fantastiske och unike speleman. Mads
är landsman med Svend men bor numera i USA, där han har rönt stora
framgångar med bl a två vinnande Grammy Awards. Med sig på denna
hyllningsturné är en av våra flitigaste gäster, den fantastiske gitarristen
Jacob Fischer, hans landsman basisten Kasper Tagel samt den norske
trummisen Snorre Kirk.

Barn- och familjeföreställning fr 5 år • entré 50 kr • förköp Turistbyrån

Varenda dag vill mamman alltid dricka
så det är jobbigt värre att va hennes lilla flicka
man måste komma med en mugg och med två och sen med åtta
för annars kanske mamman dricker ur en potta
Vattenmamman av Isa Schöier är en egen och poetisk berättelse om
kärlek, utsatthet och försoning. Schöiers text på vers välter varsamt åskådaren mellan skratt, allvar, bus och filosofi i teaterlekens centrifug och kör tanketumlaren på högvarv. Vi ser en livsbejakande pjäs, där barnets frågor
och tankar utgör centrum för föreställningens tema och karaktär.
Pjäsen gestaltas av två skådespelare och en musiker.
Produktion Teater Sagohuset
Arr: Hässleholms Teaterförening

Tisdag 15 mars kl. 19 i Blå salongen
nordiskt språk och språk i norden

- inte samma sak

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

Arr: Hässleholms Jazzklubb och ABF Hässleholm

Bo Wendt som är docent vid Lunds Universitet, reder ut begreppen.
hassleholm.norden.se

köp din
biljett på
nätet

• längd 1 tim och 30 min, ej paus
Arr: Föreningen Norden och Folkuniversitetet

musical highlights

Musik • entré 395 kr • förköp Turistbyrån

Onsdag 16 mars kl. 19 i foajén utanför salongerna

De bästa musikalhitsen i en show!
Utvalda musikalstjärnor framför höjdpunkterna från de
mest älskade och framgångsrika musikalerna. Hits från
Kristina från Duvemåla, Grease, Saturday Night Fever, Lejonkungen, Starlight Express, Phantom of the opera, Cabaret, Cats,
Hair och många andra.
Medverkar gör Petter Bjällö, Nadja Jägard, Sofia Jonsson
från Sverige, Daniel Dodd-Ellis och Dennlis LeGree från
USA och Sabine Neibersch från Österike.

irländsk pubafton med dún aengus

Musik • fri entré

Irländsk feststämning en onsdagskväll när
foajén på plan 3 förvandlas till en irländsk
pub och Dúo Aengus hjälper till med att få
fart på stämningen.
Dúo Aengus består av Peter Andersson och
Martin Rahmberg.

• längd 2 tim och 50 min inkl. paus

Arr: Kultur Hässleholm

Lördag 19 mars kl. 11–14 i Ateljé Färgaren

Lördag 12 mars kl. 11 i entréhallen

familjeverkstad

Musik • fri entré

Musik med kulturskolans elever. Blandade instrument och genrer.
Arr: Kulturskolan Hässleholm

foto göran olsson

cafékonsert

barn

Från 3 år • fri entré

Skapa med färg, glitter, pärlor, penslar och papper i Ateljé Färgaren!
Drop-in kl. 11.15-14. Den som vill kan även få en visning av utställningen i utställningshallen kl. 11.Vi bjuder på kaffe, te och saft i Ateljén. Allt
är kostnadsfritt. Ateljén finns på andra våningen i kulturhuset.

foto linda svensson edevint

Arr: Lycke Event AB

hassleholm.se/kulturskolan • längd 45 min

barn

• längd 35 min

hassleholms-jazzklubb.com

Onsdag 9 mars kl. 19.30 i Röda salongen

köp din
biljett på
nätet

Verkstadsledare: Linda Svensson Edevint.
Arr: Kultur Hässleholm
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15

mars/april 2016

mars 2016
Torsdag 31 mars kl. 18 i Blå salongen

Lördag 19 mars kl. 16 i Parkbiografen

• jimmy´s hall

författarbesök

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

Hennes roman Spådomen nominerades till Augustpriset 2015. Den
personliga familjehistorien om en flickas väg in i vuxenlivet har vunnit
både kritikers och läsares hjärta. Agneta Pleijels omfattande skönlitterära
produktion omfattar inte bara lyrik, noveller och romaner utan också
teater- och tvdramer. Hon skrev även manus till Leif GW Perssons bok
Profitörerna. Hennes böcker har översatts till en rad språk och hon har
mottagit flera litterära priser.
Torsdag 17 mars kl. 15 är det församtal om Agneta Pleijel på stadsbiblioteket.
• längd 1 tim, ej paus Arr: Kultur Hässleholm

Jimmy´s Hall bygger på den sanna berättelsen om James Gralton, en irländsk kommunistledare och tillika eldsjälen bakom en sammankomstlokal i lilla Effrinagh där byborna erbjöds möjligheten att delta i exempelvis måleri-,
dans- eller boxningslektioner. Jimmy´s Hall blir en älskad samlingspunkt, men både kyrkoherden och andra
politiskt konservativa krafter gör allt för att stoppa den ”syndiga” verksamheten.
Regi Ken Loach, Storbritannien, 2014 • längd 1 tim och 50 min
Arr: Hässleholms Filmstudio

Lördag 19 mars kl. 19 i Röda salongen
bjärnums casinogäng

• agneta pleijel

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

köp din
biljett på
nätet

foto magnus liam karlsson

filmstudion

Lördag 2 april kl. 16 i Parkbiografen

• o halleda!

Revy • entré 300 kr, barn t o m 16 år 150 kr • förköp Turistbyrån

• längd 2 tim och 30 min inkl. paus
Arr: Bjärnums Casinogäng

filmstudion
foto johan funke

Casinogänget bjuder som vanligt på en fartfylld revy. Sketcher, sång, musik och dans blandas i en härlig mix. Gästartist i år är välkände Danne
Stråhed. Danne är en skicklig låtskrivare och musiker som alltid sjunger
på skånska.
Medverkar gör även Mats Olofsson, Micke Andersen, Göran Cronholm,
Pelle Svensson, Elena Persson, Anna Renud, Jeannette Storm, Martina
Olofsson, Linda Persson och Emma Kastrup.
Övriga föreställningar: 24 mars kl. 19 • 26 mars kl. 14 • 27 mars kl. 14
och 18 • 28 mars kl. 14 och 18 • 1 apr kl. 19 • 2 apr kl. 14 och 18 •
3 apr kl. 14 och 18 • 8 apr kl. 19 • 9 apr kl. 14 och 18 • 10 apr kl. 14

• mandarinodlaren

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

Året är 1992. Inbördeskriget rasar i Georgien. I en liten by i bergen har alla estniska bybor flytt tillbaka till sitt
hemland. Utom två - den åldrade mandarinodlaren Ivo, som vägrar lämna sina grönskande träd, och hans yngre
medhjälpare Margus. Men slutligen tränger sig kriget på även i denna gudsförgätna avkrok. Efter en blodig strid
finner de två mandarinodlarna två svårt skadade soldater - en från vardera sida av kriget. Och eftersom de inte
betraktar de skadade som blodtörstiga krigare, utan som sina medmänniskor, tar de hand om dem och ger dem
logi i Ivos hus. Men vad händer när de bittra fienderna åter vaknar upp..?
Regi Zaza Urushadze, Estland, Georgien, 2013
Arr: Hässleholms Filmstudio

Tisdag 5 april kl. 19 i Röda salongen

köp din
biljett på
nätet

tarabband
köp din
biljett på
nätet

Kl. 17.30 konsert med Duo Cantilena - Anna BomanHald, flöjt och Sabina
Agnas, gitarr. En hyllning till den färgstarka, mexikanska konstnärinnan Frida
Kahlo med toner, text och bildspel.

Tarabbands repertoar hittar sin kärna i den arabiska musiken. Sångerna
är hämtade både från de traditionella arabiska sångerna som bandets
egna unika kompositioner. Här blandas pop och folkmusik så att tarab
uppstår. Tarab är det arabiska begreppet för det band av extas som kan
uppkomma mellan musiker och publik.
Tarabband består av etablerade musiker från Sveriges folk- och världsmusikscener och leds sedan 2008 av den karismatiska sångerskan Nadin Al
Khalidi. Nadin har sina rötter i både Kairo och Bagdad men är nu bosatt i Malmö.

• längd 1 tim och 30 min, ej paus

• längd 1 tim, ej paus

Arr: Kultur Hässleholm

Arr: Kultur Hässleholm

blå måndag med konsert och soppa

• duo cantilena

Musik och mat • entré 150 kr, soppa ingår i priset • förköp Turistbyrån

Kl. 17.00 öppnas dörrarna och personal från Statt står redo att servera soppa.

Onsdag 30 mars kl. 20 i Blå salongen

köp din
biljett på
nätet

musikalisk rundresa

Musik • entré 100 kr, medl som deltar i årsmötet fri entré • förköp Turistbyrån

Rolf Jenner, skådespelare och artist, blir din ciceron i denna enmansshow. Det blir en musikalisk resa med värme
och humor, där vi bland andra träffar Carl Michael Bellman, Evert Taube, Cornelis Vreeswijk och dessutom får lite
irländsk musik till livs.
Produktion ScenVerkstad

• längd 1 tim, ej paus
Arr: Hässleholms Teaterförening
16

Musik • entré 150 kr, pensionär och ungd t o m 19 år 120 kr • förköp Turistbyrån

Lördag 9 april kl. 14 i Vita salongen

köp din
biljett på
nätet

barn

sol- ägget
foto britta nordholm

Måndag 21 mars kl. 17 i Blå salongen

Barn- och familjeföreställning 3–7 år • entré 50 kr • förköp Turistbyrån
En dag när den lilla älvan går på upptäcktsfärd i skogen, finner hon någonting stort, gult och runt liggande i mossan. Tillsammans med sina vänner
börjar hon undersöka vad det är för märkligt hon har hittat. Och de
kommer att göra en otrolig upptäckt…!!!
Fritt efter en saga av Elsa Beskow. Produktion Teater Pelikanen

• längd 30 min
Arr: Hässleholms Teaterförening

17

april 2016

april 2016

Tisdag 12 april kl. 19.30 i Blå salongen

Lördag 16 april kl. 16 i Parkbiografen

hannah svensson trio featuring alvin queen

filmstudion

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

Hannah Svensson är en av landets mest hyllade och uppmärksammade
jazzsångerskor. Hon har hörts i många olika konstellationer, oftast tillsammans med fadern, den utmärkte gitarristen Evan Svensson. Dessutom har Hannah framträtt med bl a Jan Lundgren, Niels van Doky och
Janne ”Loffe” Carlsson och hans vänner i olika sammanhang. I bagaget
finns också ett antal CD-skivor, samtliga lovordade av fackpressen. Som
gäst till trion medverkar den fantastiske amerikanske trumslagaren Alvin
Queen, numera boende i Schweiz. Han har som fast medlem medverkat
i grupper som Wild Bill Davis Trio, Horace Silver Quintet och George Benson Quartet plus att han deltagit i
skivinspelningar och sessions med storheter som bl a Johnny Griffin och Eddie ”Lockjaw” Davis.
Arr: Hässleholms Jazzklubb och ABF Hässleholm

En stor ensemble spelar i en originaluppsättning av Tennessee Williams klassiker.
På bomullsplantagen firar man stort att patriarken fyller 65 år. Allt är till synes lyckligt och polerat men under ytan frodas ränkerna och hemligheterna.
Big Daddy vet ännu inte om att han är döende, att han firar sin sista födelsedag och att kampen om vem som ska ärva egendomen redan har börjat.
I Katt på hett plåttak ryms teman som girighet, lögner, sociala koder och sexuella begär. Dramat är en av vår tids stora
klassiker och många minns fortfarande filmatiseringen 1958 med Elizabeth Taylor och Paul Newman.
Produktion Riksteatern

• längd 2 tim och 30 min inkl. paus

Musikal • entré 300 kr, medl 260 kr, balkong 260 kr, medl balkong 220 kr,
ungd t o m 19 år 150 kr • förköp Turistbyrån

Språkprofessorn Higgins slår vad om att han kan träna bort den enkla
blomsterflickan Elizas breda dialekt och jargong, så att hon blir presentabel i societeten. Den överlägsne Higgins menar att oklanderlig språkbehandling är en oundgänglig egenskap för att få tillträde till samhällseliten.
My Fair Lady är baserad på George Bernard Shaws pjäs om kvinnlig frigörelse, Pygmalion, där han ger sin version av Antikens myt om mannen
som skapar bilden av Den Perfekta Kvinnan. Frederick Loewes ikoniska
musikalversion utnämndes raskt till den perfekta musikalen; inte bara för
en rad musikaliska hits utan för dess skarpa kritik av klassamhället och
dess obarmhärtiga satir över människans fåfänga.
Produktion Malmö Opera

• längd 2 tim och 20 min inkl. paus
Arr: Hässleholms Teaterförening

Arr: Hässleholms Teaterförening

Onsdag 20 april kl. 19 i Vita salongen
cafékväll med mats lindh

- fallgropar när det gäller svenska och danska

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

Vad är ”ett roligt sted” i Danmark? Läroboksförfattaren Evy Pedersen ta upp denna och liknande frågor.

• längd 1 tim och 30 min, ej paus

Arr: Föreningen Norden

Torsdag 14 april kl. 19.30 i Röda salongen

köp din
biljett på
nätet

- hitsen , historien och hemligheterna

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

foto arne forsell

Torsdag 14 april kl. 19 i Blå salongen

en kväll med arvingarna

köp din
biljett på
nätet

foto cecilia lundgren

köp din
biljett på
nätet

Drama • entré 300 kr, medl 260 kr, balkong 260 kr, medl balkong 220 kr,
ungd t o m 19 år 150 kr • förköp Turistbyrån

hassleholm.norden.se

• längd 2 tim
Arr: Hässleholms Filmstudio

my fair lady

katt på hett plåttak

språkförbistring

Efter Thomas Hardys roman. Drama med internationella stjärnor i huvudrollerna. Den starka, vackra torpardottern Bathsheba ärver en stor bondgård och får därmed, för dåtidens kvinnor, en ovanlig möjlighet att inte gifta
sig. Givetvis svärmar potentiella friare runt henne och eftersom det helt enkelt inte passar sig att förbli ogift
får hon inte vara ifred.
Regi Thomas Vinterberg, Storbritannien, USA, 2015

Lördag 16 april kl. 19 i Röda salongen

hassleholms-jazzklubb.com

Onsdag 13 april kl. 19 i Röda salongen

• far from the madding crowd

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

Konstnären Mats Lindh, Hässleholm, har en lång rad utställningar bakom sig
både i Sverige och utomlands. Hans uttrycksmedel är måleri i olja, akvarell
och akryl. Mats Lindh arbetar också handfast med utställningarrangemang i
Hässleholms Kulturhus och få vet som han hur konst bäst skall presenteras
och hur det praktiska arbetet bakom en utställng går till. Det blir en cafékväll
med ”konst från båda sidor”.
• längd 1 tim och 30 min, ej paus
hlmkonst.se
Arr: Hässleholms konstförening

Musik • entré 320 kr • förköp Turistbyrån

Arvingarna har turnerat land och rike runt i över 25 år. 2016 blir året då
gruppen bryter ny mark med en landsomfattande konserthusturné. Som
underrubriken lyder blir det hits, historier och hemligheter från ett kvarts
sekel turnerande.

• längd 2 tim inkl. paus
Arr: Demo Festival Sweden AB
18

19

april 2016

april 2016
Lördag 23 april kl. 19.30 i Röda salongen

& Ø ysten baadsvik • inledning av camilla lundberg
Musik • entré 195 kr, för medl i Hässleholms konsertförening 150 kr, abonnemangspris för alla fyra konserter i konsertserien QUATTRO 550 kr, för medl. i
Hässleholms Konsertförening 500 kr • förköp Turistbyrån

musica vitae

magnus betnér

Magnus Betnér är tillbaka med en helt ny show, och som först i Sverige
provar han på konceptet ”Work in Progress” där materialet lever och utvecklas under turnén.
workinprogressbetner.se

För tio år sedan lanserade Øysten Baadsvik sin första CD med Musica
Vitae och det blev starten på en strålande karriär. Idag är han en av världens främste tubaister och vi gläds åt att få återknyta kontakten och tillsammans presentera en jazzinspirerad svit ur Ferry Tales (Erland Skonsvoll och Øysten Baadsvik) tillsammans med klassisk musik för tuba. Och
om publiken önskar, finns säkert plats för en czardas som extranummer!
Konserten kommer inledas av Camilla Lundberg, känd från TV, nu senast
med Camillas klassiska. Hon kommer att berätta om kvällens musik och
tonsättare.

• längd 1 tim och 30 min, ej paus

Musik • entré 195 kr • förköp Turistbyrån

Välkommen till en konsert där en ny samarbetsform testas. En stor kör och
en stor blåsorkester. Kan det bli mer maffigt? Solist Sofia Sandberg-Albihn.
hesslekoren.se

barn

Verkstadsledare: Linda Svensson Edevint

foto linda svensson edevint

Skapa med färg, glitter, pärlor, penslar och papper i Ateljé Färgaren!
Drop-in kl. 11.15-14. Den som vill kan även få en visning av utställningen i utställningshallen kl. 11.Vi bjuder på kaffe, te och saft i Ateljén. Allt
är kostnadsfritt. Ateljén finns på andra våningen i kulturhuset.
Arr: Kultur Hässleholm

Måndag 25 april kl. 17 i Blå salongen
blå måndag med konsert och soppa

konstutställning

Kl. 17.00 öppnas dörrarna och personal från Statt står redo att servera soppa.
Kl. 17.30 konsert med Jan Gerfast, gitarr och sång och Magic Mama, keyboard och sång. Det blir Blues, Boogie Woogie, New Orleans Jazz, Swing,
Rock´n´roll. Ibland egna låtar, ibland gamla kända låtar.
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• längd 1 tim, ej paus

Arr: Kultur Hässleholm

Folkuniversitetet

OTELLO

Musik • fri entré

Konsert med kulturskolans elever. hassleholm.se/kulturskolan • längd 1 tim

Arr: Kulturskolan Hässleholm

Fredag 29 april kl. 19.30 i Röda salongen
rock the night

• sveriges hetaste rockshow!

Musik • entré parkett 365 kr, balkong 210 kr • förköp tickster.se tel 077-147 70 70
foto cecilia grönber

Vårens fackboksförfattare är en psykoanalytiker men också hyllad poet
och psykolog. Ulf Karl-Olov Nilsson, UKON, har länge intresserat sig för
glömskans sjukdom Alzheimer och i vår kommer boken Glömskans bibliotek - en essä om demens, vansinne och
litteratur. Genom olika fallbeskrivningar gestaltar han svåra frågeställningar på ett ständigt underhållande, lekfullt
och påläst sätt. Med anledning av Världsbokdagen bjuds det på förmingel på biblioteket kl. 13 och där dyker även
UKON upp.

Arr: Kultur Hässleholm

kammarkonsert

Textilkonst delar utställningshallen med skulptur. Majlis Persson från
Munka Ljungby, visar gobelänger med temat Människan – existensen –
helheten och Alf Ekberg från Klippan, som arbetar i stengods, brons, glas
och is, visar prov på sina skulpturer.
hlmkonst.se Arr: Hässleholm Konstförening

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

• jan gerfast & magic mama

Torsdag 28 april kl. 18.30 i Utställningshallen

Utställning • invigning kl. 11.15 • fri entré • utställningen pågår t o m 4 juni • öppettider se hassleholmkulturhus.se

• ulf karl- olov nilsson, ukon

köp din
biljett på
nätet

Musik och mat • entré 150 kr, soppa ingår i priset • förköp Turistbyrån

• längd 1 tim och 30 min, ej paus

Lördag 23 april kl. 11–14 i Utställningshallen

Lördag 23 april kl. 14 i Blå salongen

längd 2 tim och 30 min inkl. paus

Arr: Hesslekören, Hässleholms Stadsmusikkår och ABF SkåneNordost

Från 3 år • fri entré

författarbesök

köp din
biljett på
nätet

vårkonsert med hässleholms stadsmusikkår och hesslekören

Arr: Hässleholms Konsertförening och Kultur Hässleholm

familjeverkstad

Arr: Helena Sandklef Produktion

Söndag 24 april kl. 17 i Röda salongen

• längd 2 tim och 10 min inkl. paus

Lördag 23 april kl. 11–14 i Ateljé Färgaren

• work in progress

Komik • entré 255 kr • förköp ticnet.se tel 077-170 70 70

foto tage rönnqvist

Torsdag 21 april kl. 19 i Röda salongen

köp din
biljett på
nätet

Rock The Night är rockshowen som tar dig tillbaka till 80-talet när världens största rockgrupper hade sina glansdagar och rockmusiken var
som allra störst. Med hits från bland annat Queen, KISS, Aerosmith, AC/
DC, Def Leppard, Europe med flera, tas du med på en musikalisk resa,
olikt allt annat du sett tidigare.
Kliv in i vår alldeles egna rockklubb ”Rock The Night” och låt dig svepas
med. Med hjälp av professionella artister, musiker och dansare får du uppleva allting som en rockshow skall innehålla, och mycket mer därtill.
Producent och regi Viktor Johansson, koreograf Hanna Amoreus
Föreställning även 30 april, 6 och 7 maj kl. 19.30.
rockthenight.nu

• längd 2 tim och 30 min inkl. paus

Arr: RTN Productions
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KULTURSKOLANS PROGRAM I MAJ

Tisdag 3 maj kl. 19.30 i Blå salongen

Torsdag 12 maj kl. 18.30 i Blå salongen

vocation

blågräs

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

Musik • entré 50 kr • förköp Turistbyrån

Denna sånggrupp följer i Gals & Pals fotspår och har ett homogent, häftigt
sound med bra timing och tydligt avstamp i jazzen. De har gjort sin fjärde
skiva, Vocation på svenska, med texter och kompositioner från 50- och 60talet av Cornelis Vreeswijk, Beppe Wolgers, Povel Ramel, Hasse och Tage m fl.
Gruppen har turnerat flitigt såväl internationellt som nationellt.
Medlemmarna är Ulrika Zettersten, Helena Insulander, Josefin Siljeholm,
Rolf Pilotti, Jonas Åman och Johan Lundgren.
Medverkande musiker är Klas Toresson - sax och klarinett, Martin Landström - piano och dragspel, Martin Sjöstedt bass och Daniel Fredriksson - trummor.
hassleholms-jazzklubb.com

Arr: Hässleholms Jazzklubb och ABF Hässleholm

Lördag 14 maj kl. 14 och kl. 18 i Röda salongen
showdansgruppen

köp din
biljett på
nätet

• på väg

Dans • entré 130 kr, barn 80 kr • förköp Turistbyrån fr o m 23 mars kl. 13

Följ en flyktingfamilj i olika utsatta situationer och upplev hur deras känslor speglas i dans.
Genrep för publik 13 maj kl. 18.30. Entré 70 kr, barn 40 kr, dessa biljetter säljs i foajén innan föreställning.
showdansgruppen.se • längd 2 tim inkl. paus Arr: Showdansgruppen
Onsdag 18 maj kl. 19 i Blå salongen

Söndag 15 maj kl. 18.30–20.30 i Vita salongen
fågelkvitter

Utställning • fri entré

Kom och upplev färg, form och film för hela familjen! Kulturskolans elever ställer ut film
och animation, bild och serieteckning. Filmvisning kl 19.00.
Måndag 16 maj kl. 18.30 i Röda salongen
vårkonsert

Musik • entré 50 kr • förköp Turistbyrån

Härliga toner med Kulturskolans elever från skolorna i Hässleholm. Konsert även 17 maj kl. 18.30.
• längd 1 tim och 30 min
Torsdag 19 maj kl. 18.30 i Röda salongen
slagverkskonsert

Musik • entré 50 kr • förköp Turistbyrån

Är slagverk bara krasch och boom. Inte alls! Kom och övertyga dig om motsatsen. Sväng och mycket finlir utlovas.
• längd 1 tim
Lördag 21 maj kl. 10.30–12.30 i Entréhallen

audition torsjö live award

kulturskolans dag

Audition med publik • fri entré

Torsjö Live Award är musikfestivalen Torsjö Lives musiktävling för oupptäckta lovande nya artister. I samarbete
med Kulturförvaltningen och Studiefrämjandet inbjuds det till audition med anmälan via hemsidan torsjolive.com.
Denna audition blir öppen för publik och kommer att vara gratis. Det blir musik från tidigare deltagare, audition,
omröstning och tillkännagivande av de fem bidrag som kommer att gå vidare till Torsjö Live Award som slutligen
avgörs på Torsjö Live lördagen 2 juli.Välkommen att lyssna och upptäcka framtidens artister!

• längd 2 tim inkl. paus

Elever från Kulturskolan spelar amerikansk och irländsk folkrock.
• längd 1 tim

Arr: Torsjö Live i samarbete med Kultur Hässleholm och Studiefrämjandet

Lördag 28 maj kl. 11–14 i Ateljé Färgaren

barn

familjeverkstad

Kulturskolan framträder på flera ställen i Hässleholms centrum bl a i entrén i Hässleholm Kulturhus.
Tisdag 24 maj kl. 18.30 i Blå salongen
katitzi med kulturskolans dramaelever

Entré 50 kr • förköp Turistbyrån

Här får ni följa den verklighetsbaserade berättelsen om den lilla zigenarflickan Katitzi som hämtas hem av sin pappa från barnhemmet. Hem till en familj hon inte minns, ett annorlunda liv som hon glömt.
Katitzi har svårt att förstå varför hon inte får gå i skolan, varför familjen bor i tält och flackar runt med sitt tivoli.
Det är en gripande berättelse som ligger väldigt rätt i tiden. Föreställningar även 25, 26, 27 maj kl. 18.30 samt 28 maj kl. 14.
• längd 1 tim och 30 inkl. paus
Onsdag 25 maj kl. 18.30 i Röda salongen

Från 3 år • fri entré

Skapa med färg, glitter, pärlor, penslar och papper i Ateljé Färgaren! Drop-in kl.
11.15-14. Den som vill kan även få en visning av utställningen i utställningshallen
kl. 11.Vi bjuder på kaffe, te och saft i Ateljén. Allt är kostnadsfritt. Ateljén finns på
andra våningen i kulturhuset.Vid fint väder flyttar vi ner verkstaden i entréhallen.

007 - third time´s the charm
Entré 50 kr • förköp Turistbyrån

Verkstadsledare: Linda Svensson Edevint

• längd 1 tim

Arr: Kultur Hässleholm

Musiker, sångare och dansare från Kulturskolan ger en föreställning i bästa Bond-anda.
Föreställning även 26 maj kl. 18.30.

Fredag 27 maj kl. 18.30 i Vita salongen
Lördag 18 juni kl. 11–14 i Utställningshallen
ögonvrå och perception

• peter wallström

Utställning • invigning kl. 11.15 • fri entré • utställningen pågår t o m 13 aug • öppettider se hassleholmkulturhus.se

Peter Wallströms utställning I ögonvrån består av utdrag från olika bildprojekt. ”Utställningen berör metod, stilbrott, att
sammanföra fragment, att lägga till och dra ifrån, för att uppnå ett nytt scenario” säger konstnären själv.
Arr: Kultur Hässleholm
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brasskonsert

Entré 50 kr • förköp Turistbyrån
Kulturskolans brasselever underhåller på tuba, baryton, trombon, horn och trumpet.
• längd 1 tim
köp din
biljett på
nätet

På de evenemang där det står förköp Turistbyrån går det även att köpa biljetter på nätet.
För mer information om Kulturskolans verksamhet se hassleholm.se/kulturskolan.
Arr: Kulturskolan Hässleholm

välkommen till biblioteken
it- drop in
tisdag

12 jan kl. 15–17 stadsbiblioteket

läsecirkel
start onsdag
rummet

27

jan kl

. 17

stadsbiblioteket, gröna

Fri entré
Hur fungerar surfplattor och hur laddar man e-böcker? Får svar
på det och också på andra enklare it-frågor. Ta gärna med egen
platta eller dator! Några tillfällen under våren har vi inbjudna
gäster med olika teman. Övriga datum är 9 feb, 8 mars, 12 april
och 10 maj.

27 jan kl. 17 - Birgitta Trotzig Dykungens dotter
Det blir fler datum och fler böcker, håll utkik på hemsidan.

språkcafé

kvalster , en stor grupp små djur

start torsdag

fredag

14 jan kl. 14.30–16 stadsbiblioteket
Fri entré • varje torsdag till och med 26 maj • ingen föranmälan krävs
• samarbete med Röda Korset och SFI
Välkommen till stadsbibliotekets andra våning för att fika och
prata lätt svenska.
reseföredrag med lars påhlson
castro, mannen med
måndag

999

• kuba - fidel

liv

18 jan kl. 19 vinslövs bibliotek

Föredrag • entré 40 kr, ej förköp
Lars Påhlson berättar och visar bilder från sina resor.
Övriga resefördrag i vår:
1 feb kl. 19 Mexico - I Mayafolkets fotspår
22 feb kl. 19 DDR har blivit kult
7 mars kl. 19 Holland - Gud skapade världen - holländarna
skapade Holland
släktforskning
onsdag 20 jan kl .

16–19

stadsbiblioteket

Fri entré • ett samarbete med Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening och ABF Skåne Nordost
Medlemmar i Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening
finns på plats för att hjälpa nya släktforskare att komma igång.
Övriga datum i vår är 22 feb, 16 mars och 27 april.
21 jan kl. 14–15.30 stadsbiblioteket

skatter
måndag

kl .

19 vinslövs bibliotek

Fotografen Magnus Mårtensson visar bilder och berättar om sin
senaste resa till Indonesien
louise brunkvall
rätt?

•

varför är det så svårt att äta

- om kost och våra (dåliga) vanor
onsdag 16 feb kl . 18 på tyringe bibliotek
Föredrag • fri entré

mia- marie hammarlin

• i stormens öga - en föreläs -

ning om skvaller , rykten och medieskandaler
onsdag

6 april kl. 19 hästveda bibliotek

Föredrag • fri entré
Aktuella forskare från Lunds Universitet fortsätter sin föreläsningsserie.
klädbytardag
lördag

16 april kl. 10.30–13 stadsbiblioteket

Du tar med dig max tio fina och fräscha plagg. För varje plagg
får du en biljett som du kan byta mot ett nytt plagg. Det är helt
gratis. Det kommer att finnas personal och symaskin på plats
för att hjälpa till med mindre ändringar och remake.
Inlämning fredag 15 april kl. 10-18 och lördag 16 april kl. 10-12.30
krukväxtbytardag
lördag

7 maj kl. 10–13 stadsbiblioteket

Kom till biblioteket och byt krukväxter med varandra.

Aktuella forskare från Lunds Universitet fortsätter sin föreläsningsserie.

- dansk deckare
18 feb kl . 10.30 stadsbiblioteket
Fri entré • samarbete med Föreningen Norden • hassleholm.norden.se
start torsdag

hässleholms bokbuss

bokutförsäljning

5 mars kl. 10–15 stadsbiblioteket

kör till ca 100 hållplatser i hela kommunen.
se hassleholm.se/bokbuss

Kom och fynda bland bibliotekets utgallrade böcker.
kl.

19 vinslövs bibliotek

församtal om agneta pleijel

Fri entré • drop in

torsdag

Vi tipsar varandra och pratar om böcker vi läst. Det bjuds på
fika. Övriga datum i vår är 18 feb, 17 mars och 21 april.

Fri entré

reseföredrag med lars påhlson

• nordkorea del

II, kim jong II och landet idag
tisdag 26 jan kl . 19 tyringe bibliotek
Föredrag • entré 40 kr

Lars Påhlson berättar och visar bilder från sina resor.
Övriga resefördrag i vår:
1 mars kl. 19 Från Gardasjön till Dolomiterna
15 mars kl. 19 Kuba - en isolerad skönhet
29 mars kl. 19 Madeira - blommor, festivaler och fyrverkerier

17 mars kl. 15 stadsbiblioteket

marcus knutagård
in i framtiden?

-

• hur kan vi ta med vår välfärd

utmaningar och innovationer i

den svenska välfärdsmodellen
fredag

18 mars kl. 12.15 på stadsbiblioteket

Föredrag • fri entré
Aktuella forskare från Lunds Universitet fortsätter sin föreläsningsserie.

BJÄRNUMS BIBLIOTEK
Hågnarpsvägen 2
280 20 Bjärnum
tel: 0451-26 62 44
Öppettider
mån och tis kl. 14–19
ons kl. 10–12
tors och fre kl. 14–17
HÄSTVEDA BIBLIOTEK
Östergatan 2
280 23 Hästveda
tel: 0451-26 62 46
Öppettider
mån och ons kl. 15–19
tis och tors kl. 14–17
fre kl. 10–13
SÖSDALA BIBLIOTEK
Vannarödsskolan, Slottsgatan
280 10 Sösdala
tel: 0451-26 71 82
Öppettider
mån och ons kl. 15–19
tis kl. 15–17
tors kl. 15–18
fre kl. 14–17
TYRINGE BIBLIOTEK
Järnvägsgatan 2
282 31Tyringe
tel: 0451-26 62 47

bokcirkel

Övriga datum i vår är 18 feb, 17 mars och 14 april.
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15 feb

- indonesiens natur-

Föredrag • entré 30 kr, ej förköp

Fri entré

21 jan

om

Aktuella forskare från Lunds Universitet fortsätter sin föreläsningsserie.

Fri entré

torsdag

-

12 feb kl. 12.15 på stadsbiblioteket

borneo och komodoöarna

på stadsbiblioteket

En föreläsning ur boken …..Vilka Kvinnor - Rubriker och Bilder II.
Av och med Jürgen Lindemann.

Föredrag • fri entré

lördag

bokcirkel

vilka delar du säng med?

30 mars kl. 18

Föredrag • fri entré ett samarbete med ABF Skåne

Cirkelledare Evy Pedersen.

stick- och handarbetskafé
torsdag

•

chlumska och fredrika bremer
onsdag

Fri entré • drop in • ett samarbete med Studiefrämjandet

lars lundqvist

från mata hari och umma kultum till renata

Mer information om bibliotekens program
finns på bibliotekets nya hemsida
snokabibliotek.se.
HÄSSLEHOLMS STADSBIBLIOTEK
Järnvägsgatan 23/Vattugatan 22
281 23 Hässleholm
tel: 0451-26 71 00
Öppettider
mån–tors kl. 10–19
fre kl. 10–18
lör kl. 10–15

Öppettider
må, on och tor kl. 14–19
tis kl. 10–17
fre kl. 10–15
VINSLÖVS BIBLIOTEK
S Järnvägsgatan 29
288 31 Vinslöv
tel: 0451-26 62 48
Öppettider
mån och tors kl. 14–19
tis och fre kl. 14–17
ons kl. 10–13
VITTSJÖ BIBLIOTEK
Hårsjövägen 2
280 22 Vittsjö
tel: 0451-26 62 45
Öppettider
mån och ons kl. 15–19
tis och tors kl. 15–17
fre kl. 10–12

UPPTÄCK VÅRA BIBLIOTEKSFILIALER ! Våra lokala bibliotek i Hässleholms kommun
erbjuder personlig service i fina lokaler. Föreläsningar, musikprogram, barnprogram med
mera. Håll utkik efter detaljerat program i september på snokabibliotek.se!
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välkommen till biblioteken

&ungdom

barn

babysaga 0–2 år på stadsbiblioteket
Fri entré • föranmälan krävs på tel 0451-26 71 12, biljetten hämtas i barnbiblioteket en vecka i förväg.

Fredagar kl. 10.30–11 • 22 januari, 19 februari, 4 mars och 8 april

Sagostunder 3–5 år på stadsbiblioteket

kultur i förskola, grundskola och gymnasium
Alla elever i grundskolan i Hässleholms kommun är garanterade en kulturupplevelse per läsår.
Skolföreställningarna genomförs i Hässleholm Kulturhus och är kostnadsfria för skolan, liksom de
busstransporter som ingår. Kulturgarantin är ett samarbete mellan kulturförvaltningen och barnoch utbildningsförvaltningen. Kulturförvaltningen erbjuder även ett kulturutbud för förskolan och
gymnasiet. Kulturutbudet planeras av kulturombud från förskolan och grundskolan tillsammans med
referensgrupper med elever och kulturutvecklaren för barn och unga.
Alla barn i förskoleåldern är välkomna till förskolans föreställningar. Boka platser på 0451-26 71 04.
För information kontakta Camilla Persson Thunberg, kulturutvecklare barn och unga,
0451-26 71 04, 0709-71 71 04, camilla.persson@hassleholm.se.

Ett urval av vårens utbud:

Fri entré • föranmälan krävs på tel 0451-26 71 12, biljetten hämtas i barnbiblioteket en vecka i förväg.

Fredagar kl. 13.30–14.00 • 29 januari, 26 februari, 1 april och 29 april

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

Lördagar kl. 11 Sagoteater i bibliotekets sagorum, pysselstund efteråt.
23 jan Sagan om Näcken 20 feb Pojken och osten 19 mars Mirabell. En saga av Astrid Lindgren
16 april Bord duka dig

BokfIka 9–12 år på vinslövs bibliotek
Fri entré

Onsdagar kl. 15 • 20 januari och 16 mars
Vi träffas på biblioteket, pratar om böcker och fikar. Ingen föranmälan krävs.

För förskolan, 2-4 år
pico & oso med teater 23
En sinnrik scenkonstupplevelse om två av livets stora konstanter - möten och avsked. Föreställningen bjuder även in
till en fantastiskt konstruerad lekvärld som väcker upptäckarglädjen hos den allra minsta publiken.

För alla elever i åk 5
orka med regionteatern

Två mycket olika barn tar sin tillflykt till en plats som blir
bara deras, högt ovanför verkligheten. Dramatikern Moa
Backman och regissören Johanna Huss skapar en ryslig och
lockande fantasivärld för barns mardrömmar och drömmar.

onsdagar på bibblan, 10–12 år, stadsbiblioteket
Fri entré

Onsdagar kl. 15–16 • 27 januari, 10 februari, 2 mars, 16 mars, 6 april och 20 april
Vi pysslar, fikar och pratar om böcker. Drop in!

BokfIka 13–16 år på vinslövs bibliotek
Fri entré

Onsdagar kl. 15.30 • 17 februari och 20 april
Vi träffas på biblioteket, pratar om böcker och fikar. Ingen föranmälan krävs.

För alla elever i åk 7
20 sätt att överleva högstadiet med 4:e teatern
En humoristisk, varm och musikalisk kabaré där tre skådespelare, som alla har överlevt högstadiet, ger 20 tips på
hur man på bästa sätt överlever sin tid mellan 7:an till 9:an.
Föreställningen bygger, framför allt, på ett stort antal brev
som elever skrivit till 4:e teatern. Eleverna har fått skriva ett
brev till sina föräldrar, ett till sig själva i framtiden samt ett
brev som om dom var sin egen bästa vän.

Salto!-dagen i Hässleholm Kulturhus 1 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 dansstationen.nu.
Arr: Dansstationen och Riksteatern Skåne
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Information

Röda salongen

Biljetter
Turistbyrån säljer förköpsbiljetter till de flesta arrangemang i Hässleholm Kulturhus. Du kan
också själv boka, betala och skriva ut din biljett på nätet - gå in på hassleholm.se/biljetter. Ungdomspriset gäller barn och ungdomar t o m 19 år om inget annat anges. För erhållande av medlemsrabatt gäller uppvisande av medlemskort. Biljetter förmedlas även per post med inbetalning
på bankgiro. Kontakta Turistbyrån 0451-26 73 00 för mer information om bokning och biljetter.
Biljetter finns även att köpa i salongsfoajén, ca 30 minuter före respektive kvällsföreställning och
ca 15 minuter före dagföreställning. Reservation för redan utsålda arrangemang.
I enlighet med lokala säkerhetsföreskrifter får ytterkläder och större väskor ej tas in i salongerna
utan lämnas i den bemannade garderoben mot avgift, f n 10 kr/person. Lokala brandmyndigheter
kan ge mer information.
För mer information om familjeföreställningar och skolföreställningar för förskola, grundskola
och gymnasium kontakta kulturutvecklare Camilla Persson Thunberg tel 0451-26 71 04, e-post
camilla.persson@hassleholm.se. Alla barn i förskoleåldern är välkomna till förskolans 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 20 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 tillgängliga i
Röda och Blå salongen. Kontakta teknikerna inför föreställning. Vita salongen är utrustad med
hörslinga.
Vid frågor är du välkommen att ringa vår scenmästare Tommy Johansson på 0451-26 71 05, 0709-71
71 36 för vidare information.

Reservation
Kultur Hässleholm reserverar sig för eventuella ändringar i de uppgifter som finns redovisade i
detta program. För aktuell information hänvisar vi till Kultur Hässleholm 0451-26 71 00 och Turistbyrån 0451-26 73 00, hassleholm.se/evenemang. Se även annonser i dagspressen!
Teknikerna i kulturhuset: Conny, Isak,Tommy och Johan
foto christian persson
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Snabbgenomgång
Musik
• Nyårskonsert
Lördag 2 januari kl. 19
• Blå Måndag • Kapell karamell
Måndag 23 januari kl. 17
• Deise Andrade Latin Quintet
Tisdag 26 januari kl. 19.30
• Scania Consort och Camilla Lundberg
Onsdag 3 februari kl. 19
• Larz-Kristerz
Lördag 6 februari kl. 19.30
• Soulnight
Lördag 13 februari kl. 18.30 och 21.30
• Carl Petersson
Söndag 14 februari kl. 16
• Lena-Marie Waldén & XL Big Band
Tisdag 16 februari kl. 19.30
• Lill-Babs och lokala artister
Lördag 20 februari kl. 15 och kl. 19
• Vårsoaré
Söndag 28 februari kl. 14
• Blå Måndag • Daniel Purk Duo
Måndag 29 februari kl. 17
• Rickard Söderberg
Söndag 6 mars kl. 16
• Mads Tollin Quartet
Tisdag 8 mars kl. 19.30
• Musical Highlights
Onsdag 9 mars kl. 19.30
• Irländsk pubafton
Onsdag 16 mars kl. 19
• Blå Måndag • Duo Cantilena
Måndag 21 mars kl. 17
• Musikalisk rundresa
Onsdag 30 mars kl. 20
• Tarabband
Tisdag 5 april kl. 19
• Hannah Svensson Trio
Tisdag 12 april kl. 19.30
• En kväll med Arvingarna
Torsdag 14 april kl. 19.30
• Musica Vitae & Öysten Baadsvik
Torsdag 21 april kl. 19
• Hässleholms Stadsmusikkår, Hesslekören
Söndag 24 april kl. 17
• Blå Måndag • Jen Gerfast & Magic Mama
Måndag 25 april kl. 17
• Rock the Night
Premiär fredag 29 april kl. 19.30
• Vocation
Tisdag 3 maj kl. 19.30

Författarbesök
• Tove Folkesson
Torsdag 18 februari kl. 18
• Agneta Pleijel
Torsdag 31 mars kl. 18
• Ulf Karl-Olov Nilsson - UKON
Lördag 23 april kl. 14

Teater/komik/revy
• 1 2 3 Schtunk
Fredag 22 januari kl. 19
• En kvinna från svunnen tid
Fredag 5 februari kl. 18.30
• Varning för Magnus och Brasse
Torsdag 11 februari kl. 19
• Stjärnlösa nätter
Måndag 15 februari kl. 19
• En komisk depression
Lördag 27 februari kl. 19
• Rika barn leka bäst
Premiär lördag 27 februari kl. 19
• Bjärnums Casinogäng
Premiär lördag 19 mars kl. 19
• Katt på hett plåttak
Onsdag 13 april kl. 19
• May Fair Lady
Lördag 16 april kl. 19
• Magnus Betnér
Lördag 23 april kl. 19.30

Dans
• It´s Like a Wild Animal Deep in Sleep
Onsdag 2 mars kl. 18.30

Utställningar/Mässa
• Liv Strömquist • Blood Mountain
16 januari–27 februari
• Skånsk Naturfotofestival 2016
Lördag 5 mars
• Konstutställning
23 april–4 juni
• Peter Wallström
18 juni–13 augusti

Föredrag
• John Tylor
Tisdag 2 februari kl. 19
• Cafékväll med Ingrid Enarsson
Torsdag 3 mars kl. 19
• Nordiskt språk och språk i Norden
Tisdag 15 mars kl. 19

• Språkförbistring
Torsdag 14 april kl. 19
• Cafékväll med Mats Lindh
Onsdag 20 april kl. 19

Film

• Klippet
Lördag 23 januari kl. 16
• Kvinnan i guld
Lördag 6 februari kl. 16
• En labyrint av lögner
Lördag 20 februari kl. 16
• Hemkomsten
Lördag 5 mars kl. 16
• Jimmy´s Hall
Lördag 19 mars kl. 16
• Mandarinodlaren
Lördag 2 april kl. 16
• Far From the Madding Crowd
Lördag 16 april kl. 16

Biblioteken
• IT-drop in
12 jan, 9 feb, 8 mars, 12 april, 10 maj kl. 15
• Språkcafé på stadsbiblioteket
Varje torsdag 14 jan–26 maj kl. 14.30
• Reseföredrag på Vinslövs bibliotek
18 jan, 1 feb, 22 feb, 7 mars kl. 19
• Släktforskning på stadsbiblioteket
20 jan, 22 feb, 16 mars, 27 april kl. 16
• Stick- och handarbetskafé på
stadsbiblioteket
21 jan, 18 feb, 17 mars, 14 april kl. 14
• Bokcirkel på Vinslövs bibliotek
21 jan, 18 feb, 17 mars, 21 april kl. 19
• Reseföredrag på Tyringe bibliotek
26 jan, 1 mars, 15 mars, 29 mars kl. 19
• Läsecirkel på stadsbiblioteket
Start 27 jan kl. 17
• Föredrag med Lars Lundqvist
på stadsbiblioteket
Fredag 12 feb kl. 12.15
• Föredrag med Louise Brunkvall
på Tyringe bibliotek
Onsdag 16 feb kl. 18
• Bokcirkel - Dansk deckare
på stadsbiblioteket
Start torsdag 18 feb kl. 10.30
• Föredrag med Magnus Mårtensson
på Vinslövs bibliotek
Måndag 15 feb kl. 19
• Bokutförsäljning på stadsbiblioteket
Lördag 5 mars kl. 10–15

• Föredrag med Marcus Knutagård på
stadsbiblioteket
Fredag 18 mars kl. 12.15
• Föredrag med Jürgen Lindemann
på stadsbiblioteket
Onsdag 30 mars kl. 18
• Föredrag med Mia-Marie Hammarlin
på Hästveda bibliotek
Onsdag 6 april kl. 19
• Klädbytardag på stadsbiblioteket
Lördag 16 april kl. 10.30–13
• Krukväxtbytardag på stadsbiblioteket
Lördag 7 maj kl. 10–13

barn
Barn, familj och unga
• Veva veva positiv
Lördag 23 januari kl. 14
• Sheronin, en musiksaga
Lördag 20 februari kl. 11 och 13
• Höstlovsaktiviteter
22–26 februari
• Karlsson på taket
Onsdag 24 februari kl. 18
• Vattenmamman
Lördag 12 mars kl. 14
• Familjeverkstad
Lördag 19 mars, 23 april, 28 maj kl. 11–14
• Sol-ägget
Lördag 9 april kl. 14

Barnbiblioteken

• Babysaga 0–2 år på stadsbiblioteket
22 jan, 19 feb, 4 mars, 8 april kl. 10.30
• Sagostunder 3–5 år på stadsbiblioteket
29 jan, 26 feb, 1 april, 29 april kl. 13.30
• Knittes sagoteater 3–6 år på
stadsbiblioteket
23 jan, 20 feb, 19 mars, 16 april kl. 11
• Bokfika 9–12 år på Vinslövs bibliotek
20 jan, 16 mars kl. 15
•Onsdagar på bibblan 10-12 år på stadsbiblioteket
27 jan, 10 feb, 2 mars, 16 mars, 6 april, 20 april
kl. 15
• Bokfika 13–16 år på Vinslövs bibliotek
17 feb, 20 april kl. 15.30

ÖPPEN SCEN

I ENTRÉHALLEN

vid tre tillfällen i vår kommer det finnas en scen i
entréhallen som väntar på just dig!

Ta chansen att visa upp din dans, sjunga en sång, läsa dikter, visa dina
trolleritricks, köra stand-up, spela ett eller flera instrument eller visa upp
någon annan talang som du vill dela med dig av.
scenen är din i upp till max

10 minuter.

Öppen scen kommer att vara lördag 2 april, 30 april och 28 maj kl. 14 till
ca kl. 15.
Anmäl ditt intresse till kultur@hassleholm.se. Där skriver du namn, telefonnummer, vad du vill göra på scen och vilket datum du önskar uppträda.
Anmäl dig senast en vecka innan respektive datum.
Ser fram emot att höra ifrån dig.
anmäl dig! nu!

Kultur Hässleholm

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