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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 16 DEC 2016 KL 10.00 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
Marknadsförare
Shadi Andersson 0729-770077
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
Parkbiograferna 0451-107 40

FÖRENINGAR/FÖRBUND MED
PROGRAM I KULTURHUSET
ABF Skåne Nordost
Peter Dahlqvist 0451-490 15
Club Swing Time
Roland Johansson 0709-69 71 74
Föreningen Norden
Marianne Jonasson 0451-895 56
Hessleholms Teatersällskap
Kristina Runklint 0451-121 17
Hesslekören
Anders Falkstedt 0733-93 88 25
Hässleholms Filmstudio
Ingegerd Nohrstedt 0723-29 07 78
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Hässleholms Jazzklubb
Bernt-Ove Kroon 0479-315 10
Hässleholms Konsertförening
Elisabeth Fäldt 0451-415 57
Hässleholms Konstförening
Rutger Möller 0451-16052
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
Fyra månader som marknadsförare på kulturförvaltningen har gett mig insikt i hur mycket Hässleholm verkligen
har att erbjuda, speciellt när det kommer till kultur.
Hässleholm Kulturhus bara bubblar av spännande möjligheter och inspirerande arrangemang. Det är här det
händer – varje dag erbjuder vi Hässleholmarna allt från
utställningar till dans-, musik- och teateruppträdanden,
föreläsningar, temadagar och festivaler. På kulturhuset
kan du exempelvis gå på språkcafé på bibliotek, äta en
god lunch, se den nyaste skräckisen på bio och avsluta
dagen med en fartfylld konsert.
Personalen som jobbar här andas kultur och gör allt för
att du som besökare ska få en minnesvärd upplevelse.
Bibliotekspersonal, programansvariga, tekniker och
chefer – alla är här för att de brinner för kultur som ger
glädje och mening. Att få jobba med så engagerade
medarbetare gör mig motiverad och taggad varje dag!
Mitt hetaste tips denna vår är helt klart utställningen ”Tocken Carl” som börjar 18 februari. En storartad utställning om Carl Larsson som kommer speglas och synas i hela kulturhuset. Jag vill även
slå ett slag för våra soppkonserter ”Blå måndag”. Fyra måndagar per säsong byter Blå salongen
skepnad och förvandlas till ett mysigt sopphak med bord, ljus och levande musik – hur mysigt som
helst. Ett annat tips är att bjuda nära och kära på en upplevelse i kulturhuset genom att ge bort
biljetter eller presentkort till valfria arrangemang, en annorlunda present som uppskattas av alla.
Välkomna till Hässleholm Kulturhus! Hoppas vi ses i vår!

Shadi Andersson
Marknadsförare

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 Shadi Andersson 0729-770077
Logotype för Hässleholm Kulturhus HC Ericson
Foto omslag Emmalisa Pauly
Tryck AM tryck Hässleholm
Kultur Hässleholm
Box 223 • 281 23 Hässleholm
kultur@hassleholm.se • hassleholmkulturhus.se
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JANUARI 2017

JAN/FEB 2017

SPRÅKCAFÉ
TO RS DAG

12
JA N

KL 14.30—16.00 I STADSBIBLIOTEKET | 12 JAN—1 JUNI
Samtal | Fri entré
Varje torsdag ordnar vi språkcafé på stadsbiblioteket. Vi håller på mellan 12 januari-1 juni, varje
torsdag mellan kl 14.30-16.00. Vi fikar och pratar lätt svenska tillsammans. Ingen föranmälan krävs. Fri entré.
Arr: Hässleholms stadsbibliotek

KRAKEL SPEKTAKEL | TEATER SAGOHUSET
S Ö N DAG

15
JA N

KNITTES SAGOTEATER 3 — 6 ÅR
L Ö R DAG

barn

28
JA N

köp din
biljett på
nätet

KL 14.00 I VITA SALONGEN
Teater | Entré 50 kr | Förköp Hässleholm Tourist Center
Rymdbalett för barn från 4 år. En lekfull och humoristisk föreställning
som bygger på lek med rytm, rörelse och fantasi! Krakel Spektakel – en
rytmisk rymdbalett är ett beställningsverk av koreografen Peter Lagergren för Teater Sagohusets scenkonsttrio skådespelaren Åsa Ahlander,
dansaren Åsa Hörling samt musikern Oscar Hielm och deras specialkompetens kring rytm, ljud och publiktilltal. Föreställningen är fritt
baserad på Lennart Hellsings konstnärskap och karaktärer som leks fram
med hjälp av rytm, dans och interaktivt skoj. Längd 35 min.

KL 11.00 I STADSBIBLIOTEKET | 28 JAN—22 APRIL
Sagoteater | Entré 10 kr | Biljetter säljs i barnbiblioteket en vecka i förväg | Tel 0451-26 71 12
Sagoteater i bibliotekets sagorum, pysselstund efteråt. Lördagar kl 11. 28/1 ”Jätten i Blåsareberget” | 25/2 ”Pappa
är sjuk, sa lilla spöket Laban” | 25/3 ”Det finaste tivolit i världen” | 22/4 ”Hare, elefanten och flodhästen”
Arr: Hässleholms stadsbibliotek

BLÅ MÅNDAG MED KONSERT OCH SOPPA | SÖDERBOTTEN
MÅN DAG

30
JA N

barn

köp din
biljett på
nätet

KL 17.00 I BLÅ SALONGEN
Musik och mat | Entré 150 kr, soppa ingår i priset | Förköp Hässleholm
Tourist Center
Kl. 17 öppnas dörrarna och Farozon serverar soppa. Kl. 17.30 konsert med
Söderbotten som spelar folkmusik från Sverige, Irland och diverse andra
trevliga platser. Medverkar gör Tobias Eriksson – fiol och boudron, Jan
Mårtensson - fiol, Mats Olsson – fiol, Fredrik Emilsson – gitarr och mandolin
samt Mattias Lundgren - dragspel och flöjt. Längd 1 tim och 30 min, ej paus.
Arr: Kultur Hässleholm

Arr: Hässleholms Teaterförening

FÖRFATTARBESÖK | HANS GUNNARSSON

MÅN DAG

16
JA N

M Å N DAG

23
JA N

KL 18.00 I PARKBIOGRAFEN
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 måndag 9 januari kl 18-19 i Parkbiografens foajé
Denna sedekomedi bygger på Jane Austens brevroman ”Lady Susan” och berättar om den vackra, amoraliska och

25
JA N

4

02
FEB

KL 18.00 I BLÅ SALONGEN
Författarbesök | Entré 70 kr, pensionär och ungdom t.o.m 19 år 50 kr |
Förköp stadsbiblioteket
Hans Gunnarsson har ett långt och firat författarskap bakom sig. 1996 gav
han ut sin första bok, novellsamlingen Bakom glas, som belönades med Katapultpriset för bästa debut. Sedan dess har han skrivit många kritikerrosa-

manipulativa Susan Vernon. Som nybliven änka söker hon i bl.a. släktkretsarna efter en ny försörjare och använder

de romaner och novellsamlingar. Med sin roman, All inclusive (2015), nådde

även sin egen dotter som lockbete. En underhållande komedi med strålande skådespeleri.

han en större publik än någonsin. Med sin tionde bok, Rum för resande

Regi: Whit Stillman, USA/Irland m fl. 2016. Längd 1 tim och 32 min.

(2016), firar Hans Gunnarsson tjugo år som författare. Längd 1 tim, ej paus.

Arr: Hässleholms Filmstudio

Arr: Kultur Hässleholm

ÖDETS NYCKFULLHET – BOB DYLAN PÅ SVENSKA

LÅNGT BORTA OCH SÅ NÄRA – TETRA

KL 19.00 I STADSBIBLIOTEKET
Musik | Entré 30 kr | Förköp stadsbiblioteket
Ett visprogram med Lars Ferne Fernebring och Thomas Wiehe som med akustisk gitarr och munspel låter oss möta Bob Dylan, hans liv, texter och musik.
Arr: Hässleholms stadsbibliotek

HÄSSLEHOLMS JAZZKLUBB | DANMARKS RADIO BIG BAND
O N S DAG

TO RS DAG

KL 19.30 I RÖDA SALONGEN

LÖ RDAG

04
FEB

foto marin stenmark

HÄSSLEHOLMS FILMSTUDIO | LOVE & FRIENDSHIP

köp din
biljett på
nätet

KL 19.00 I BLÅ SALONGEN
Musik | Entré 200 kr, Scenpass 160 kr, ungdom t.o.m 19 år och studerande
100 kr | Förköp Hässleholm Tourist Center
Sånger till fest och sånger till tröst. Om att längta hem och längta bort. Tetra reser
och leker med sina röster i olika sångtraditioner. I Tetras magiska musikvärld
möter du grekiska och arabiska sångslingor, haitirytmer och nordiskt sväng,
varvat med en dikt eller medryckande dans. Långt borta är närmare än du tror.
Tetra inspireras av rytmer och klanger från världen och låter dem mötas. De vill
tillsammans med oss besjunga livet, kärleken och gemenskapen. Längd 1 tim.
Arr: Hässleholms Teaterförening

Musik | Entré: 250 kr, medlem 200 kr | Ej förköp
Danmarks Radio Big Band, DRBB, har kantats under årens lopp av välkända och stora jazzcelebriteter. Se dem i
Röda salongen på Hässleholm Kulturhus. Övriga konserter med Jazzklubben sker 14/2, 7/3, 28/3, 18/4, 2/5.
Arr: Hässleholms Jazzklubb och Studiefrämjandet
5

FEBRUARI 2017

FEBRUARI 2017

HÄSSLEHOLMS FILMSTUDIO | LÄKAREN PÅ LANDET

06
FEB

TOCKEN CARL UTSTÄLLNING 18 FEB —20 MAJ

KL 18.00 I PARKBIOGRAFEN
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 måndag 9 januari kl 18-19 i Parkbiografens foajé
Jean-Pierre Werner (spelad av François Cluzet) är den dedikerade distriktsläkaren på landet som alltid brytt sig,
tagit sig tid och ägnat de senaste 30 åren åt samma trakt och dess invånare. En ömsesidig kärleksrelation. Nu
skickas en inte fullt utbildad kvinnlig läkare som avlastning och diverse missförstånd uppstår. Vackert

LÖ RDAG

18
FEB

FEB

Carl Larssons ljusa och mörka sidor. Här lär besökaren känna Carls motstri-

som när den invigdes i Dalarna fick mycket positiv respons. DT:s kulturredaktör Cecilia Ekebjär skrev till exempel efter invigningen: ”Som

Arr: Hässleholms Filmstudio

11

I utställningen Tocken Carl skildras på ett lekfullt och pedagogiskt sätt både

göra. Det är konstnärens egna böcker som ligger till grund för utställningen

Regi: Thomas Lilti, Frankrike 2016. Längd 1 tim och 42 min.

LÖ RDAG

| Öppettider se www.hassleholmkulturhus.se

diga person på ett sätt som man inte så ofta tidigare har getts möjlighet att

och vemodigt.

DJUNGELBOKEN

KL 11.00—16.00 I UTSTÄLLNINGSHALLEN
Utställning | Invigning kl. 11.15 | Fri entré | Utställningen pågår t.o.m 20 maj

foto göteborgs konstmuseum fotograf hossein sehatlou

M Å N DAG

helhet balanserar utställningen fint de olika sidorna av Carl Larsson. Han

barn

som förmedlade ljuset men som själv bar på mycket mörker”.
köp din
biljett på
nätet

Utställningens titel, Tocken Carl, kommer från Axel Friebergs bok ”Karin
Larsson”, där Rättaren på Spadarvet, Erik Kvarnberg, sagt: ”Ja – ä va’ en riktin

KL 15.00 I RÖDA SALONGEN

kär. En tocken kommer ä’ fäll int’ igen på hunnra år – om ä’ nånstin bi” vilket

Teater | Entré vuxen 260 kr, barn 195 kr | Biljetterna säljs via

beyder ”En sådan Carl ja de var en riktig kar. En sådan kommer väl inte igen

www.ticketmaster.se samt ombudet Direkten

på hundra år – om ens någonsin

Rek. från 3 år. Berättelsen om människobarnet Mowgli som
träffar den kloka pantern Bagheera, den roliga djungelbjörnen Baloo

Utställningen är framtagen och ägs av Carl Larssongården i Sundborn där

känner de flesta till. Det blir också massor av spänning.

den också premiärvisades sommaren 2015. Utställningshallen i Hässleholm

Den farliga tigern Sherekahn vill fånga sitt människobyte, den

Kulturhus är första platsen utanför Sundborn som Tocken Carl besöker.

sluga ormen Kaa vill också lägga beslag på Mowgli och de

Utställningen är anpassad för Hässleholms kulturhus utställningshall av

lömska aporna under ledning av Kung Louie fångar Mowgli för

kulturförvaltningen.

att de vill lära sig göra upp eld.

Arr: Kultur Hässleholm

Det blir sång, musik, dans och spänning i Kultkompaniets berättelse
som är 1 tim och 30 min inkl paus.

FAMILJEVERKSTAD

Arr: Kulturkompaniet
LÖ RDAG

QUATTRO | JAG HOPPAS DU LIGGER VAKEN SOM JAG
S Ö N DAG

12
FEB

köp din
biljett på
nätet

18
FEB

KL 11.30—15.00 I ATELJÉ FÄRGAREN
Pyssel | Från 3 år | Fri entré
Kom och skapa i Ateljé Färgaren. I samband med invigningen av utställningen
Tocken Carl erbjuds barn möjlighet att måla sin egen allmogekorg a la Carl
Larsson i Ateljé Färgaren. Korgen får man ta med hem. Drop-in kl. 11.30-15.00.

KL 16.00 I RÖDA SALONGEN

Vi bjuder på kaffe, te och saft. Allt är kostnadsfritt. Ateljén finns på andra

Musik | Entré 195 kr, medl. i Hässleholms Konsertförening 170
kr, abonnemangspris för alla fyra konserter i konsertserien
QUATTRO 550 kr, medl i Hässleholms Konsertförening 450 kr |
Förköp Hässleholm Tourist Center

våningen i kulturhuset.
Arr: Kultur Hässleholm

En musikalisk hyllning till Karin Boye. Skådespelerskan Anita Wall
hyllar här sin favoritpoet Karin Boye tillsammans med sångerskan Lina Nyberg och gitarristerna i The Gothenburg Combo.
En stämningsfull, tankeväckande och gripande vacker musikalisk
afton om en av Sveriges största författare och en kvinna långt före
sin tid!
Anita Wall - recitation, Lina Nyberg - sång, The Gothenburg Combo
– gitarr. Texter av och om Karin Boye. Musik av J.S. Bach, Johannes
Brahms, Evert Taube, Bernt Egerbladh, Lina Nyberg och The
Gothenburg Combo. Längd 1 tim och 50 min inkl paus.
Arr: Kultur Hässleholm

barn

HÄSSLEHOLMS FILMSTUDIO | ANGRY INDIAN GODDESSES
M Å N DAG

20
FEB

KL 18.00 I PARKBIOGRAFEN
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 måndag 9 januari kl 18-19 i Parkbiografens foajé
Nu har Indien gjort sin första tjejkompisfilm. Freida är navet i tjejgänget. Hon är en framgångsrik fotograf som
fått nog av den sexistiska modeindustrin, lämnat storstaden och flyttat till semesterparadiset Goa. Nu ska hon
gifta sig och firar med sina väninnor, den stenhårda affärskvinnan Suranjana, singer/song-writer kompisen Mad,
sportstjärnan Pammy, halvbrittiska Jo etc. En vacker och mysig möhippa med en mörk baksida. De sexuella
trakasserier som indiska kvinnor utsätts för är ett genomgående tema.
Regi: Pan Nalin, Indien/Tyskland 2015. Längd 1 tim 44 min. Efter filmen har Hässleholms Filmstudio årsmöte.
Arr: Hässleholms Filmstudio

6
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FEBRUARI 2017

MÅN DAG

20
FEB

barn

FÖRFATTARBESÖK | KARIN BOJS
TO R S DAG

20—24 FEBRUARI I KULTURHUSET, BIBLIOTEKEN, HOVDALA SLOTT & MARKANHUSET

23

Barn | Lovaktiviteter
Under vårvinterlovet kommer det att finnas aktiviteter för skollediga i
Hässleholm Kulturhus, på biblioteksfilialerna, Hovdala slott och Markanhuset.

FEB

Lovprogrammet kommer att finnas på www.facebook.com/hassleholmkultur-

KL 18.00 I BLÅ SALONGEN
Författarbesök | Entré 70 kr, pensionär och ungdom t.o.m 19 år 50 kr |
Förköp stadsbiblioteket
Karin Bojs arbetade under lång tid som vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter.
Hon är hedersdoktor vid Stockholms universitet och har fått flera stora priser
för sitt arbete, bland annat från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och

hus och www.hassleholmkulturhus.se.

foto ulrica zwenger

AKTIVITETER UNDER VÅRVINTERLOVET

FEBRUARI 2017

Nationalencyklopedin. 2015 belönades hennes bok Min europeiska familj med

Arr: Kultur Hässleholm

Augustpriset för bästa fackbok.
I november 2016 utkom Svenskarna och deras fäder – de senaste 11 000 åren,

MICKEL GÖING I DIKT OCH VERKLIGHET

skriven tillsammans med Sveriges främste DNA-släktforskare Peter Sjölund.Den
handlar om hur området som vi i dag kallar Sverige har befolkats sedan inlands-

21
FEB

KL 19.00 I STADSBIBLIOTEKET

isen smälte och fram till i dag. Vi kombinerar professionella forskares arbeten

Föreläsning | Fri entré

med DNA-analyser som privatpersoner har låtit göra över sina egna fädernelin-

Lokalhistorikern Anders Blidberg gör i sin föreläsning en jämförelse mellan Carl August Cederborgs roman ”Mickel

jer. Då framträder en ny bild av Sveriges historia. Längd 1 tim, ej paus.

Göing” från 1921 och sin egen bok ”Kongens hövitsman - en biografi om Mickel Pedersen Gyding” som utkom 2009.
Arr: Kultur Hässleholm
Arr: Hässleholms stadsbibliotek

FORDRINGSÄGARE | STRINDBERGS INTIMA TEATER
HÄSSLEHOLMS KONSTFÖRENING | GÖR DITT EGET KONSTVERK
TI S DAG

21
FEB

O N S DAG

22
FEB

KL 13.00—15.00 I VITA SALONGEN 21—23 FEB
Konst | Fri entré | Du betalar bara 50 kr för materialet
Tag med dig barn och barnbarn och prova på att tova, brodera och måla. Du får
hjälp av kunniga handledare att göra ditt eget konstverk och kanske hitta vägen

barn

F RE DAG

24
FEB

köp din
biljett på
nätet

KL 19.00 I BLÅ SALONGEN
Drama | Entré 200 kr, Scenpass 160 kr, ungdom t.o.m 19 år och
studerande 100 kr | Förköp Hässleholm Tourist Center
Triangeldrama om Tekla, hennes ex-man Gustav och hennes nuvarande
make Adolf. Dramat utspelar sig på ett badortshotell. Konflikten i dramat
har sin upprinnelse i att Tekla sårat sin före detta man genom att i sin ro-

in i en rolig och intressant hobby.

man kallat honom idiot. Gustav uppsöker, utan att röja vem han är, Adolf på

21/2 - Tovning

hotellet för att spionera på deras äktenskap i syfte att krossa Tekla. Han suggererar Adolf att se Tekla som

22/2 - Broderi

”ett lystet kvinnodjur, en vampyr som suger männens själar”. Adolf, som redan är sjuklig, ser sin tillvaro rämna.

23/2 - Akvarellmålning

Medverkande: Görel Crona, Johan Hedenberg, Johan Fagerudd. Längd 1 tim och 45 min.

Arr: Hässleholms Konstförening

Arr: Hässleholms Teaterförening

BOKCIRKELSTART

LOVENEPAL | LÅT OSS VISA VÅRT STÖD FÖR BARN UTSATTA FÖR SEXSLAVERI

KL 10.30 I GRÖNA RUMMET PÅ STADSBIBLIOTEKET
Bokcirkelstart | Fri entré
Start för den nordiska bokcirkeln som leds av Evy Callmer,
där vi läser Fredrika Runeberg tillsammans.
Fredrika Runeberg (1807–1879) utgav två historiska

LÖ R DAG

25
FEB

KL 15.00 OCH 19.00 I RÖDA SALONGEN
Gala | Entré 350 kr | Förköp Hässleholm Tourist Center
En stödgala där lokala artister och gästartister går samman med
organisationen LoveNepal. Publiken kommer att beröras av berättelser från verkligheten, blandat med sång, musik och humor.

romaner och en samling prosaberättelser. Hon fick tidigt

LoveNepal är en organisation som arbetar mot sexslaveriet,

erfarenhet av tidningsredigering, och i sitt författarskap

främst i Asien. De fritar barn och unga kvinnor från slaveriet.

förblev hon medarbetare i tidningar och tidskrifter. Hon var

De räddar och hjälper även de som befinner sig i riskzonen för

också en bestämd förespråkare för kvinnors rättigheter.

att hamna i trafficking. Organisationen driver hem och skolor

Arr: Föreningen Norden

köp din
biljett på
nätet

foto lovenepal

T I S DAG

på flera olika platser i Asien, för att hjälpa och utbilda barn och
unga kvinnor. Du kan vara med och rädda liv!
Medverkanden: Organisationen LoveNepal, lokala artister
och gästartister. Längd 2 tim och 30 min inkl paus.
Arr: Birgitta Lowén

8

9

FEB/MARS 2017

MÅN DAG

27
FEB

köp din
biljett på
nätet

KL 17.00 I BLÅ SALONGEN

F RE DAG

03

Musik och mat | Entré 150 kr, soppa ingår i priset | Förköp
Hässleholm Tourist Center
Kl. 17 öppnas dörrarna och Farozon serverar soppa.

MARS

Kl. 17.30 Hanna la Fleur, från Hässleholm, kommer att bjuda på ett

köp din
biljett på
nätet

THE SHADVENTNICKS | EUROPEAN TOUR 2017
KL 19:30 I RÖDA SALONGEN
Musik | Entré 360 kr | Förköp Hässleholm Tourist Center
En show som skickar kårar av välbehag i hela kroppen.
60-talet personifierat med glädjen, vemodet, stegen, rymdklangen,
ekot och en massa gitarrsträngar. Jag talar om den erans häftiga
”gitarrmusik” – den när dom tre stora – The Shadows, The Spotnicks

varierat visprogram tillsammans med gitarristen Anders Andersson.

och The Ventures – erövrade världen med sina underbara tvåmi-

Med sina olika musikaliska bakgrunder möts de i den svenska

nuterslåtar. Idag har ett rutinerat gäng tagit över och påbörjar

visskatten och skapar både dynamik och harmonik.

foto joakim jalin

BLÅ MÅNDAG MED KONSERT OCH SOPPA | HANNA LA FLEUR

MARS 2017

sin resa runt om i världen för att både sprida och bevara denna

Längd 1 tim och 30 min, ej paus.

musikstil som är så älskad. The ShadVentNicks feat. Bert Goodman
- bas, Big KT - trummor, Starry Knight - gitarr och sång och Hank

Arr: Kultur Hässleholm

Jones - gitarr. Vi på European Concerts är både glada och stolta
att snart få presentera deras spelplan på kommande turnéer.
Längd 1 tim och 30 min exkl paus.
Arr: European Concerts Scandianvia AB

FREDRIKA RUNEBERG OCH SANNINGEN OM LIVET

MARS

FAMILJEVERKSTAD

Finlandssvenska författaren och professorn Merete Mazzarella från Helsingfors, föreläser om sina böcker.

LÖ RDAG

04

Längd 1 tim och 30 min.
Arr: Föreningen Norden och Folkuniversitetet

JAG BLIR NOG ALDRIG BJUDEN DIT IGEN | MALMÖ OPERA PÅ TURNÉ
F RE DAG

03
MARS

MARS

barn

KL 11.00—14.00 I ATELJÉ FÄRGAREN
Pyssel | Från 3 år | Fri entré
Kom och skapa i Ateljé Färgaren med färg, glitter och papper. Just denna
dag kan du även lära dig måla akvarell som konstnären Carl. Drop-in kl.
11.00-14.00. Du som vill kan även få en visning av Carl Larsson-utställningen i
utställningshallen kl. 10.30. Vi bjuder på kaffe, te och saft. Allt är kostnadsfritt.

köp din
biljett på
nätet

Ateljén finns på andra våningen i kulturhuset. Verkstadsledare: Linda
Svensson Edevint.

KL 19.00 I BLÅ SALONGEN

foto linda svensson edevint

01

KL 19.00 I BLÅ SALONGEN
Författarbesök/föreläsning | Entré medlem 60kr, övriga 80 kr, skolungdom fri entré | Ej förköp

Arr: Kultur Hässleholm

Musikal | Entré 200 kr, Scenpass 160 kr, ungdom t.o.m 19 år och
studerande 100 kr | Förköp Hässleholm Tourist Center
Sveriges störste revykung Karl Gerhard var berömd för sina elaka men

CAFÉKONSERT

eleganta och litterära kupletter. Han var en politiskt modig estradartist, han kritiserade kraftigt nazismen och den svenska eftergiftspolitiken. Under en lång karriär skapade han sextio satiriska revyer.
I musikalen Jag blir nog aldrig bjuden dit igen skildras revykungen
genom sekreteraren och kärlekspartnern Göthe Ericssons minnen.
Göthe renskriver Karl Gerhards dagböcker och minns deras kärlekshistoria. Den fick pågå i det fördolda, homosexuella relationer var
inte tillåtna. Efter att de glidit isär var Göthe fortsatt engagerad i Karl
Gerhards artistliv och som förälder till adoptivdottern Fatima.

LÖ RDAG

04
MARS

KL 11.00 I KULTURHUSETS ENTRÉHALL
Musik | Fri entré
Musik med Kulturskolans elever i entrén på Hässleholm Kulturhus.
Blandade instrument och genrer.
www.hassleholm.se/kulturskolan.
Arr: Kulturskolan Hässleholm

foto göran r olsson

O N S DAG

Tonsättaren Jan-Erik Sääf och textförfattaren Erik Fägerborn har skapat denna faktabaserade fantasi om Karl Gerhard och Göthe Ericsson. Karl Gerhard gestaltas av sång- och dansmannen Lars Humble.
Arr: Hässleholms Teaterförening

10

11

MARS 2017

MARS 2017
köp din
biljett på
nätet

05
MARS

KL 16.00 I RÖDA SALONGEN

LÖ RDAG

Musik | Entré 195 kr, medl. i Hässleholms Konsertförening 170 kr,
abonnemangspris för alla fyra konserter i konsertserien QUATTRO
550 kr, medl i Hässleholms Konsertförening 450 kr | Förköp Hässleholm Tourist Center

11
MARS

Hässleholms Blåskvintett startade våren 2016 och består av idel
Hässleholmare. Anna Tengstrand Nugent - flöjt, Clara Werle - oboe,
Jonas Enetjärn - klarinett, Patrik Vannerberg - horn och Ingemar
Jonasson – fagott. Det blir ett varierat program av bl a Jacques Ibert,
George Onslow, Colmer och framförallt Fredrik Persson, bördig från
Bjärnum. Längd 1 tim och 20 min inkl paus.

KL 17:00 I RÖDA SALONGEN
Musik | Entré 225 kr, under 18 år 100 kr | Förköp Hässleholm
Tourist Center
Hässleholms Stadsmusikkårs Jubileumsår inleds med en
filmkonsert. Lyssna till musik med anknytning till filmens värld,
både från nutid och dåtid!
Medverkar gör även barnkörerna Hasselnötterna och Chornetten
- Svenska kyrkans barnkörer - under ledning av Birgitta Roslund.
Tillsammans framför vi sånger från klassiska svenska barnfilmer
i moderna arrangemang.

Arr: Hässleholms Konsertförening och Kultur Hässleholm

foto knut koivisto

S Ö N DAG

köp din
biljett på
nätet

FILMKONSERT MED HÄSSLEHOLMS STADSMUSIKKÅR

foto t&a fotografi

QUATTRO | HÄSSLEHOLMS BLÅSKVINTETT

Konferencier är TV4:s filmrecensent Ronny Svensson, också känd
från På Spåret!
Arr: Hässleholms Stadsmusikkår

HÄSSLEHOLMS FILMSTUDIO | FÄKTAREN
MÅN DAG

06
MARS

KL 18.00 I PARKBIOGRAFEN
reservation för att det kan vara slutsålt | Möjlighet till förköp måndag 9 januari kl 18-19 i Parkbiografens foajé
Tidigt 1950-tal. För att undkomma den ryska säkerhetspolisen tar Endel Nelis sin tillflykt till Haapsalu, en landsortshåla i hans hemland Estland. Här hittar han jobb som lärare och börjar på fritiden utbilda barn i fäktandets
ädla konst, en sport han bemästrar till fulländning. Trots hans barska framtoning blir han snart en fadersfigur för
barnen, många av dem föräldralösa på grund av de ryska ockupanterna. Han lär sig att älska dem och han finner
en kvinna, men han hamnar också i konflikt med skolans rektor, som börjar undersöka hans bakgrund. Samtidigt

O N S DAG

15

MARS

Om lustiga och sorgliga, påhittade och sanna historier om vår starkaste
drivkraft, Kärleken. Historierna utspelar sig i Mellanöstern, på norra
Island, i Leningrad och Malmö. Det handlar om Kärlekens och livets
outgrundliga ödestrådar, allt från skapelsemyten, via hedersmordet

PICI & OSO | TEATER 23

MARS

övriga 50 kr | Förköp Hässleholm Tourist Center

- att svika sina elever, eller att riskera sitt liv?

på Romeo och Julia, till körsbärsträdens blomning i Pildammsparken
i Malmö våren 1983. Mycket humor och mycket eftertanke. Mycket
publikkontakt och en hel del improvisationer. Längd: 1 tim och 30

Arr: Hässleholms Filmstudio

10

KL 20.00 I BLÅ SALONGEN
Berättarföreställning | Fri entré för årsmötets deltagare och för

som snaran börjar dras åt kring Endel bjuds fäktningslaget in till en stor turnering i Leningrad. Nu har han två val

Regi: Klaus Härö, Finland/Estland/Tyskland 2016. Längd 1 tim och 33 min.

F RE DAG

köp din
biljett på
nätet

KÄRLEKENS OUTGRUNDLIGA VÄGAR | MARIA ÁRNADÓTTIR

Film | Medlemskort och inträde till alla filmerna kostar 150 kr och kan köpas i foajén före varje film med

min inkl paus.

barn

Föreställningen ges i samband med Hässleholms teaterförenings årsmöte. Årsmötet börjar 18.30 och
föreställningen börjar kl 20.00.

köp din
biljett på
nätet

Arr: Hässleholms Teaterförening

KL 14.00 I BLÅ SALONGEN
Barnteater 0-4 år | Entré 50 kr | Förköp Hässleholm
Tourist Center

CLAROSCURO | MEMORY WAX

En sinnrik scenkonstupplevelse om att våga släppa in någon
annan in sin ensamhet. Två märkliga figurer träffas av en
slump. Pici som är den lilla och Oso som är den stora. De
känner inte varandra, men båda vet vad det innebär och hur
det känns att bli lämnad ensam i världen.
Men just idag kommer Pici att hitta Osos mysiga koja. En koja

LÖ RDAG

18
MARS

barn

köp din
biljett på
nätet

KL 14:00 BLÅ SALONGEN
Dansföreställning från 3 år | Entré 50 kr | Förköp Hässleholm Tourist Center
En dansföreställning med nyfiken lek mellan ljus och mörker. Kan vi se ljus
och färger även om vi blundar? Ser saker annorlunda ut i ett annat ljus? De
kanske får ett helt annat syfte?

som kommer att bli platsen för ett första möte och en massa

I Claroscuro får ni följa med på en upptäcktsfärd som hyllar nyfikenheten, de

nya lekar. Längd 45 min.

vardagliga tingens hemligheter och förändringens kraft – där något slutar tar
något annat vid. Titeln är sammansatt av de spanska orden claro (klart eller

Arr: Hässleholms Teaterförening

ljust) och oscuro (mörkt). Namnet Claroscuro kommer från leken med
kontraster av färger när du vill lyfta fram eller ge fokus till vissa specifika delar
i t.ex. en målning. Längd 35 min.
Arr: Hässleholms Teaterförening

12

13

MARS 2017

MARS 2017

MÅN DAG

20
MARS

köp din
biljett på
nätet

BJÄRNUMS CASINOGÄNG 30 ÅR!

KL 18.00 I PARKBIOGRAFEN

LÖ RDAG

25

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 måndag 9 januari kl 18-19 i Parkbiografens foajé
Stående ovationer, kritikerhyllad, prisbelönad i Cannes 2016. Tyska Maren Ade har gjort årets bästa film om en

MARS

stressad streber och hennes maniskt skämtande pappa. Den är gränslös, obekväm, galet underhållande,

KL 18.00 I RÖDA SALONGEN
Underhållning | Entré 350 kr vuxna, 200 kr barn t.o.m 16 år |
Förköp Hässleholm Tourist Center
Bjärnums Casinogäng firar 30 år av skratt, sång, teater och dans, och
därför ska det firas rejält i Hässleholms Kulturhus i vår. Som gästar-

överraskande och djupt originell. För en gångs skull är klyschan ”svart humor” på sin plats. En långlång tysk film

tist har vi det stora nöjet att presentera en av Sveriges mest kända

som utspelar sig i Bukarest. En typ av filmmaraton där feel good-belöningen kommer i efterhand.

nöjesprofiler; Lotta Engberg, som gör sin revydebut hos oss.).

Regi: Maren Ade, Tyskland / Österrike 2016. Längd 2 tim och 42 min.

Totalt 21 föreställningar mellan 25 mars — 23 april. För exakta tider
och datum samt biljetter se www.hassleholmkulturhus.se

Arr: Hässleholms Filmstudio

foto johan funke

HÄSSLEHOLMS FILMSTUDIO | MIN PAPPA TONI ERDMANN

Arr: Bjärnums Casinogäng

NI KAN KALLA MIG ERNST | MALMÖ STADSTEATER
FAMILJEVERKSTAD

MARS

LÖ RDAG

Monolog/Drama | Entré 30 kr | Förköp Hässleholms stadsbiblioteket
”Kvinna utan kärlek, konstnär utan konstnärlighet – Nej! Då är livet intet, intet!”
Året är 1888. Vi möter Victoria ensam på sitt rum i Köpenhamn. Det är
hennes sista natt, rakkniven ligger på det lilla bordet invid sängen. Hon är
mitt i livet, mitt i sin författarkarriär men hon är också så in i döden trött...
Victoria Benedictssons författarskap är fortfarande levande, och hennes
böcker kommer ständigt ut i nya utgåvor. Hon skrev under pseudonymen

25
MARS

KL 11.00—14.00 I ATELJÉ FÄRGAREN

barn

Pyssel | Från 3 år | Fri entré
foto linda svensson edevint

22

KL 19.30 PÅ STADSBIBLIOTEKET

foto gemmalisa pauly

O N S DAG

Kom och skapa i Ateljé Färgaren med färg, glitter och papper. Just denna
dag kan du även klippa sönder en bok och skapa gubbar som lille Carl.
Drop-in kl. 11.00-14.00. Du som vill kan även få en visning av Carl Larsson
utställningen i utställningshallen kl. 10.30. Vi bjuder på kaffe, te och saft. Allt
är kostnadsfritt. Ateljén finns på andra våningen i kulturhuset.
Verkstadsledare: Linda Svensson Edevint.

Ernst Ahlgren, och med ett urval av de texter som hon skapade under sitt

Arr: Kultur Hässleholm

sista år gestaltar skådespelaren Cecilia Lindqvist Ernst Ahlgren och ger nytt
liv åt en av Sveriges och Skånes största författare. Längd 45 min.

HÄSSLEHOLMS JAZZKLUBB | NATALE BELLAN QUARTET MED OLA BENGTSSON

Arr: Hässleholms Teaterförening och Hässleholms stadsbibliotek
TI S DAG

28

JUBILEUMSKONSERT

22
MARS

KL 18:30 I BLÅ SALONGEN

MARS

Musik | Medlemmar 60kr, övriga 80kr, studerande fri entré

En konsert med gitarristen Ola Bengtsson tillsammans med vårt husband, Natale Bellans kvartett som bjuder
på härligt inspirerande jazz-sväng. Övriga konserter med Jazzklubben sker 25/1, 14/2, 7/3, 18/4, 2/5.
Arr: Hässleholms Jazzklubb och Studiefrämjandet

Blandade intrumentalister och ensemblar från Kulturskolan bjuder
på stämningsfull musik och underhållning. Längd: 2 tim.
www.norden.se.
Arr: Föreningen Norden

foto göran r olsson

O N S DAG

KL 19:30 I BLÅ SALONGEN
Musik | Entré 200 kr, medlem 150 kr | Ej förköp

BLÅ MÅNDAG MED KONSERT OCH SOPPA | 100 ÅRS HITS
MÅN DAG

27
MARS

köp din
biljett på
nätet

KL 17.00 I BLÅ SALONGEN
Musik och mat | Entré 150 kr, soppa ingår i priset | Förköp Hässleholm
Tourist Center
Kl. 17 öppnas dörrarna och Farozon serverar soppa.
Kl. 17.30 allsång och humor med Kalle Lind och Kristoffer Jonzon
Hur lät popmusiken för hundra år sedan och vilket är egentligen den största
svenska hitlåten genom tiderna? Dessa frågor och mycket annat besvaras i
showen 100 års hits.
Längd 1 tim och 30 min, ej paus.
Arr: Kultur Hässleholm

14

15

MARS/APRIL 2017

APRIL 2017
HÄSSLEHOLMS FILMSTUDIO | KOLLEKTIVET

CAFÉKVÄLL | FRÅN KÄRRÅKRA TILL TOKYO
O N S DAG

29
MARS

M Å N DAG

KL 19.00 I BLÅ SALONGEN

10

Föredrag | Entré 60 kr för medlem och ungdom, 80 kr för övriga |
Fika ingår | Biljett köps vid entrén
Nelly Nilsson Nyberg, internationellt uppmärksammad formgiva-

APRIL

re och illustratör, från Hässleholm berättar om sitt konstnärsskap

KL 18.00 I PARKBIOGRAFEN
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 måndag 9 januari kl 18-19 i Parkbiografens foajé
Erik och Anna är ett par med en dröm. Tillsammans med sin dotter Freja startar de ett kollektiv i den finare
delen av Köpenhamn. Det är husmöten, middagar och fester - vänskap, kärlek och sammanhållning, tills en dag
när en svår kärleksaffär blir kollektivets stora prövning. Ett humoristisk och rörande porträtt av en generation och

och sin värld av figurer som funnit sin väg ända bort till Japan.

en lite kluven kärleksförklaring till de drömmare och idealister som sedan länge har vaknat till verkligheten.

Längd 1 tim.

Regi: Thomas Vinterberg, Danmark 2016. Längd 1 tim och 51 min.

www.HlmKonst.se

Arr: Hässleholms Filmstudio

Arr: Hässleholms konstförening

ALICE | ELLER KONSTEN ATT FLYTTA EN MAMMA | VÄSTRA GÖTALANDS TEATER
O N S DAG

QUATTRO | SVANHOLMS SINGERS
TO RS DAG

30
MARS

köp din
biljett på
nätet

KL 19.00 I RÖDA SALONGEN
Musik | Entré 195 kr, medl. i Hässleholms Konsertförening 170 kr,
abonnemangspris för alla fyra konserter i konsertserien QUATTRO 550 kr, medl i Hässleholms Konsertförening 450 kr | Förköp

19

APRIL

köp din
biljett på
nätet

KL 19.00 I BLÅ SALONGEN
Komedi/fars | Entré 200 kr, scenpass 160 kr, ungdom t.o.m 19 år och
studerande 100 kr | Förköp Hässleholm Tourist Center
En varm feelgoodkomedi med underfundig humor, igenkänning
och ett uns av vemod. Alice! Med aptit på livet! Maken Henry sedan fyrtio år,
har nyligen lämnat in handduken, men vad är det för hemligheter han har
lämnat efter sig? Hemligheter som Alice börjar nysta i. Samtidigt vill dotter

Hässleholm Tourist Center

och dotterdotter lirka in henne på hemmet. Men, se det vill inte Alice, hon

Svanholm Singers in till en konsert i romantikens och kärlekens

har helt andra planer. Om tre generationer kvinnor som alla var och en

tecken. Lundakören, under ledning av Sofia Söderberg Eberhard,

på sitt sätt, kämpar för att få ihop vardagen och om tiden i livet när vi inte

har etablerat sig som en av Sveriges mest framstående manskö-

längre får bestämma över oss själva. Längd 2 tim.

rer. Med ett starkt uttryck skapar knappt tjugo unga, välslipade
Arr: Hässleholms Teaterförening

mansröster en banbrytande ljudbild.
Sedan starten 1998 har kören genomfört fem konsertturnéer i

CAFÉKONSERT

Japan och vunnit flertalet tävlingar i Europa, närmast i november
2016 då kören kammade hem två förstapriser i kategorierna sakral respektive profan musik. Genom åren har de släppt sex skivor
och gett publiken en ny bild av hur körsång kan glädja, engagera och beröra. Härnäst väntar en turné i Taiwan då
Svanholm Singers deltar i en av Asiens största körfestivaler. Längd 1 tim och 30 min inkl paus.
Arr: Hässleholms Konsertförening och Kultur Hässleholm

LÖ RDAG

22
APRIL

KL 11.00 I KULTURHUSETS ENTRÉHALL
Musik | Fri entré
Musik med Kulturskolans elever i entrén på Hässleholm Kulturhus. Blandade instrument och genrer.
Arr: Kulturskolan Hässleholm

BLÅ MÅNDAG MED KONSERT OCH SOPPA | CABILDO
HÄSSLEHOLMS FILMSTUDIO | 45 ÅR
M Å N DAG

03
APRIL

KL 18.00 I PARKBIOGRAFEN
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 måndag 9 januari kl 18-19 i Parkbiografens foajé
Det här är ett oerhört intelligent och nyanserat skrivet drama på gränsen till rysare. Skådespelarna lyckas skapa

MÅN DAG

24
APRIL

KL 17.00 I BLÅ SALONGEN
Musik och mat | Entré 150 kr, soppa ingår i priset | Förköp Hässleholm
Tourist Center
Kl. 17 öppnas dörrarna och Farozon serverar soppa.

en trovärdig illusion av ett par som haft ett långt och bra liv tillsammans, men som aldrig riktigt lärt känna

Kl. 17.30 konsert med Cabildo som består av Liliana Zavala – slagverk, Marian

varandra. Fyrtiofem år är en lång tid; ändå kan man skjuta upp en fråga eller tränga undan ett tvivel... Slutet är

Pellegrino – gitarr och sång samt Lisa Löwgren – bas. Cabildo tar oss med på

starkast tänkbart!

en musikalisk resa genom den moderna folkmusikvärlden, allt från

Regi: Andrew Haigh, England 2015. Längd 1 tim och 45 min.
Arr: Hässleholms Filmstudio

köp din
biljett på
nätet

Argentinska till afro-latinska rytmer med svenska influenser.
Längd 1 tim och 30 min, ej paus.
Arr: Kultur Hässleholm

16

17

APRIL/MAJ 2017

29
APRIL

SJÖRÖVARKONSERT MED HÄSSLEHOLMS STADSMUSIKKÅR

KL 11.00—14.00 I ATELJÉ FÄRGAREN

L Ö R DAG

Pyssel | Från 3 år | Fri entré

foto linda svensson edevint

LÖ RDAG

barn

Kom och skapa i Ateljé Färgaren med färg, glitter och papper. Just denna dag
kan du även bygga och inreda ett rum utifrån Carl och Karins hem. Drop-in kl.
11.00-14.00. Du som vill kan även få en visning av Carl Larsson-utställningen i utställningshallen kl. 10.30. Vi bjuder på kaffe, te och saft. Allt är kostnadsfritt. Ateljén
finns på andra våningen i kulturhuset. Verkstadsledare: Linda Svensson Edevint.

06
MAJ

barn

köp din
biljett på
nätet

KL 14.00 OCH KL 16.00 I RÖDA SALONGEN
Musik | Entré 150 kr, under 18 år 75 kr | Förköp
Hässleholm Tourist Center
Välkomna till en konserten för alla med

foto t&a fotografi

FAMILJEVERKSTAD

MAJ 2017

barnasinnet i behåll!
SjörövarMange & Katta Pirat är två snälla sjörövare
som åker land och rike runt för att underhålla och
sjunga med barn och vuxna. Låtarna är lätta att

Arr: Kultur Hässleholm

sjunga med i och innehåller en massa rörelser så
att hela kroppen får vara med. Det är första gången Hässleholms Stadsmusikkår samarbetar med SjörövarMange

QUATTRO | HELSINGBORGS SYMFONIORKESTER | PÅLSSON FIRAR 50
L Ö R DAG

29
APRIL

& Katta Pirat. Sjörövarna är dock vana vid att arbeta med symfonisk blåsorkester, de har tidigare samarbetat med

köp din
biljett på
nätet

t ex Marinens Musikkår i Karlskrona. Längd 1 tim.

KL 19.00 I RÖDA SALONGEN
Musik | Entré 195 kr, medl. i Hässleholms Konsertförening 170 kr, abonnemangspris för alla fyra konserter i
konsertserien QUATTRO 550 kr, medl i Hässleholms Konsertförening 450 kr | Förköp Hässleholm Tourist Center

Arr: Hässleholms Stadsmusikkår

Helsingborgs Symfoniorkester grundades 1912 och är därmed en av Sveriges äldsta symfoniorkestrar. Orkestern
är tveklöst en av regionens internationella spjutspetsar med många

UTSTÄLLNING

uppmärksammande utlandsturnéer bakom sig. För 50 år sedan
LÖ RDAG

debuterade Hans Pålsson som solist med just Helsingborgs

06

Symfoniorkester och med denna Mozartkonsert som spelas ikväll.
Hans Pålsson är en av Sveriges mest kända och uppskattade

MAJ

konsertpianister med en lång rad framgångar både i Sverige och
internationellt. Han har spelat som solist tillsammans med dirigenter
som Rafael Frübeck de Burgos, Evgenij Svetlanov, Sixten Ehrling, Esa-

KL 18.30—20.30 ÖPPET HUS I VITA SALONGEN
Utställning | Fri entré
Kom och upplev färg, form och film för hela familjen! Kulturskolans elever ställer ut film & animation,
bild och serieteckning i Vita salongen. Filmvisning kl 19.00.
www.hassleholm.se/kulturskolan
Arr: Kulturskolan Hässleholm

Pekka Salonen, Okko Kamu, Neeme Järvi, Jukka-Pekka Saraste, Mario
Venzago, Paavo Berglund m.fl. I TV-serien I ”Döda mästares sällskap”
där han spelade och berättade om tonsättare och deras verk nådde
han ut till en stor del av svenska folket. I dessa 30 TV-program visade

VI MÖTS IGEN | MED ELISABETH ASSARSON-MARSH OCH BJÖRN FORSBERG

han även sitt stora kunnande som pedagog och trollband tittare och lyssnare i alla åldrar.
S Ö N DAG

Kvällens dirigent heter Sascha Goetzel. Han är född i Wien och är konstnärlig ledare och chefsdirigent för
Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra. Program: Felix Mendelssohn - Harmoniemusik op. 24, W. A. Mozart Pianokonsert nr 25 samt Ludvig van Beethoven - Symfoni nr 8. Längd 2 tim inkl paus.

07
MAJ

Arr: Hässleholms Konsertförening och Kultur Hässleholm

köp din
biljett på
nätet

KL 19.00 I BLÅ SALONGEN
Operett och musikal | Entré 200 kr, scenpass 160 kr, ungdom t.o.m 19 år
och studerande 100 kr | Förköp Hässleholm Tourist Center
Kavalkad med minnen, sång och musik. Hässleholms teaterförening bjuder
sina medlemmar på mingel med bubbel före föreställningen.
Elisabeth Assarson-Marsh föddes i en lantbrukarfamilj Ljungbyhed. Som

CREEDENCE TRIBUTE
F RE DAG

05
MAJ

KL 19.30 I RÖDA SALONGEN

köp din
biljett på
nätet

18-åring antogs hon till Teaterhögskolan i Malmö. Elisabeth har arbetat på
olika teatrar i Sverige och turnerat med sina sångprogram ibland annat
Tyskland och Australien.

Musik | Entré 350 kr | Förköp Hässleholm Tourist Center

Björn Forsberg har under sin karriär främst ägnat sig åt klassisk operett men

Hyllning av Creedence clearwater revival samt John Fogertys låtskatt. Showen

har även spelat dramatisk teater och musikal. Då i roller som Professor Hig-

består av två akter med låtar ifrån hela Creedence och John Fogertys karriär. Allt

gins i My Fair Lady och Kapten von Trapp i Sound of Music.

snyggt, humoristiskt och professionellt sammanvävt av bandet och konferencieren
tillika ”musikdoktorn” Ulf Henningsson. Publiken får sig en upplevelse som tar sin
början när Tom och John Fogerty tar sina första stapplande musikaliska steg, som
senare skulle generera ett av världens absolut största rockband genom tiderna.
Detta är en ”magisk” kväll med sann musikglädje, nostalgi, gnistrande ljud och ljus

Elisabeth Assarson-Marsh och Björn Forsberg samarbetade i många år på
Riksteatern där de blev ett ”evigt kärlekspar” och har även arbetat tillsammans på Malmö Stadsteater och Helsingborgs Stadsteater. Nu ses de igen.
Arr: Hässleholms Teaterförening

och framför allt en otrolig samling hits som kommer att leva till universums slut.
Arr: Creedence Tribute
18

19

MAJ 2017

09
MAJ

VÅRKONSERT 1 MED KULTURSKOLAN

KL 18.30 I BLÅ SALONGEN

T I S DAG

Musik | Entré 50 kr | Förköp Hässleholm Tourist Center
Elever från Kulturskolan spelar akustisk Amerikansk & Irländsk folkrock

foto göran r olsson

TI S DAG

köp din
biljett på
nätet

med sång, gitarr, fiol, bas och trummor i Blå salongen, Hässleholm
Kulturhus. Även andra gitarrelever medverkar.
Längd 1 tim, ej paus.

16
’

MAJ

köp din
biljett på
nätet

KL 18.30 I RÖDA SALONGEN
Musik | Entré 50 kr | Förköp Hässleholm Tourist Center
Härliga toner med Kulturskolans elever från skolorna i Hässleholm.

foto göran r olsson

BLÅGRÄS

MAJ 2017

Längd: 1tim och 30 min, ej paus.
www.hassleholm.se/kulturskolan
Arr: Kulturskolan Hässleholm

www.hassleholm.se/kulturskolan
Arr: Kulturskolan Hässleholm

FÖRFATTARBESÖK | ULF ELLERVIK

10
MAJ

16

KL 19.00 I VITA SALONGEN
Föredrag | 60 kr för medlem och ungdom, 80 kr för övriga
| Fika ingår | Biljett köps vid entrén

’

Sven-Ingvar Johansson, konstnär som växlar mellan grafik, akvarell

MAJ

och motorsåg! Mångsidighet är kännetecknet för denne, en av
traktens mest spännande konstnärer. Längd 1 tim.
www.HlmKonst.se

| Förköp stadsbiblioteket
Ulf Ellervik har gjort kemi till ett samtalsämne utanför laboratorierna med sin
prisbelönade bok Ond kemi. Med hjälp av kemins mörka sidor som illaluktande fisar, LSD-trippande kemister, Agatha Christies giftmord och ruttnande

foto arne forsell

O N S DAG

KL 18.00 I BLÅ SALONGEN
Författarbesök | Entré 70 kr, pensionär och ungdom t.o.m 19 år 50 kr

foto c. sturmark

T I S DAG

MITT KONSTNÄRSSKAP DÅ OCH NU | MED PENSEL, TORRNÅL OCH MOTORSÅG

lik, vill han få människor att inse att kemi är roligt och viktigt. Till vardags är han
är professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet. Han forskar bland annat
om botemedel mot cancer och är en starkt engagerad kunskapsspridare inom
kemins område.

Arr: Hässleholms konstförening

Kvällens föreläsning har titeln Konsten att njuta av kemi (lukt och kärlek).
I denna föreläsning utforskas kemins ljusa sida och våra känslor kring mat,
kärlek, konst och inte minst rädsla. Varför luktar skunken illa medan kaffe luktar

SHOWDANSGRUPPEN | ÅRETS GULDGALA
LÖ RDAG

13
MAJ

gott? Hur kan vi skilja på doften av en ros och en tulpan? Vad händer när vi blir förälskade och hur kommer det

köp din
biljett på
nätet

sig att en förälskelse inte varar för evigt? Våra sinnen beror i mer eller mindre grad på molekylära egenskaper
och genom att förstå hur molekyler ser ut och beter sig kan vi också förstå våra känslor. Ett genomgående tema

KL 14.00 OCH 18.00 I RÖDA SALONGEN

är lukter, med allt ifrån obehagliga kroppslukter till den ljuvaste parfym och med nedslag i gastronomin och

Dans | Entré vuxen 130 kr, barn under 19 år 80 kr | Förköp Hässleholm Tourist Center | Biljettsläpp 22 mars
| Genrepsbiljetter vuxen 70 kr, barn 40 kr (säljes på plats)

förälskelsen längs vägen. Välkommen till ett spännande samtal om hur vi njuter av tillvaron.

Showdansgruppen fyller 15 år och bjuder på en spektakulär show med dans, prisutdelning och

Längd 1 tim, ej paus.

massor med glädje på årets guldgala i Röda salongen.

Arr: Kultur Hässleholm

Det finns även möjlighet att se genrepet 12 maj kl 18.30. Biljetter till genrepet säljes på plats med start kl 17.45.
www.showdansgruppen.se

VÅRKONSERT 2 MED KULTURSKOLAN
O N S DAG

Arr: Showdansgruppen

17
’

MAJ

köp din
biljett på
nätet

KL 18.30 I RÖDA SALONGEN
Musik | Entré 50 kr | Förköp Hässleholm Tourist Center
Härliga toner med Kulturskolans elever från skolorna i Hässleholm.
Längd: 1 tim och 30 min. ej paus.

foto göran r olsson

Längd 2 tim.

www.hassleholm.se/kulturskolan
Arr: Kulturskolan Hässleholm

20

21

MAJ/JUNI 2017

TO RS DAG

18
MAJ

köp din
biljett på
nätet

TOCKEN CARL | ELEVUTSTÄLLNING

KL 18.30 I RÖDA SALONGEN

F R E DAG

09

Musik | Entré 50 kr | Förköp Hässleholm Tourist Center
Är slagverk bara krasch och boom? Inte alls! Kom och övertyga dig om motsatsen. Sväng och
mycket finlir utlovas i Röda salongen.

JUNI

Längd: 1 tim, ej paus.

KL 9.30—16.00 I UTSTÄLLNINGSHALLEN 9 JUNI—5 AUG
Utställning | Invigning kl. 9.30 | Fri entré | Utställningen pågår t.o.m
5 augusti | Öppettider se www.hassleholmkulturhus.se
Utifrån utställningen Tocken Carl, en stor utställning om Carl Larsson som
visats i Hässleholms Kulturhus 18 februari -20 maj , har ett stort antal
elever från Hässleholms grundskolor, under ledning av konstpedagog Cilla
Midhall, skapat egna alster i Ateljé Färgaren. Ett urval av dessa bilder visas

www.hassleholm.se/kulturskolan

i Utställningshallen under sommaren 2017. Arbetet och elevutställningen
Arr: Kulturskolan Hässleholm

foto hossein sehatlou

SLAGVERKSKONSERT

JUNI/JULI/AUG 2017

har kunnat genomföras genom det statliga bidraget Skapande Skola
från Statens Kulturråd.

S Ö N DAG

21
MAJ

Arr: Kultur Hässleholm

köp din
biljett på
nätet

KL 17.00 I RÖDA SALONGEN
Musik | Entré 200 kr ordinarie, 170 kr pensionär/ungdom under
18 år | Förköp Hässleholm Tourist Center

EUROPAFORUM HÄSSLEHOLM 2017
MÅN DAG

Hesslekören bjuder på vårsånger, musikalrepertoar m.m.

28

Medverkanden: Hesslekören, Tyringe kyrkokör och Rökekör.
Längd: 2 tim och 30 min inkl paus.

AU G

www.hesslekoren.se

28-31 AUG I RÖDA, BLÅ OCH VITA SALONGEN SAMT FOAJÉN
Forum | Europaforum Hässleholm är kostnadsfritt | Anmälan och
boende, kontakta Hässleholm Turism 0451-26 73 00
Europaforum Hässleholm syftar till att främja en öppen debatt och
minska avståndet mellan medborgare och beslutsfattare. Här samlas
representanter från olika demokratiska riktningar, sociala bakgrunder

Arr: Hesslekören och ABF Skåne Nordost

och åldrar för att delta i en konstruktiv dialog kring Europas och EU:s
betydelse och utveckling. Årets forum går under huvudtemat ”Farväl till

foto ninni andersson

HESSLEKÖRENS VÅRKONSERT

EU? – Prognoser och diagnos”.

DANSFÖRESTÄLLNING

MAJ

Arr: Hässleholms kommun och Europa Direkt Hässleholm i samarbete med EU-kommissionen i
Sverige, Regeringskansliet, Sparbanken Skåne och Svenska institutet för europolitiska studier (SIEPS).

KL 18.30 I RÖDA SALONGEN 22—23 MAJ
Dans | Entré 50 kr | Förköp Hässleholm Tourist Center
Show med Kulturskolans alla dansare. Fart, fläkt och mycket häftig musik!
Ges även den 23 maj kl 18.30 i Röda salongen.
Längd: 1 tim, ej paus
www.hassleholm.se/kulturskolan
Arr: Kulturskolan Hässleholm

EUROPEISK FILMFESTIVAL MED VISNING AV ÅRETS LUX-FINALISTERNA
M Å N DAG

28
AU G

28-31 AUG MED START KL. 17.00 I PARKBIOGRAFERNA
Film | Fri entré | Ingen föranmälan | Förmingel i foajén med lättare
förtäring | Speldagar för respektive film presenteras längre fram
Under vår Europeiska Filmfestival visar vi prisbelönad Europeiska
film som berättar om viktiga och berörande Europeiska frågor.
Detta eftersom Europaparlamentet varje år rullar ut röda mattan
och prisar europeisk film genom sitt LUX-filmpris. LUX-filmpriset

KULTURSKOLANS DAG

foto europaparlamentet

22

www.eu-forum.se

foto göran r olsson

MÅN DAG

köp din
biljett på
nätet

handlar inte bara om att uppmärksamma den bästa europeiska
filmen, utan även för att marknadsföra dess distribution över hela Europa. Det är ett verktyg för att stödja

LÖ RDAG

03
JUNI

22

KL 10.30—12.30 I KULTURHUSETS ENTRÉHALL

europeisk film och för att uppmuntra debatt om aktuella politiska och sociala frågor, samtidigt som det ska

Musik | Fri entré

spegla europeisk identitet och värden.

Kulturskolan Hässleholm framträder på flera ställen i Hässleholms centrum bl.a i entrén på Hässleholm
Kulturhus. Ett härligt och brett utbud!

Samtliga filmer som visas har nominerats och är finalister till Europaparlamentets LUX-pris. Finalisterna är ”As I open
my eyes”, ”Mitt liv som zucchini” och ”Toni Erdmann”. De tre filmerna representerar en mängd olika genrer, teman

Öppet hus, kom och gå som du vill!

och konstnärliga metoder. En film vittnar om den unga generationen i Tunisien, en porträtterar livet på ett barnhem

www.hassleholm.se/kulturskolan

genom stop motion-animering och den tredje filmen är en politisk tragikomedi om samtida företagskultur.

Arr: Kulturskolan Hässleholm

Arr: Europa Direkt Hässleholm, Europaforum Hässleholm och Europaparlamentets informationskontor
i Stockholm

23

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

SPRÅKCAFÉ
TORSDAGAR KL 14.30—16.00 STADSBIBLIOTEKET
Fri entré

RESEFÖREDRAG MED LARS PÅHLSON
MÅNDAGAR KL 19.00 VINSLÖVS BIBLIOTEK
Entré 40 kr | Inget förköp

FORSKARTURNÉN
TISDAG 28 MARS KL 18.00 TYRINGE BIBLIOTEK
Fri entré

Varje torsdag är det språkcafé på stadsbiblioteket med start
torsdag 12 januari. Vi fikar och pratar lätt svenska tillsammans.
Ingen föranmälan krävs. Sista tillfället 1 juni.

Lars Påhlson berättar om och visar bilder från sina resor.

Forskarföreläsning - How clever are cats compared to ravens

30 januari

and great apes (hur smarta är katter jämfört med korpar och

13 februari

stora apor)

27 februari
BOKCIRKEL
TORSDAGAR KL 19.00 VINSLÖVS BIBLIOTEK
Fri entré

13 mars

19 januari

RESEFÖREDRAG MED LARS PÅHLSON
TISDAGAR KL 19.00 TYRINGE BIBLIOTEK
Entré 40 kr | Inget förköp

16 februari

Lars Påhlson berättar om och visar bilder från sina resor.

16 mars

7 februari

20 april

21 februari

Vi tipsar varandra och pratar om böcker vi läst och så fikar vi.

21 mars
ÖDETS NYCKFULLHET – BOB DYLAN PÅ SVENSKA
MÅNDAG 23 JAN KL 19.00 STADSBIBLIOTEKET
Entré 30 kr | Förköp biljetter på stadsbiblioteket
AEtt visprogram med Lars Ferne Fernebring och Thomas
Wiehe som med akustisk gitarr och munspel låter oss möta

Forskarturnén med forskare från Lunds universitet fortsätter

Bob Dylan, hans liv, texter och musik. Vi får också veta varför

under våren.

Dylan blev en av de mest inflytelserika sångtextförfattarna i

10 februari - Facebook och Twitter som demokratiska arenor?

vår tid och varför hans lyrik är så nyskapande och i ständig

10 mars - Mänskliga rättigheter, asyl och migration

utveckling..

5 maj - Hur påverkas vår hälsa av att resa till jobbet?

Fri entré

FORSKARTURNÉN
TISDAG 14 FEB KL 18.00 SÖSDALA BIBLIOTEK
Fri entré

Nyfiken på att söka dina rötter? Vill du veta hur man söker i

Forskarföreläsning – Om glömska och andra ”minnesfel”

olika databaser för släktforskning? Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening är på plats för att guida och visa hur du
kan komma igång/komma vidare med din egen släktforskning.Välkommen till stadsbiblioteket i Hässleholm, Släktforskarrummet vån 2. Drop in från kl 16 fram till biblioteket
stänger kl 19. Följande onsdagar under våren:
25 januari
22 februari
15 mars

Forskarföreläsning - Höra i förtid, hur hjärnan föraktiverar orden
innan vi hör dem.

Mer information om bibliotekens program finns
bibliotekets hemsida

MICKEL GÖING I DIKT OCH VERKLIGHET
TISDAG 21 FEB KL 19.00 STADSBIBLIOTEKET
Fri entré
Lokalhistorikern Anders Blidberg gör i sin föreläsning en jämförelse mellan Carl August Cederborgs roman ”Mickel Göing”
från 1921 och sin egen bok ”Kongens hövitsman - en biografi
om Mickel Pedersen Gyding” som utkom 2009.

LÄSECIRKEL
ONSDAGAR KL 17.00 STADSBIBLIOTEKET
Fri entré

IT-DROP IN
ONSDAGAR 22 FEB OCH 22 MARS KL 13:30—15:30 (TVÅ
TILLFÄLLEN) BJÄRNUMS BIBLIOTEK
Fri entré
Få svar på enklare IT-frågor på Bjärnums bibliotek.

Arr: Studiefrämjandet och Kultur Hässleholm
25 januari - Kriget har inget kvinnligt ansikte
29 mars - Gilead

NI KAN KALLA MIG ERNST | MALMÖ STADSTEATER
ONSDAG 22 MARS KL 19.30 STADSBIBLIOTEKET
Entré 30 kr | Förköp stadsbiblioteket

26 april - Det nionde brevet

En monolog om Victoria Benedictsson på turné i Skåne.

17 maj - Din stund på jorden

”Kvinna utan kärlek, konstnär utan konstnärlighet – Nej! Då

22 februari - Begravd jätte

är livet intet, intet!”. Arr: Hässleholms teaterförening.
24

HÄSTVEDA BIBLIOTEK
Östergatan 2
280 23 Hästveda
tel: 0451-26 62 46
Öppettider
Mån 15-19
Tis & tors 14-17
Ons 13-18
Fre 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

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

UPPTÄCK VÅRA BIBLIOTEKSFILIALER
Våra lokala bibliotek i Hässleholms kommun
erbjuder personlig service i fina lokaler. Föreläsningar,
musikprogram, barnprogram med mera. Detaljerat
programblad finns att hämta på biblioteken.

19 april
17 maj

på

snokabibliotek.se
FORSKARTURNÉN
FREDAGAR KL 15.00 (OBS! NY TID) STADSBIBLIOTEKET
Fri entré

JOURHAVANDE SLÄKTFORSKARE
ONSDAGAR KL 16.00—19.00 STADSBIBLIOTEKET

FORSKARTURNÉN
TORSDAG 20 APRIL KL 19.00 BJÄRNUMS BIBLIOTEK
Fri entré

Öppettider
mån och tis kl. 14–19
ons kl. 10–12
tors och fre kl. 14–17

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
mån kl. 14-19
tis kl. 10–17
ons kl. 13-17
tor kl. 14-18
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 kl. 15–18
tis kl. 14–17
ons kl. 15-19
tor kl. 15-17
fre kl. 10–12
25

välkommen till biblioteken

&ungdom

barn

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 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.

babysaga 0–1 år på stadsbiblioteket
Fri entré | Biljetter hämtas i barnbiblioteket en vecka i förväg | Tel 0451-26 71 12

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

Fredagar kl 10.30–11 | 20 januari, 17 februari, 17 mars och 21 april

ETT URVAL AV VÅRENS UTBUD:

Sagostunder 3–5 år på stadsbiblioteket
Fri entré | Biljetter hämtas i barnbiblioteket en vecka i förväg | Tel 0451-26 71 12
Fredagar kl 13.30–14 | 3 februari, 3 mars, 7 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 11.00 | Sagoteater i bibliotekets sagorum, pysselstund efteråt
28 januari | Jättten i Blåsareberget
25 februari | Pappa är sjuk, sa lilla spöket Laban
25 mars | Det finaste tivolit i världen
22 april | Hare, elefanten och flodhästen

KULTURSKOLAN HÄSSLEHOLM
Kulturskolans lärare ger spännande skolföreställningar för alla
elever i årskurs 1 och 2 med temat Vilda Västern.

SKOLBIO | HAVETS SÅNG
Havets sång är berättelsen om Ben och hans lillasyster Saoirse
och deras fantastiska resa fylld av myter och magi för att hitta
tillbaka till sitt hem i havet. Saoirse är en selkie, en varelse som
både är säl och människa. Hon har tappat sin röst och som den
sista levande av sin art måste hon sjunga havets sång för att
rädda sitt folk från att gå under för alltid.
För alla elever åk 3

MÅNTEATERN | KÄRLEKENS MATSAL

BokfIka 9–12 år på vinslövs bibliotek
Fri entré | Vi träffas på biblioteket, pratar om böcker, pysslar och fikar
Onsdagar kl 15.00 | 18 januari, 1 mars, 5 april

BokfIka 13–16 år på vinslövs bibliotek

Roland är mat-tant i en matsal. En dag ringer hans pojkvän Bart
och gör slut med honom och världen slås i spillror för honom.
Men sakta bygger han upp den igen, med hjälp av några elever
som är i matsalen som alla känner olika saker för varandra. Tillsammans skapar de ett kärleksalfabet, en slags ordning att följa
så att man lär sig förstå kärleken bättre. Men går det verkligen
att förstå sig på kärleken?
För alla elever åk 7

Fri entré | Vi träffas på biblioteket, pratar om böcker, pysslar och fikar
Onsdagar kl 15.30 | 8 februari, 22 mars, 3 maj

SALTODAGEN I HÄSSLEHOLM KULTURHUS DEN 6 FEBRUARI

barnföreläsning på hästveda bibliotek
Fri entré | Dinosauriemorgon | Dinosaurieexperten Elisabeth Einarsson från Lunds universitet berättar om dinosaurier
27 januari kl 13.30

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

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

RÖDA SALONGEN

BILJETTER
Hässleholm Tourist Center 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.
Obs! Köpta biljetter går ej att återlösa.
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
fotooch
christian persson
i detta program. För aktuell information hänvisar vi till Kultur Hässleholm 0451-26 71 00
Hässleholm Tourist Center 0451-26 73 00, hassleholm.se/evenemang. Se även annonser i dagspressen!
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SNABBGENOMGÅNG
MUSIK
• Bob Dylan på svenska
23 jan kl 19.00
• Danmarks radio big band
25 jan kl 19.30
• Blå måndag | Söderbotten
30 jan kl 17.00
• Långt borta och så nära | Tetra
4 feb kl 19.00
• Quattro | Jag hoppas du ligger vaken som jag
12 feb kl 16.00
• LoveNepal
25 feb kl 15.00 och 19.00
• Blå måndag | Hanna La Fleur
27 feb kl 17.00
• The ShadVentNicks
3 mars kl 19.30
• Cafékonsert
4 mars kl 11.00
• Quattro | Hässleholms Blåskvintett
5 mars kl 16.00

• Blågräs
9 maj kl 18.30
• Vårkonsert 1 m. Kulturskolan
16 maj kl 18.30

• Natale Bellan quartet m. Ola Bengtsson
28 mars kl 19.30
• Blå måndag | 100 års hits
27 mars kl 17.00
• Quattro | Svanholms singers
30 mars kl 19.00
• Cafékonsert
22 april kl 11.00
• Blå måndag | Cabildo
24 april kl 17.00
• Quattro | Helsingborgs Symfoniorkester
29 april kl 19.00
• Creedence Tribute
5 maj kl 19.30
• Vi möts igen
7 maj kl 19.00

• Showsansgruppen | Årets guldgala
13 maj kl 14.00 och 18.00
• Kulturskolans dansföreställning
22 maj och 23 maj kl 18.30

• Vårkonsert 2 m. Kulturskolan
17 maj kl 18.30
• Slagverkskonsert
18 maj kl 18.30
• Hesslekörens vårkonsert
21 maj kl 17.00
• Kulturskolans dag
3 juni kl 10.30—12.30

FÖRFATTARBESÖK

• Karin Bojs
23 feb kl 18.00
• Ulf Ellervik
16 maj kl 18.00

TEATER/KOMIK/REVY
• Fordringsägare
24 feb kl 19.00
• Jag blir nog aldrig bjuden dit igen
3 mars kl 19.00
• Kärlekens outgrundliga vägar
15 mars kl 20.00

• 45 år
3 april kl 18.00
• Kollektivet
10 april kl 18.00
• Europeisk filmfestival
28-31 augusti

UTSTÄLLNINGAR/MÄSSA

barn

• Tocken Carl
18 februari–20 maj
• Kulturskolan ställer ut
6 maj kl 18.30—20.30
• Tocken Carl | Elevutställning
9 juni—5 augusti
• Europaforum Hässleholm
28—31 augusti

• Hans Gunnarsson
2 feb kl 18.00

• Filmkonsert m. Hässleholms Stadsmusikkår
11 mars kl 17.00
• Jubileumskonsert
22 mars kl 18.30

DANS

FÖREDRAG
• Mickel Göing i dikt och verklighet
21 feb kl 19.00
Merete Mazzarella om Fredrika Runeberg
1 mars kl 19.00
• Från Kärråkra till Tokyo
29 mars kl 19.00
• Med pensel, torrnål och motorsåg
10 maj kl 19.00

FILM

BARN, FAMILJ OCH UNGA
• Krakel spektakel | Teater sagohuset
Söndag 15 jan kl 14.00
• Knittes sagoteater 3-6 år
Lördagarna 28/1, 25/2, 25/3, 22/4 kl 11.00
• Djungelboken
Lördag 11 feb kl 15.00
• Familjeverkstad
Lördagarna 18/2, 4/3, 25/3, 29/4
kl 11.00-14.00
• Lovaktiviteter
Mån-fre 20—24 februari
• Gör ditt eget konstverk
Tis-tors 21/2, 22/2, 23/2 kl 13.00-15.00
• Pici & Oso | Teater 23
Fredag 10 mars kl 14.00
• Claroscuro | Memory wax
Lördag 18 mars kl 14.00

• Love & friendship
16 jan kl 18.00

• Sjörövarkonsert
Lördag 6 maj kl 14.00 och 16.00

• Ni kan kalla mig Ernst
22 mars kl 19.30

• Läkaren på landet
6 feb kl 18.00

• Babysaga 0-1 år
Fredagar 20/1, 17/2, 17/3, 21/4 kl 10.30

• Bjärnums Casinogäng 30 år
Premiär 25 mars kl 18.00

• Angry indian godesses
20 feb kl 18.00

• Alice | Eller konsten att flytta en mamma
19 april kl 19.00

• Fäktaren
6 mars kl 18.00
• Min pappa Toni Erdmann
20 mars kl 18.00

• Sagostund 3-5 år
Fredagar 3/2, 3/3, 7/4 kl 13.30

tocken carl
18 FEBRUARI—20 MAJ
hässleholm kulturhus

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
Foto: Hossein Sehatlou
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