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Färgstarkt, roande och oroande!
Utvald scenkonst av hög kvalité

www.hassleholm.riksteatern.se

VI ÄR STOLTA ÖVER VÅRT VACKRA OCH RIKT UTRUSTADE KULTURHUS.
Här ryms kultur för alla, här kan människor i alla åldrar med olika intressen mötas och ta del
av bland annat musik, film, teater, dans, konst och litteratur, och här finns dessutom lokaler
anpassade för konferenser och möten. I vårt digra program hittar du allt från barnteater och
författarbesök till klassisk musik och rockshow.
Hässleholm är en kommun som av tradition värnat om ett kulturliv för alla. Tack vare
drivna och engagerade politiker var vi en av de första kommunerna i den här storleken som
faktiskt byggde ett kulturhus. Här finns inga begränsningar eller särskilda nischer, Hässleholm
kulturhus ska vara öppet och tillgängligt för samtliga invånare i kommunen och därför satsar
vi på ett så brett kulturutbud som möjligt. Kulturhuset inrymmer, förutom stadsbibliotek,
turistbyrå och biograf, även lokaler för arrangemang, möten eller konferenser, anpassade för
olika stora grupper och ändamål.

HÄSSLEHOLM KULTURHUS
BESÖKSADRESS:
VATTUGATAN 18 /
JÄRNVÄGSGATAN 23
TELEFON: 0451-26 71 00

Med 400 000 besökare per år är vi det lilla kulturhuset med det stora utbudet.Tack vare vårt
centrala och strategiska läge, precis vid den sydsvenska knutpunkten Hässleholms station, är
det lätt att ta sig hit, både för de som bor i grannkommunerna och för mer långväga besökare.
Välkommen till oss!
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VI RAMAR IN:

ÖPPET:
tis–fre 14–18 • lör 10–13

MER OM OSS OCH VÅRT UTBUD KAN DU LÄSA PÅ
WWW.HASSLEHOLMKULTURHUS.SE

ateljesjostrom.se

HOVDALA SLOTT
BOX 223
281 23 HÄSSLEHOLM
TELEFON: 0451-183 70

INTILL FINJASJÖNS STRAND LIGGER HOVDALA SLOTT, OCH HAR
SÅ GJORT SEDAN 1500-TALET. Hovdala, nära den småländska gränsen, spelade
en viktig historisk roll under krigen mellan Sverige och Danmark på 1600-talet.
Idag utgör slottet en del av Hässleholms kulturliv, som mötesplats och arena för
allt från opera till bilträffar. Med sin historiska slottsatmosfär och sina natursköna
omgivningar är Hovdala exklusivt – men utan att vara exkluderande. Hit är alla
välkomna precis som den man är, för att ta del av våra olika arrangemang eller njuta
av en picknick eller promenad i den rogivande naturen.Vi vill att Hovdala ska vara en
plats att finna ro och inspiration på.
Här finns både kafé och restaurang, och flera olika möjligheter att bo i närheten
för besökare som vill stanna över natten. På Hovdala slott erbjuder Hässleholms
kommun ett rikt och varierat kulturutbud under perioden maj–september, men
slottet är öppet för besök året om.
Välkommen till Hovdala!

Hos en mindre
bank blir
du en
större kund.
www.sparbankengöinge.se

Lokal – Trygg – Personlig

HOVDALA SLOTT
– HÄR MÖTS KULTUR OCH NATUR

MER OM OSS,VÅRT UTBUD OCH HUR DU HITTAR
HIT KAN DU LÄSA PÅ WWW.HOVDALA.SE

VI VILL GÖRA SKILLNAD!

Kvalitencia Ledarskap AB har sedan 2001 stöttat olika företag och organisationer i deras arbete
med att utveckla sin organisation, sina ledare och medarbetare.
Genom vårt stöd bidrar vi till att våra kunder blir framgångsrika i sitt ledarskap för att därigenom
uppnå extraordinära resultat i sin verksamhet. Som grund har vi alltid den forskning som är relevant för ändamålet. Konkret arbetar vi med varje kund på ett unikt sätt. Tillsammans sätter vi ihop
en processanpassad utbildning till kundens speciella förutsättningar och utmaningar.

www.kvalitencia.com

HÄSSLEHOLMS
BIBLIOTEK – SÅ
MYCKET MER ÄN

LITTERATUR

I HÄSSLEHOLMS KOMMUN FINNS ETT HUVUDBIBLIOTEK, SEX FILIALER
OCH DESSUTOM EN BOKBUSS. Biblioteken är en naturlig del av kulturutbudet i form
av litteraturkälla, men är också viktiga mötesplatser med plats för olika sorters kultur.

HÄSSLEHOLMS

Förutom stadsbiblioteket i Hässleholm finns det bibliotek i Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe,
Vinslöv och Vittsjö. Hässleholms bibliotek är en del av Snokabibliotek, ett samarbete mellan
biblioteken i hela nordöstra Skåne.Våra bibliotek ska vara öppna mötesplatser, med ett aktuellt
och mångsidigt mediautbud. I vårt uppdrag ingår också att utveckla vår verksamhet för att locka
till lust och läsning och deltagande i olika kulturella aktiviteter.

VATTUGATAN 18

Våra bibliotek är levande kulturmötesplatser med olika aktiviteter som sagostunder, språkcafé,
workshops, temadagar och en rad andra arrangemang.

STADSBIBLIOTEK
BESÖKSADRESS:
JÄRNVÄGSGATAN 23
INFORMATIONSDISK
0451-26 71 00
BOKBUSSEN: 0451-26 71 25

FÖR ATT VETA MER OM VAD SOM HÄNDER PÅ DITT NÄRMASTE BIBLIOTEK
ELLER FÖR ATT SE NÄR BOKBUSSEN KOMMER TILL DIG,VÄLKOMMEN ATT
LÄSA MER PÅ WWW.SNOKABIBLIOTEK.SE

MARKANHUSET
– FÖR KULTURUTÖVARE IDAG

OCH I FRAMTIDEN

MARKANHUSET SKA VARA EN PLATS, EN PLATTFORM OCH EN MÖJLIGHET
FÖR KULTURUTÖVARE ATT FÖRVERKLIGA SINA IDÉER. På Markanhuset
fokuserar vi på delaktighet, vi ska vara lyhörda och fungera som förebild och bollplank gentemot
nya, och framförallt unga, kulturutövare.
Här råder dagligen full aktivitet i form av band som repar, ungdomar som dansar eller klättrar på
klätterväggen. Här finns en graffittivägg, replokaler, café, brädspel och TV-spel, både pingis- och
biljardbord samt mycket annat. Dessutom ordnas en rad olika aktiviteter och arrangemang på
Markanhuset, från konserter och LAN till loppisar och mässor. Här vill vi att den lokala kulturen
ska odlas och frodas, och att entreprenörer ska få en möjlighet att göra verklighet av sina idéer.

Är du mellan 6 och 19 år gammal?
Då har vi kurser för dig!

Hos oss får du möjlighet att utveckla dina talanger inom dans,
drama, bild, serieteckning, filmskapande och musik. Varje år
sätter vi upp pjäser, dansshower, konserter och utställningar
där alla är välkomna!
Besök vår hemsida, gilla oss på facebook eller kontakta oss så
får du veta mer!

VÄLKOMMEN ATT BESÖKA
OSS PÅ WENDESVÄG 2 I
HÄSSLEHOLM, ELLER PÅ
VÅR FACEBOOKSIDA,
SÖK PÅ MARKANHUSET.
TELEFON: 0451-899 21

Kulturskolan Hässleholm
Rundelsgatan 9, 281 39 Hässleholm
0451-26 86 92
kulturskolan@hassleholm.se
www.hassleholm.se/kulturskolan
Kulturskolan Hässleholm

HÄSSLEHOLMS KOMMUN
STADSHUSET
281 80 HÄSSLEHOLM
VÄXEL: 0451-26 70 00
WWW.HASSLEHOLM.SE

HÄSSLEHOLM

– MED KULTUREN

I CENTRUM

OAVSETT OM DU GILLAR MUSIK, KONST, DANS, GRAFFITI ELLER KULTURHISTORIA
– I HÄSSLEHOLM FINNS KULTUR FÖR ALLA. Kultur att uppleva och att delta i.Vi lägger stor vikt
vid just deltagandet, att våra kommuninvånare också ska vara en del av kulturlivet, det bidrar till en ännu
mer levande kommun.
Hässleholm är en kommun där kulturen har en central funktion, och genom bland annat Markanhuset och
den så kallade Ungdomschecken vill vi främja ungas kreativitet och eget skapande. Vi har också lanserat
appen Hässleholm Nästa, där du lätt kan hitta och upptäcka olika evenemang.
Välkommen att uppleva, delta och utveckla kulturen i Hässleholms kommun, vi kompromissar inte – vi
fortsätter göra det bästa för alla!

UTSTÄLLNINGSHALLEN
i Hässleholm Kulturhus bedrivs
i samarbete mellan Hässleholms
kommun och lokala konst- och
kulturföreningar.

HÄSSLEHOLM NÄSTA ger en snabb och enkel överblick över evenemang, händelser och platser på
kultur- och fritidsområdet i hela kommunen.   Under punkten ’Platser’ kan du via kartan och listan hitta
intressanta ställen nära dig – t.ex. kulturhus, simhallar eller arenor. Kalenderfunktionen gör det enkelt att
dela intressanta händelser och evenemang med dina vänner på Facebook eller bara lägga till dem i din
egen kalender på telefonen eller plattan.Ta en bild på några av dina favoritplatser runt om i kommunen och
ladda upp dem i ’Spot On’, så att andra kan inspireras av dem. Om du behöver inspiration för kommande
händelser fyller du i dina intressen under ’Profil’ så kommer du framöver att få direkta meddelanden om
händelser som är relevanta för just dig.

KULTURINTRESSERAD?
ANSÖK OM UNGDOMSCHECKEN!
I Hässleholm vill vi främja alla sorters kultur, och du som
är mellan 13 och 25 år kan genom Ungdomschecken
ansöka om pengar för att förverkliga just ditt projekt eller
arrangemang, antingen i våra lokaler eller på någon annan
plats i kommunen. Intresserad? Läs mer på vår hemsida!

JAG FÅR OFTA

FRÅGAN,
VAD ÄR KULTUR?

MITT SVAR BRUKAR FÅ VISSA ATT HÖJA
PÅ ÖGONBRYNEN, ”KULTUR ÄR TILLVÄXT,
INFRASTRUKTUR OCH FOLKHÄLSA”.

I Sverige finns mer än 117 000 företag verksamma
inom kulturella och kreativa näringar. I EU står
kulturnäringarna för 3,3% av den genomsnittliga BNP
och detta ökar hela tiden. Det gör att kultur är en av
de snabbast växande branscherna idag och därmed en
betydande faktor för tillväxt. Likaså är exemplen många
då kultur varit en viktig ingrediens för framgångsrika
entreprenörer och idag väljer allt fler att stärka sitt
varumärke med hjälp av kultur.

Infrastruktur är något som oftast är olönsamt i sig själv
men som skapar förutsättningar för andra. På så sätt
skapar kultur viktiga förutsättningar för exempelvis
hotell, restauranger, barer och affärer. Likaså är kultur
en viktig ingrediens i skapandet av framgångsrika städer
och kommuners samhällsbyggande. Ett samhälle som får
växa och skapas kring kulturen istället för att kulturen
skapas utifrån samhällets förutsättningar har en större
möjlighet att bli framgångsrikt.
Därför känns det fint att få vara en del av Kultur
Hässleholm. En verksamhet som arbetar för att alla
som bor i vår kommun eller besöker den ska känna att
detta är en fantastisk plats.
Vi är stolta över att kunna erbjuda alla, såväl den som
bara vill ta del av som den som vill delta, ett fantastiskt
spektra av kulturupplevelser, fyllda med ”må brafaktorer”.
Jag hoppas få se just dig i någon av våra verksamheter!
Anders Rosengren

WWW.HASSLEHOLM.SE

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 9547 • www.jssverige.se

Kultur är folkhälsa. Vi vet att människor som tar del av
kultur eller ännu hellre deltar i kulturella upplevelser
får en ökad grad av välmående, håller sig friskare och
behöver färre mediciner i sitt liv. Kultur ger möjligheter
till ett rikare liv och skapar attraktiva samhällen med
framtidstro där medborgare blir ambassadörer för den
plats de lever på. Kultur skapar minnen och gemenskap
och ger perspektiv på svåra frågor. Ett framgångsrikt
samhälle utgår från människor som trivs och mår bra
och av kultur mår man bra.

