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HÄSSLEHOLM 
KULTURHUS
PROGRAM VÅREN 2018  



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

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

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

BILJETTKASSAN | Är även öppen 30 min innan föreställningsstart.

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

INFORMATION OM PROGRAM | Kontakta respektive programs arrangör eller 
Chatarina Wilgotsson, programansvarig Kultur Hässleholm tel 0451-26 71 10.

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

INFORMATION
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HÄSSLEHOLM KULTURHUS – ETT UNIKT HUS MITT I CENTRUM

Sedan 2009 har jag arbetat med program i Hässleholm 
Kulturhus och jag känner mig oerhört stolt att få vara en del av 
det som erbjuds i vårt fina kulturhus, ett av Sydsveriges främsta 
hus för kulturella möten och upplevelser. Vi strävar alltid efter att 
erbjuda alla en blandning av olika kulturformer, ett brett utbud, 
att det ska kännas inkluderande och att kulturen ska vara en 
viktig och naturlig del av kommunens utveckling och 
människors vardag.

Nu har vi en ny fullmatad säsong framför oss och jag funderar 
på vad jag ska rekommendera, tycker det är svårt att plocka ut 
något särskilt. Om jag istället får komma med ett råd är det att 
du någon gång under säsongen besöker ett evenemang som du 
aldrig varit på förut, något helt nytt. Mina bästa kulturupplevelser 
är oftast när jag överraskas, när det bryter mot det invanda för 
det ger mig nya perspektiv, nya tankar, inspiration och energi. Så var modig, gör något nytt och låt 
dig inspireras av allt som finns i det tryckta program du nu håller i din hand.

Varmt välkommen!
Chatarina Wilgotsson

Enhetschef, kulturförvaltningen

LOKALER FÖR MÖTEN OCH KONFERENSER

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

Kontakta scenmästare Tommy Johansson för information om 
lokaler och hyror tel 0451-26 71 05, 0709-71 71 36. Kontakta 
Kerstin Helander på Hotell Statt för mer information om 
konferenser tel 0451-890 12.
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     JANUARI 2018   JANUARI 2018   

HÄSSLEHOLMS FILMSTUDIO | GALNA AV LYCKA

KL 18.00 I PARKBIOGRAFEN 

Film | Medlemskort och inträde till vårens 7 filmer kostar 150 kr och kan köpas 
i foajén före varje film med reservation för att det kan vara slutsålt | Förköp kan 
göras måndag 8 januari kl 18-19 i Parkbiografens foajé

Denna ”road-movie” är en varm och humoristisk historia om en oväntad vänskap 

mellan två kvinnor och deras flykt från restriktioner och behandling på en men-

talklinik i Toscana. Enligt experterna är de fullständigt galna, men ute i samhället 

bland dem vi anser vara friska människor, ter de sig tämligen normala. 

Italien 2016, Paolo Virzi. Längd 1 tim 58 min.

Arr: Hässleholms Filmstudio

15
 JAN

MÅNDAG

GO MIDDA GRISEN | TEATER ALLENA 

KL 14.00 I VITA SALONGEN 

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

Tittskåpsteater. Idag ska Gubben bjuda på en överraskning till middag, så Grisen 

går en liten promenad under tiden. I skogen träffar han djur som berättar vad 

dom äter till middag - Ugglan, Ekorren, Fågeln och Haren. Men när Vargen be-

rättar vad vargar vill ha till middag springer Grisen raka vägen hem till Gubben 

som precis är klar med sin överraskning. Längd 25 min.
 
Arr: Hässleholms Teaterförening

20
JAN

LÖRDAG

köp din 
biljett på

 nätet

54

QUATTRO | DUO CARR QUENNERSTEDT

KL 16.00 I RÖDA SALONGEN 

Musik | Entré 150 kr, medl. i Hässleholms Konsertförening 125 kr, 
abonnemangspris för alla 4 konserter i konsertserien QUATTRO 550 kr, 
medl. 450 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Duo Carr Quennerstedt består av violinisten Elna Carr och pianisten 

Håkan Quennerstedt. Elna Carr är uppvuxen i en folkmusikerfamilj i 

Skåne och har spelat violin sedan barnsben. Elna är flitigt engagerad som 

både kammarmusiker, solist och orkestermusiker, och är sedan augusti 

2015 tredje konsertmästare i Danmarks Radios Symfoniorkester. Håkan 

Quennerstedt är född och uppvuxen i Uppsala. Håkan har en gedigen 

konserterfarenhet, och har bl. a. spelat med Malmö Symfoniorkester. Han 

är även grundare av Slottsstadens Pianoskola som han driver tillsammans med pianistkollegan Johan Reis. 

På denna konsert kommer både artister och publik att sitta på scenen. Längd 2 tim inkl. paus.

Arr: Kultur Hässleholm och Hässleholms Konsertförening

21
 JAN

SÖNDAG

JAZZKLUBBEN | SOPHISTICATED LADIES FEAT. CHRISTINA DAHL 

KL 19.30 I BLÅ SALONGEN 

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

En konsert med Sophisticated Ladies och Christina Dahl är en mycket 

speciell upplevelse. Allvar, humor, engagemang och musikalisk briljans är 

centrala element i denna musikaliska resa som lockar fram både leenden 

och vemodiga känslor. 

Musiken består både av jazzstandards och egna originalkompositioner. 

Det musikaliska materialet – oavsett om det rör sig om Ellington, Abdul-

lah Ibrahim, spirituals, danska sånger eller egna kompositioner – behand-

las både kraftfullt och lyhört.

 
Arr: Hässleholms Jazzklubb och Studiefrämjandet

16
JAN

TISDAG

köp din 
biljett på

 nätet

SENASTE NYTT MED JESPER RÖNNDAHL

KL 19.30 I RÖDA SALONGEN 

Underhållning | Entré 380 kr ordinarie, 320 kr studerande | 
Förköp www.ticketmaster.se 

Sveriges roligaste infotainer är tillbaka med en visuell, tempofylld 

och härligt nördig show om sånt du nog har missat på sistone. 

En rapp genomgång av det allra senaste inom allt ifrån dinosau-

rier och rymden till rödhåriga och glutenallergi - sånt som Jesper 

tycker är intressant, men som aldrig kommer med i de vanliga 

nyheterna.  Längd 1 tim 30 min.

Arr: Allvarliga Produktioner

26
 JAN

FREDAG

köp din 
biljett på

 nätet

NYÅRSKONSERT | TORSTEN ÖSTERGRENS WIENERENSEMBLE

KL 16.00 I VITA SALONGEN

Musik | Entré 320 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

En konsert med musik och sång från operetter, musikaler samt polkor och valser från 

Wien. Torsten Östergren firar 35 år med sin Wienerensemble bestående av 9 musiker 

och 2 sångsolister från London; Karin Thyselius – sopran, Andrew Bain – Tenor. Förutom 

sångsolisterna gör också ensemblemedlemmar solistframträdanden.  

Arr: Torsten Östergren Musik och konst

 

07
JAN

SÖNDAG

köp din 
biljett på

 nätet

UTSTÄLLNING | KRISTINA DIGMAN

KL 11.15 INVIGNING I UTSTÄLLNINGSHALLEN

Utställning | Fri entré | Pågår 27/1 - 21/4 | Öppettider hassleholmkulturhus.se

I vår visar vi Kristina Digmans bildvärld i Utställningshallen. Illustrationer och 

bilder ur en rik samling böcker som Floras kulle, Katt kan, Rädda spöket och 

många, många fler. Upplev bilderna i denna inspirerande barn- och 

familjeutställning som också ger besökaren möjlighet att faktiskt gå in 

i Floras hus och möta några av alla de djur som finns i hennes värld.

Kristina Digman är en av Sveriges främsta barnboksillustratörer, och har 

sedan debuten illustrerat ett trettiotal böcker. 2011 blev hon invald i Svenska 

Barnboksakademin och 2012 tilldelades hon Ottilia Adelborg-priset för sina 

barnboksillustrationer.

Arr: Kultur Hässleholm i samverkan med Teckningsmuséet i Laholm

27
  JAN

LÖ RDAG

köp din 
biljett på

 nätet

barn
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     JANUARI 2018   FEBRUARI 2018   

6 7

JESPER CARON | ATT LEDA OCH LYFTA SIG SJÄLV!

KL 18.30 I RÖDA SALONGEN 

Föreläsing | Entré 370 kr | Förköp biljetter på www.framsteg.nu

I den här föreläsningen ger Jesper Caron dig tydliga och konkreta 

verktyg för hur du ska kunna ta ansvar och göra viktiga och önskvärda 

framsteg i livet. Föreläsningen slår an en arsenal av inspirerande toner 

från humor, värme och igenkänning från vardags och yrkesliv till 

allvar och tankar kring viktiga livsfrågor. Skrattsalvor och känsloladdat 

om vartannat. Det blir med andra ord en insiktsfull upptäcktsfärd i 

konsten att leda och lyfta sig själv. Längd 2 tim.

Arr: Actionplant AB

  31
   JAN

ONSDAG

köp din 
biljett på

 nätet

KULTURSKOLAN | CAFÉKONSERT

KL 11.00 I KULTURHUSETS ENTRÉHALL

Musik | Fri entré

Musik med Kulturskolans elever i entrén på Hässleholm Kulturhus. Blandade genrer och åldrar. 

Längd 45 min.

Arr: Kulturskolan Hässleholm

03
FEB

LÖRDAG

HÄSSLEHOLMS FILMSTUDIO | THE SALESMAN

KL 18.00 I PARKBIOGRAFEN 

Film | Medlemskort och inträde till vårens 7 filmer kostar 150 kr och kan köpas 
i foajén före varje film med reservation för att det kan vara slutsålt | Förköp kan 
göras måndag 8 januari kl 18-19 i Parkbiografens foajé

Titeln hänvisar till det kända dramat En handelsresandes död av Arthur Miller. 

Filmen handlar också om självbedrägeri och skam ( symboliskt finns en affisch som 

visar Ingmar Bergmans film Skammen i huvudpersonernas lägenhet), men har även 

udden riktad mot det iranska samhällets dubbelmoral angående prostitution. 

Iran, Frankrike 2016, Asghar Farhadi. Längd 2 tim.

Arr: Hässleholms Filmstudio

05
FEB

MÅNDAG

JAZZKLUBBEN | THE BONES  

KL 19.30 I BLÅ SALONGEN 

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

Musikerna i ”The Bones” har sina rötter i Hässleholm och kommer under kväl-

len varva egna kompositioner med standards i en kavalkad av musik i trombo-

nens tecken. Vi kan utlova en spelglädje på hög nivå och en innerlighet i varje 

ton som briserar i Blå salongens väl avvägda ljudkuliss. Musikerna i The Bones 

är Vincent Nilsson (tb), Ola Åkerman (tb), Ola Nordqvist (tb), Björn Hängsel 

(btb), Jesse Emmoth (p), Mats Ingvarsson (b) samt Jimmie Emmoth (tr).

 
Arr: Hässleholms Jazzklubb och Studiefrämjandet

06
FEB

TISDAG

VINTERKLANGER

KL 16.00 I RÖDA SALONGEN

Musik | Entré 150 kr, medl. i Hässleholms Konsertförening 125 kr 
| Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Magnus Mårtensson leder Hässleholms Kammarorkester och Osby/ Östra 

Göinges Kammarorkester i denna konsert. Magnus Mårtensson är utbildad vid 

Musikhögskolan i Malmö och vid Cleveland Institute of Music. Han har arbetat 

mycket i USA och under åtta år ledde han Scandinavian Chamber Orchestra of 

New York. Som pianist finns Magnus representerad på CDn Scandinavian Piano 

Favourites. Magnus Mårtensson är även verksam som kompositör och har bl a 

skrivit operan Before the Law, baserad på Kafka. Musik av bl a Debussy, Mozart, 

Haydn och Purcell kommer att framföras. Längd 1 tim 40 min inkl. paus.

Arr: Hässleholms Konsertförening

 

10
 FEB

 LÖRDAG

köp din 
biljett på

 nätet

ALLT DU MÅSTE VETA OM POP | RIKSTEATERN

KL 19.00 I RÖDA SALONGEN

Musikteater | Entré 220 kr, scenpass 180 kr, ungdom t.o.m. 19 år och 
studenter 110 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Gänget bakom den hyllade radioserien Pop och politik presenterar 

fantastiska fakta och roliga exempel på ett Sverige i förändring: låtlån från 

andra kontinenter, den okända eurovisionvinnaren, musikprogrammen 

som formade folkhemmet! Du får historierna om låtarna du har hört 

tusen gånger, men inte visste sanningen om: från Karl Gerhard och 

Lill-Babs till Cardigans och Laleh. Längd 2 tim inkl paus.

Arr: Hässleholms Teaterförening

30
 JAN

TISDAG

köp din 
biljett på

 nätet

FAMILJEVERKSTAD

KL 11.00—14.00 I ATELJÉ FÄRGAREN

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

Skapa i Ateljé Färgaren! Vi utgår från den pågående utställningen med Kris-

tina Digman. Vi bjuder på kaffe, te och saft. Ateljén finns på andra våningen i 

kulturhuset. Allt är kostnadsfritt. Verkstadsledare: Nelly Nilsson Nyberg.

Arr: Kultur Hässleholm

27
   JAN

LÖRDAG

barn

BLÅ MÅNDAG MED KONSERT OCH SOPPA | OSCAR DANIELSON

KL 17.00 I BLÅ SALONGEN

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

Kl. 17.00 öppnas dörrarna och Kulturcaféet ARTon serverar soppa. Kl. 17.30 står 

Oscar Danielson på scen och bjuder på sin musik och sina starka texter som 

handlar om hur vi fungerar, vi människor mitt i livet. Barn, livs-tetris och en ständigt 

tickande klocka. Lite äldre för varje dag. Varenda textrad genomsyras av hans un-

derfundiga humor och perfekt avvägda frasering. Konsertens längd är ca 60 min.

Arr: Kultur Hässleholm

29
JAN

MÅNDAG

köp din 
biljett på

 nätet

köp din 
biljett på

 nätet
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  FEBRUARI 2018 FEBRUARI 2018

8

AKTIVITETER FÖR BARN & UNGA UNDER VÅRVINTERLOVET

VECKA 8 | 19 – 23 FEB

Aktiviteter för barn och unga under vårvinterlovet | Fri entré 

Under vårvinterlovet kommer Kultur Hässleholm att erbjuda 

aktiviteter för skollediga. Lovprogrammet kommer att finnas på 

www.hassleholmkulturhus.se. 

Arr: Kultur Hässleholm

19
FEB

MÅNDAG

barn

CREEDENCE TRIBUTE | THE AMAZING HISTORY OF CCR

KL 19.30 I RÖDA SALONGEN

Musik | Entré 450 kr | www.ticketmaster.se

Höstens succé fortsätter med en vårturné där Creedence Tribute besöker nya kon-

sertplatser med en sin spektakulära show. En häftig bildproduktion förstärker känslan 

och upplevelsen av att det nästan är Creedence Clearwater Revival med John Fogerty 

i spetsen som står på scenen. Creedence Tribute ligger så nära originalet röstmässigt 

och musikaliskt som det är möjligt. De anses av många vara det bästa hyllningsbandet 

till CCR som finns i Europa. Denna show kommer att bli den största hyllningskonserten 

någonsin till CCR. Upplev stämningen, låtarna och den fantastiska historien om ett av 

världen största rockband. Längd 2 tim 20 min inkl. paus.

Arr: Besterman AB

 

24
 FEB

 LÖRDAG

köp din 
biljett på

 nätet

HÄSSLEHOLMS FILMSTUDIO | VILSE I PARIS

KL 18.00 I PARKBIOGRAFEN 

Film | Medlemskort och inträde till vårens 7 filmer kostar 150 kr och kan köpas 
i foajén före varje film med reservation för att det kan vara slutsålt

Den medelålders bibliotekarien Fiona, som bor i Kanada, får ett oväntat rop på hjälp 

från sin gamla, virriga moster Martha i Paris. Hon skall tvångsförflyttas till ett äldre-

boende. Fiona ger sig av till undsättning och många förvecklingar inträffar. Charmig, 

knasig, Parisromantisk komedi. Frankrike, Belgien 2017,  Fiona Gordon, 

Dominique Abel. Längd 1 tim 23 min.

Arr: Hässleholms Filmstudio

  19
FEB

MÅNDAG

BLÅ MÅNDAG MED KONSERT OCH SOPPA | SVEN KRISTERSSON

KL 17.00 I BLÅ SALONGEN

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

Kl. 17.00 öppnas dörrarna och Kulturcaféet ARTon serverar soppa. Kl. 17.30 

bjuder Sven Kristersson på föreställningen Galendansaren. Sven Kristersson är 

sångare, kompositör och textförfattare och har skapat många uppmärksam-

made föreställningar kring musik och poesi ur historien. I kvällens föreställning 

har han tonsatt en rad av Birger Sjöbergs okända sångtexter som han framför i 

en konsertföreställning. Konsertens längd är ca 60 min.

Arr: Kultur Hässleholm

26
FEB

MÅNDAG

köp din 
biljett på

 nätet

ANKOMSTEN | TEATERI

KL 19.00 I RÖDA SALONGEN 

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

Baserad på en bok av Shaun Tan i regi av Thaddeus Phillips. En magisk 

föreställning om att börja om på nytt. En man anländer till en plats där 

ingen förstår vad han säger. Han är samma person, men allt annat är 

annorlunda. Föreställningen kan ses av alla, även av dem som nyligen 

kommit till vårt land. Längd 1 tim 15 min.

Arr: Hässleholms teaterförening

 13
   FEB

 TISDAG

FACE READING | KINESISK ANSIKTSLÄSNING

KL 11.00 I BLÅ SALONGEN

Föreläsning | Fri entré | Anmälan till skane@huvudvarksforbundet.se eller 0768115912

I Kina har man under årtusendena studerat människokroppen för att förstå hur vi 

fungerar. De har även under tusentals år utvecklat akupunktur, qi gong, örtmedicin 

och face reading, s.k. kinesisk ansiktsläsning. Denna föreläsning lägger vikt på det som 

kallas den emotionella kartan. Vad kan ansiktet berätta om dig och de du möter? Hur 

kan man släppa känslor man fastnat i? Hur hittar man tecken på stress i ansiktet och 

hur ser man när energin i kroppen börjar minska? Längd 2 tim 30 min inkl. paus.

Arr: Huvudvärksföreningen Skåne

17
 FEB

LÖRDAG

köp din 
biljett på

 nätet

köp din 
biljett på

 nätet

JAZZKLUBBEN | PETER ASPLUND & ISABELLA LUNDGREN MED XLBB  

KL 19.30 I RÖDA SALONGEN 

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

Vilken kväll detta blir! Svängig storbandsmusik med lokal anknytning exponeras 

tillsammans med en av Sveriges bästa trumpetare och med en av Sveriges 

bästa jazzsångerskor. Både Peter och Isabella har hyllats för sin musik. Asplund 

och Lundgren har nominerats flera gånger i olika sammanhang och fått flera 

utmärkelser för sin musik och sina album. Det blir en magisk kväll där XL Big 

Band med sedvanlig briljans bildar stommen och ryggraden i den musikaliska 

fernissan. Konstnärlig ledare för XL Big Band är Claus Sörensen.
 
Arr: Hässleholms Jazzklubb och Studiefrämjandet

27
FEB

TISDAG

EN KAMP FÖR KLARHET  

KL 19.00 I BLÅ SALONGEN 

Föredrag | Entré medl. 50 kr, övriga 80 kr, skolungdom fri | Biljetter säljs vid dörren

Helena Annadotter och Johan Forsblad från Regito visar filmen om Finjasjön och 

berättar om sitt arbete med sjön. Ensemble från Kulturskolan medverkar också. 

Ingår i temat " Vatten".
 
Arr: Föreningen Norden Hässleholm och Folkuniversitetet

28
FEB

ONSDAG

köp din 
biljett på

 nätet



10

FEB/MARS 2018      MARS 2018

11

PETTSON & FINDUS | PANNKAKSTÅRTAN

KL 18.00 I RÖDA SALONGEN

Teater | Entré 170 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Familjeföreställning efter Sven Nordqvists allra första bok om Pettson och 

Findus. Föreställningen består såväl av musik och dans som ett ofrivilligt 

besök i brunnen samt påhälsning av både granne och förrymd tjur.

Arr: Mycke Nöje i Sverige AB

28
  FEB

ONSDAG

köp din 
biljett på

 nätet

FÖRFATTARBESÖK | ANNE SWÄRD

KL 18.00 I KULTURCAFÉET ARTON

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

Anne Swärd debuterade som romanförfattare 2003 med "Polarsommar" för vilken 

hon nominerades till Augustpriset, för uppföljaren "Kvicksand" (2006) erhöll hon Mare 

Kandre-priset. Hon har också belönats med Hjalmar Söderbergs Helgapriset för boken 

"Till sista andetaget" (2010). Hennes senaste bok "Vera" utkom hösten 2017 och handlar 

om den unga Sandrine som med krigsupplevelser och ett barn som enda bagage kom-

mer till ett Sverige. Året är 1945 och barnet har hon tänkt göra sig av med. Längd 1 tim.

Arr: Kultur Hässleholm

01
 MARS

TORSDAG

köp din 
biljett på

 nätet

THE HEP STARS +50 ÅR 

KL 19.00 I RÖDA SALONGEN

Musik | Entré 425 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Sveriges mest framgångsrika 60-tals band firade 50 år 2014. Det blev en given 

succé  med utsålda konserthus och stående ovationer! Nu på mångas begäran 

återuppstår showen våren 2018,  med samma härliga glöd och känsla som då 

det begavs sig! Längd 2 tim 30 min inkl. paus.

Arr: Enduo AB

01
 MARS

TORSDAG

köp din 
biljett på

 nätet

SCHLAGERKONSERT MED HÄSSLEHOLMS STADSMUSIKKÅR

KL 17.00 I RÖDA SALONGEN

Musik | Entré vuxna 250 kr, ungdomar 100 kr | Förköp Biljettkassan 
Hässleholm Kulturhus eller www.hassleholmkulturhus.se

Hässleholms Stadsmusikkår bjuder på musikaliska pärlor med en 

hög igenkänningsfaktor. Självklart kommer också en och en annan 

överraskning att dyka upp. Välkommen till en konsert fylld av härlig 

schlagermusik! Längd 2 tim 30 min inkl. paus.

Arr: Hässleholms Stadsmusikkår

03
 MARS

LÖRDAG

köp din 
biljett på

 nätet

SAGOSTUND | KATT KAN I SKOGEN

KL 11.00 I SAGORUMMET/UTSTÄLLNINGSHALLEN 

Sagostund | Barn 2-4 år | Fri entré | Vi bjuder på saft och bulle

Följ med Katt på utflykt till skogen. Sagoläsning av Sanna Töringes och Kristina 

Digmans bok ”Katt kan i skogen”. Sagostunden som riktar sig till barn 2-4 år inleds 

i bibliotekets sagorum och avslutas med ett spännande besök i Utställningshallen 

där också de minsta besökarna bjuds på saft och bulle. Sagoläsare Linda Hagberg. 

Sagoläsningen är gratis men begränsat antal platser och föranmälan krävs. Anmä-

lan till barnavdelningens infodisk senast den 1 mars.

Arr: Kultur Hässleholm i samverkan med Teckningsmuséet i Laholm

03
  MARS

LÖ RDAG

barn

FAMILJEVERKSTAD

KL 11.00—14.00 I ATELJÉ FÄRGAREN

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

Skapa i Ateljé Färgaren! Vi utgår från den pågående utställningen med 

Kristina Digman. Vi bjuder på kaffe, te och saft. Ateljén finns på andra våning-

en i kulturhuset. Allt är kostnadsfritt. Verkstadsledare: Nelly Nilsson Nyberg.

Arr: Kultur Hässleholm

03
   MARS

LÖRDAG

barn

GODSPELL | MALMÖ OPERA

KL 16.00 I RÖDA SALONGEN 

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

Godspell är en musikal i samma anda som Hair och Jesus Christ Superstar, med 

musik av den mångfaldigt Grammy- och Oscarsvinnande Stephen Schwartz, känd 

för bland annat musikalerna Wicked och Pippin. Det är en tidlös berättelse om 

vänskap, lojalitet och kärlek till musik. 

Handlingen i Godspell är främst baserad på en rad liknelser ur Matteusevangeliet. 

Längd 2 tim inkl. paus.

Arr: Hässleholms teaterförening

 04
  MARS

SÖNDAG

köp din 
biljett på

 nätet

HÄSSLEHOLMS FILMSTUDIO | JULIETA

KL 18.00 I PARKBIOGRAFEN 

Film | Medlemskort och inträde till vårens 7 filmer kostar 150 kr och kan köpas 
i foajén före varje film med reservation för att det kan vara slutsålt

Först möter vi medelålders Julieta som är i färd med att lämna sin lägenhet i Madrid 

för att flytta till Portugal med sin hängivne man Lorenzo. Slumpen gör att hon 

mycket oväntat träffar på sin dotter Antías bästa kompis som berättar om dottern. 

Något har tidigare gjort att hon helt brutit med henne. Julieta bryter plötsligt allt 

med sitt gamla liv och skriver till dottern. Filmen bygger på noveller av Alice Munro. 

Fantastiska rollprestationer. Spanien, 2016, Pedro Almodóvar. Längd 1 tim 39 min.

Arr: Hässleholms Filmstudio

  05
MARS

MÅNDAG

barn

fo
t

o
 h

en
r

ic
 t

is
el

iu
s

fo
t

o
 a

n
d

er
s s

v
en

ss
o

n



13

    MARS 2018 MARS 2018      

12

HÄSSLEHOLMS DÅFÖRTIDEN | CAFÉKVÄLL MED LEIF JAENSSON 

KL 19.00 I VITA SALONGEN

Föredrag | Entré 100 kr, medl. och ungdom 60 kr | Biljetter säljs vid dörren

Leif Jaensson kommer att tala om Hässleholms dåförtiden och visa det 

bästa ur sin skatt av bilder från gamla och gamla-gamla Hässleholm. 

Jaensson samlar på vykort och fotograferar allt som händer i stan. 

Längd 1 tm 30 min.

Arr: Hässleholms Konstförening

06
   MARS

TISDAG

MARINENS MUSIKKÅR

KL 19.00 I RÖDA SALONGEN

Musik | Entré vuxna 100 kr, barn/ungdom 20 kr | Förköp Biljettkas-
san Hässleholm Kulturhus eller www.hassleholmkulturhus.se

Marinens Musikkår från Karlskrona har anor sedan 1680-talet och har 

verkat i obruten linje sedan dess. Det gör orkestern till en av världens 

äldsta militärmusikkårer. Musikkåren genomför varje år ca 150 fram-

trädanden vid officiella statsbesök, kungliga audienser, högvakter, 

förbandsspelningar och konserter. Repertoaren spänner sig brett 

över olika blåsmusikgenrer och riktar sig till olika målgrupper, allt för 

att möta ny publik. Nu är det dags för Hässleholm att få ett besök.

Arr: Försvarsmakten/Marinens Musikkår

08
  MARS

TORSDAG

köp din 
biljett på

 nätet

TOBIAS PERSSON | MAN PÅ PROV

KL 19.30 I RÖDA SALONGEN

Humor | Entré 395 kr | www.biljettforum.se

"Ni som älskar bebisar så mycket, varför skaffar inte NI barn?!". Om ko-

mikern Tobias Persson fått en krona för varje gång den frågan ställts så 

hade han inte behövt ta banklån till otaliga IVF-försök. Eller adoption. 

I humorföreställningen ”Man på prov” bjuder Tobias in till att ta del av 

hans personliga berättelse kring hans, allt annat än enkla, vägen till att 

lyckas få barn. Publiken utlovas självutlämnande, befriande och bitvis 

svart, humor – ur en pappas perspektiv. Längd 1 tim 30 min.

Arr: Lifeline Entertainment

09
  MARS

FREDAG

köp din 
biljett på

 nätet

ONQ OCH MATS RONANDER

KL 18.30 OCH 21.30 I RÖDA SALONGEN

Musik | Entré 369 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

OnQ bjuder på en medryckande show tillsammans med legenden Mats 

Ronander. Det blir två spelningar, kl 18.30 och 21.30. Röda salongen 

kommer spraka av hög energi och härliga toner. 

Längd 2 tim inkl. paus. 

Arr: 2HMusic AB

10
   MARS

LÖRDAG

köp din 
biljett på

 nätet

GODNATTSTUNDEN | TEATER ALLENA 

KL 14.00 I VITA SALONGEN 

Barnföreställning 3-5 år | Entré 50 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Innan Farfar somnar måste han säga god natt till allt runt omkring sig. Han säger 

till Flaggan att nu får den vifta och vaja god natt. Flaggan som står på byrån börjar 

plötsligt vaja av sig själv och viftar sig till ro. Fågeln som står på fönsterbrädan vänder 

sig till Farfar och vill ha ett glas saft. Sagoboken hoppar fram ur bokhyllan och Farfar 

läser för Musen med spring i benen. Längd 30 min.

Arr: Hässleholms teaterförening

 10
  MARS

LÖRDAG

köp din 
biljett på

 nätet

FÖRELÄSNING | BARN MED MIGRÄN OCH HUVUDVÄRK 

KL 10.00 I BLÅ SALONGEN 

Föreläsning | Fri entré

Barnneurolog och neurologsköterska föreläser om hur vi bäst hjälper barn 

med för mycket huvudvärk. Vad är det som gör så ont? Finns det medicin? 

Vilken hjälp kan vi få från primärvården och i skolan? Längd 3 tim inkl. paus.

Arr: Huvudvärksföreningen Skåne

 10
  MARS

LÖRDAG

QUATTRO | GÖTA BRASS BAND

KL 16.00 I RÖDA SALONGEN

Musik | Entré 150 kr, medl. i Hässleholms Konsertförening 125 kr, 
abonnemangspris för alla 4 konserter i konsertserien QUATTRO 
550 kr, medl. 450 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Göta Brass Band startades 2015 och består av musiker från hela 

Götaland. Bandets medlemmar delar passion och uppskattning för 

brassband som ensembleform och som genre. En viktig del i verk-

samheten är att främja den svenska brassbandsrörelsen och inspirera 

andra musiker, genom att verka på en hög nivå och genom att rikta 

sig till en bred publik. Längd 1 tim 40 min inkl. paus.

Arr: Kultur Hässleholm och Hässleholms Konsertförening

11
  MARS

SÖNDAG

köp din 
biljett på

 nätet

barn
NORDMAN | DAG OCH NATT 

KL 19.00 I RÖDA SALONGEN

Musik | Entré 250-335 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Duon som gör musik fylld av pop, rock och folktoner med texter fyllda 

av vårt nordiska vemod bjuder på en halvaukustisk konsert med hela 

Nordmans låtskatt i ett avskalat format. Med sig har de Dani Strömbäck på 

piano och Claudia Müller på flöjt.

Arr: Rosell & Bergson AB

07
   MARS

ONSDAG

köp din 
biljett på

 nätet
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HISSVÄGRAREN | REGIONTEATERN BLEKINGE-KRONOBERG

KL 20.00 I RÖDA SALONGEN 

Tearer | Entré 70 kr | Föreställningen ges i samband med Hässleholms tea-
terförenings årsmöte som börjar kl 18.30 | Fri entré för årsmötets deltagare

Den enstörige Hissvägraren har levt hela livet i samma hus. Med glimten 

i ögat ger han oss den dråpliga berättelsen om sitt liv. Här finns kärleken 

till hunden Kafka, som älskar rimmad poesi och som spelar en stor roll på 

mer än ett sätt. Och så klart hissen Enok, d v s Kone i hisspegeln, den enda 

han numera kan prata med. Men ganska nyligen har han av en slump fått 

kontakt med en trevlig och märkligt bekant ung kvinna. Längd 1 tim.

Arr: Hässleholms teaterförening

   15
   MARS

TORSDAG

köp din 
biljett på

 nätet

KULTURSKOLAN | CAFÉKONSERT

KL 11.00 I KULTURHUSETS ENTRÉHALL

Musik | Fri entré

Underhållning av olika slag med Kulturskolans elever i entrén på 

Hässleholm Kulturhus. Skiftande instrument och sång. Längd 45 min. 

Arr: Kulturskolan Hässleholm

17
MARS

LÖRDAG

HÄSSLEHOLMS FILMSTUDIO | MIN ARABISKA VÅR

KL 18.00 I PARKBIOGRAFEN 

Film | Medlemskort och inträde till vårens 7 filmer kostar 
150 kr och kan köpas i foajén före varje film med 
reservation för att det kan vara slutsålt

Hedi lever ett ordnat liv i Tunisien, där det inte finns mycket 

utrymme för överraskningar. Hans överbeskyddande mamma 

har redan planerat hans framtid och han har aldrig behövt 

ta ett eget beslut i sitt liv. Han jobbar som bilförsäljare, något som gör honom olycklig, eftersom han hellre vill 

fortsätta med sin konst. Sakerna på jobbet blir ännu värre när han blir skickad på en företagsresa en vecka innan 

sitt arrangerade bröllop. Men rätt som det är så händer något oväntat på hans hotell; Hedi träffar en ung dansare 

och blir djupt förtjust i henne. Tunisien, Belgien, Frankrike, 2016, Mohamed Ben Attia. Längd 1 tim 28 min.

Arr: Hässleholms Filmstudio

  19
MARS

MÅNDAG

EN VÅGAD KONSERT  

KL 18.30 I BLÅ SALONGEN 

Musik | Entré medl. 50 kr, övriga 80 kr, skolungdom fri | Biljetter säljs vid dörren

Kulturskolans elever framför musik och dans. Teatergruppen i scenisk gestaltning 

medverkar med drama. Föreställningen ingår i temat " Vatten". Längd 2 tim.
 
Arr: Föreningen Norden Hässleholm och Folkuniversitetet

21
MARS

ONSDAG

FÖRFATTARBESÖK | ANN HEBERLEIN

KL 18.00 I BLÅ SALONGEN

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

Ann Heberlein är en framgångsrik etikforskare och som doktorerat i teologi. Hon 

är också en erkänd författare och skrivit ett flertal böcker på teman som hämnd, 

förlåtelse, ondska och kränkningar. Ann slog igenom 2009 med den uppmärk-

sammade boken "Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva". Våren 2015 utgavs den 

uppmärksammade "Gud, om vi ska talas vid du och jag måste jag vara helt ärlig". 

Hon har även givit ut "En liten bok om ondska" (2010), "Ett gott liv" (2011) och 

"Etik. Människa, moral, mening" (2014). Hon skriver regelbundet i DN och Syd-

svenskan, har gjort program för SVT och är dessutom engagerad föreläsare i etiska frågor. Hösten 2015 turnerade 

hon med föreställningen "Livet, döden & meningen med allt" – en filosofisk, omtumlande och rolig föreställning om 

eviga frågor. I Hässleholm Kulturhus berättar Ann om sitt författarskap i stort. Längd 1 tim.

Arr: Kultur Hässleholm

22
   MARS

TORSDAG

köp din 
biljett på

 nätet

LOTTA TUR & RETUR - PREMIÄR!

SPELAS 24/3 - 22/4 I RÖDA SALONGEN

Revy | Entré 350 kr vuxna, 200 kr barn mellan 5-16 år | Förköp Biljettkas-
san Hässleholm Kulturhus eller www.hassleholmkulturhus.se

Efter fjolårets succé där alla tidigare publikrekord slogs så har nu gänget 

fått blodad tand. Och varför ändra på ett vinnande koncept? Även i år gästar 

Lotta Engberg Casinogänget och Röda salongen i Hässleholm. Längd 2 tim 

30 min inkl. paus. Se alla speltider på www.hassleholmkulturhus.se.

Arr: Bjärnums Casinogäng

24
   MARS

LÖRDAG

köp din 
biljett på

 nätet

QUATTRO | OLLE PERSSON OCH MATS JANSSON | REGNET OCH KÄRLEKEN

KL 16.00 I RÖDA SALONGEN

Musik | Entré 195 kr, medl. i Hässleholms Konsertförening 170 kr, abonnemangs-
pris för alla 4 konserter i konsertserien QUATTRO 550 kr, medl. 450 kr | Förköp 
Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

En poetisk fantasi om regnet och kärleken. Olle Persson tillhör sedan många år de 

mest efterfrågade och engagerade svenska sångsolisterna i sin genre. Med en ovanligt 

bred repertoar har han framträtt på de flesta betydande scener i Norden. Därtill har 

han mycket ofta engagerats för uruppföranden och nyare repertoar. Pianisten Mats 

Jansson är lektor vid Musikhögskolan vid Örebro universitet och har en omfattande 

konsertverksamhet som solist, kammarmusiker, ackompanjatör och orkestermusiker i 

både Sverige, Europa, USA och Japan. Längd 1 tim 40 min inkl. paus.

Arr: Kultur Hässleholm och Hässleholms Konsertförening

25
   MARS

SÖNDAG

köp din 
biljett på

 nätet

TVÅ SOLON AV ALMA SÖDERBERG | RIKSTEATERN 

KL 19.00 I RÖDA SALONGEN 

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

Hon sjunger när hon talar, talar när hon dansar och dansar när hon sjunger. 

Den internationellt prisbelönta Alma Söderberg placerar sig i ett alldeles eget 

koreografiskt fack. Med rötter i Flamenco och förgreningar till svensk folkvisa 

skapar hon ett rörelsecollage som kombinerar ord, sånger och gester i ett ryt-

miskt drivet flöde. En scenisk upplevelse utöver det vanliga! Längd 1 tim 30 min.

Arr: Hässleholms teaterförening

 13
  MARS

TISDAG

köp din 
biljett på

 nätet
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     MARS/APRIL 2018      APRIL 2018    

BLÅ MÅNDAG MED KONSERT OCH SOPPA | COSMETISK HEESVIJK

KL 17.00 I BLÅ SALONGEN

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

Kl. 17 öppnas dörrarna och Kulturcaféet ARTon serverar soppa.

Kl. 17.30 konsert med Cosmetisk Heesvijk som är en Göteborgsbaserad 

duo. De tolkar Cornelis Vreeswijk på ett nyskapande sätt. Genom att blanda 

genrer och sound hittar duon nya ingångar i Cornelis konstnärliga arv och 

får fram nya nyanser och budskap i hans texter. 

Konsertens längd är ca 60 min.

Arr: Kultur Hässleholm

26
MARS

MÅNDAG

köp din 
biljett på

 nätet

FAMILJEVERKSTAD

KL 11.00—14.00 I ATELJÉ FÄRGAREN

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

Skapa i Ateljé Färgaren! Vi utgår från den pågående utställningen med 

Kristina Digman. Vi bjuder på kaffe, te och saft. Ateljén finns på andra 

våningen i kulturhuset. Allt är kostnadsfritt. 

Verkstadsledare: Nelly Nilsson Nyberg.

Arr: Kultur Hässleholm

 31
   MARS

LÖRDAG

barn

JAZZKLUBBEN | KARIN HAMMAR FAB 4  

KL 19.30 I BLÅ SALONGEN 

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

Jazzklubben gästas återigen av trombonisten Karin Hammar. Hon har 

anses vara den idealiska svenska jazzmusikern då hon spelar både med de 

främsta storbanden såväl som i egna olika gruppkonstellationer. Karin har 

gjort inspelningar med internationella jazzstjärnor och spelat med en rad 

storband. Karin Hammar Fab 4 har funnits sedan 2014 och i februari 2016 

släpptes gruppens första CD ”Imprints”, vilken har hyllats av enig kritikerkår 

i landet. Gruppens musik präglas av lyhördhet, lekfullhet och ett oforcerat 

sväng som är fast förankrat i den melodiösa jazzen.
 
Arr: Hässleholms Jazzklubb och Studiefrämjandet

03
APRIL

TISDAG

köp din 
biljett på

 nätet

HÄSSLEHOLMS FILMSTUDIO | FRANTZ

KL 18.00 I PARKBIOGRAFEN 

Film | Medlemskort och inträde till vårens 7 filmer kostar 150 kr och kan 
köpas i foajén före varje film med reservation för att det kan vara slutsålt

Vackert romantisk drama med politiska undertoner. Filmen skildrar 

spänningarna mellan tyskar och fransmän strax efter första världskriget. 

Fotografen Pascal Marti har belönats med filmpriset César för det lysande 

svartvita fotot. Frankrike 2016, François Ozon. Längd 1 tim 53 min.

Arr: Hässleholms Filmstudio

  09
 APRIL

MÅNDAG

QUATTRO | DICK HARRISON OCH THE GOTHENBURG COMBO

KL 19.00 I RÖDA SALONGEN

Musik | Entré 195 kr, medl. i Hässleholms Konsert-
förening 170 kr, abonnemangspris för alla 4 kon-
serter i konsertserien QUATTRO 550 kr, medl. 450 
kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus

Berättelsen som ett land - en historisk resa genom 

vårt land, klädd i toner av och med Dick Harrison 

och The Gothenburg Combo. Texter, kåserier och 

betraktelser av Dick Harrison, Musik av Erik XIV, Ro-

man, Bellman, Stenhammar, Peterson-Berger, Jan 

Johansson, Georg Riedel och traditionell folkmusik.

2015 skapade The Gothenburg Combo The History of Swedish Music, en utställning på The American Swedish 

Institute i Minneapolis i USA som upplevdes av över 100 000 besökare. Nu har utställningen blivit till en konsert/

föreställning där ingen mindre än Dick Harrison är ciceron och presentatör. På det informativa, underhållande 

och tankeväckande sätt som blivit hans signum fördjupar han bilden av Sverige och gör konserten till en lika 

njutbar som lärorik upplevelse. Artisterna spelar sig igenom Sveriges historia och tar dig med på en svindlande 

resa. Med två gitarrer lockar de fram allt från näverlurar, trummor och synthar till fioler, kontrabasar och trumpeter. 

Längd: 1 tim och 40 min inkl. paus.

Arr: Kultur Hässleholm och Hässleholms Konsertförening

11
   APRIL

ONSDAG

köp din 
biljett på

 nätet

BURGER PRINCESS | BANDITSAGOR

KL 14.00 I VITA SALONGEN 

Barnföreställning från 4 år | Entré 50 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm 
Kulturhus eller www.hassleholmkulturhus.se

Tiden är kommen för drottningen att hitta en passande prinsessa som sin 

efterträdare. Dock har hon mycket speciella krav och inte ens reklam i TV 

kan locka fram en lämplig kandidat. Samtidigt står en flicka och steker ham-

burgare på sin arbetsplats i en annan del av stan. Hon skulle nog inte alls ha 

något emot att byta sitt ”kungahus” mot ett annat… Burger Princess är en 

modern tolkning av H.C.Andersens Prinsessan på ärten. Vi får följa en skarp, 

modig och handlingskraftig flicka som upptäcker en ny och 

främmande värld. Längd 30 min.

Arr: Hässleholms teaterförening

   14
   APRIL

 LÖ RDAG

köp din 
biljett på

 nätetbarn

KULTURSKOLAN | MUSIKALSHOW

SPELAS 17/4 OCH 18/4 KL 18.30 I BLÅ SALONGEN

Musikal | Entré 60 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus fram 
tills föreställningen börjar. OBS ingen biljettförsäljning vid dörren

Musik från många fina Musikaler i ett häftigt tempo! Elever på 

Kulturskolan Hässleholms Musikallinje sjunger, dansar och agerar. 

Längd 1 tim. 

Arr: Kulturskolan Hässleholm

17
APRIL

TISDAG

köp din 
biljett på

 nätet
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    APRIL 2018      APRIL 2018     

BLÅ MÅNDAG MED KONSERT & SOPPA | BAKOM KULISSERNA MED EVELYN JONS

KL 17.00 I BLÅ SALONGEN

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

Kl. 17 öppnas dörrarna och Kulturcaféet ARTon serverar soppa.

Kl. 17.30 intar musikalartisten Evelyn Jons scenen. Hon sjunger 

musikalhistoriens mest kända sånger och ger oss finurliga och 

intressanta historier. Vad utspelar sig egentligen bakom scen när de 

mest kända musikalnumren framförs kväll efter kväll? När en firad 

stjärna tar av sig mask och peruk, vad finner vi då? Och inte minst, 

vad bidrar publiken med som påverkar en artist? 

Konsertens längd är ca 60 min.

Arr: Kultur Hässleholm

23
APRIL

MÅNDAG

köp din 
biljett på

 nätet

LASSE STEFANZ EXCLUSIVE | DE FÖRSTA LJUVA ÅREN

KL 19.00 I RÖDA SALONGEN

Musik | Entré 425 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm 
Kulturhus eller hassleholmkulturhus.se

Efter 50 år gör nu Nordens största dansband Lasse Stefanz ett 

antal exklusiva konserter, där de bjuder på sina många hits. 

Bandet som blivit både kult- och kultur har vunnit mängder 

med priser och inte minst underhållit en stor publik i flera 

generationer. Hör alla klassiska låtar och berättelserna, från 

repetitionerna i hönshuset som barn till de stora scenerna runt 

om i Norden. Kvällen leds av radio- och tv-profilen Thomas Deutgen som skrivit biografi och gjort flera tv-program 

om Lasse Stefanz. Turnépremiär i Hässleholm! Längd 2 tim 30 min inkl. paus.

Arr: Thomas Deutgen AB

24
APRIL

 TISDAG

köp din 
biljett på

 nätet

JAZZKLUBBEN | ELLEN ANDERSSON QUARTET FEAT. KLAS LINDQUIST

KL 19.30 I BLÅ SALONGEN 

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

En ny världsstjärna har fötts! Ellen Andersson och hennes kvartett har 

uppmärksammats med högsta betyg och de allra finaste omdömen, såväl 

innanför som utanför Sveriges gränser. Den hyllade unga supergruppen, 

Ellen Andersson Quartet, släppte i september 2016 sitt debutalbum och 

reaktionerna lät inte vänta på sig. Albumet blev direkt en av september 

månads tio bästa skivreleaser i Europa och det belönades senare med 

Orkesterjournalens pris Gyllene skivan förra året. Med flera utsålda 

konserter i bagaget är det inget annat än en framgångssaga. 

Ellen Andersson har en av de mest särpräglade jazzrösterna i Sverige just 

nu. Med utgångspunkt i den amerikanska standardrepertoaren låter Ellen Andersson Quartet tradition 

möta nutid i personliga och nytänkande arrangemang. 
 
Arr: Hässleholms Jazzklubb och Studiefrämjandet

24
APRIL

TISDAG

köp din 
biljett på

 nätet

URSÄKTA, RÄKNAS MITT PIANO SOM HANDBAGAGE? | MAGNUS MÅRTENSSON

KL 19.00 I BLÅ SALONGEN 

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

Möt konsertpianisten och komikern Magnus Mårtensson i en föreställning 

som gjort succé i USA.  Han har uppträtt på FN, på den välkända klubben 

Carolines on Broadway och i amerikansk teve. Efter 10 år som dirigent 

för Scandinavian Chamber Orchestra och med hundratals konserter och 

CD-inspelningar bakom sig, råkade han hamna i komikerfacket. Därefter 

har han på ett unikt sätt kombinerat gammal och ny pianomusik med 

humor för både gamla och unga. Längd 1 tim 30 min inkl. paus.

Arr: Hässleholms teaterförening

   25
    APRIL

 O NS DAG

köp din 
biljett på

 nätet

SJÖSÄNKNINGSEFFEKTEN  

KL 19.00 I VITA SALONGEN 

Föredrag | Entré medl. 50 kr, övriga 80 kr, skolungdom fri | 
Biljetter säljs vid dörren

Effekten av sjösänkning i de sydsvenska sjöarna med Sven Jensén, Doktor i 

ekologi, Broby. Även ensemble från Kulturskolan medverkar.

Ingår i temat " Vatten". Längd 1 tim 30 min.
 
Arr: Föreningen Norden Hässleholm och Folkuniversitetet

25
APRIL

ONSDAG

GITARRKONSERT

KL 18.30 I VITA SALONGEN

Musik | Entré 60 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus fram 
tills föreställningen börjar. OBS ingen biljettförsäljning vid dörren

Kulturskolan Hässleholms gitarrelever och lärare underhåller med fin 

gitarrmusik i olika stilar. 

Längd 1 tim. 

Arr: Kulturskolan Hässleholm

26
APRIL

TORSDAG

köp din 
biljett på

 nätet

DANSBRUKET | DANSSHOW 2018

KL 16.00 OCH 18.30 I RÖDA SALONGEN 

Dans | Entré 175 kr vuxna, 75 kr barn | För biljetter SMS:a tel. 0709-422924, 
ange ett bokningsnamn, antal vuxen/barnbiljetter, vilken föreställning,16.00 
eller 18.30 | Inom 24 timmar skickas en bokningsbekräftelse 

10 år med Dansbruket. Detta vill vi fira med en färgsprakande dansshow från 

alla de bästa och mest kända koreografierna genom åren. Dansbruket är här 

för att stanna. Missa inte årets häftigaste och känslomässiga dansshow när 

eleverna från Vinslöv dansar på kulturhuset Hässleholm. 

Längd 45 min.

Arr: Dansbruket

   28
    APRIL

 LÖ RDAG

köp din 
biljett på

 nätet
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    APRIL/MAJ 2018      MAJ 2018     

UTSTÄLLNING | BENKT DIEL OCH JON MILLS

KL 11.15 I UTSTÄLLNINGSHALLEN 

Utställning | Fri entré | Pågår 28/4 - 2/6 | För öppettider se 

www.hassleholmkulturhus.se 

Välkommen till Konstföreningens utställning med fotokonstnären 

Benkt Diel och konstnären Jon Mills. Benkt Diehl är bosatt i Tjör-

narp och är en fotograf som specialiserat sig på övergivna miljöer. 

Jon Miels är en akvarellmålare bosatt i Bälinge utanför Perstorp. 

Engelsman som målar stadslandskap i en speciell teknik.

Arr: Hässleholms Konstförening

   28
    APRIL

 LÖ RDAG

HÄSSLEHOLMS FILMSTUDIO | I AM NOT YOUR NEGRO

KL 18.00 I PARKBIOGRAFEN 

Film | Medlemskort och inträde till vårens 7 filmer kostar 150 kr och kan köpas 
i foajén före varje film med reservation för att det kan vara slutsålt

Denna dokumentär om bl a författaren James Baldwin skär rakt in i vår samtid 

från 1956 då den unga Dorothy Counts försökte gå på en helvit skola, till Black 

Lives Matters, till protesterna i Ferguson och till den så kallade alt- right rörelsen. 

Frankrike, USA, 2016, Raoul Peck. Längd 1 tim 33 min.

Arr: Hässleholms Filmstudio

  30
 APRIL

MÅNDAG

SHOWDANSGRUPPEN | VÄGEN TILLBAKA

4/5 KL 19.00 SAMT 5/5 KL 14.00 OCH 18.00 I RÖDA SALONGEN 

Dans | Entré 130 kr vuxna, 80 kr barn | Förköp Biljettkassan 
Hässleholm Kulturhus eller hassleholmkulturhus.se 

I årets show får ni följa med på ett barns känslofyllda resa tillbaka från en 

sjukdom. Resan kommer att bestå av både motgångar och medgångar 

som visas genom dans och agerande. OBS! En show på fredagen den 

4/5 kl 19.00 samt två shower på lördagen den 5/5 kl 14.00 och 18.00. 

Arr: Showdansgruppen

   04
    MAJ

 F REDAG

köp din 
biljett på

 nätet

HESSLEKÖRENS VÅRKONSERT 2018

KL 17.00 I RÖDA SALONGEN 

Musik | Entré 200 kr ordinarie, 170 kr studerande och pensionär | 
Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus 

Hesslekören under ledning av Ingvar Albihn. I första halvan sjunger 

vi in våren och sommaren med allt som hör därtill. I andra halvan 

bjuder vi på en resa i visans tecken med några av våra mest kända 

trubadurer och diktare: Evert Taube, Bo Setterlind och Staffan 

Percy, Olle Adolphson med flera. Längd 2 tim inkl. paus.

Arr: Hesslekören, ABF Skåne Nordost och Kultur Hässleholm

   06
     MAJ

 SÖ NDAG

köp din 
biljett på

 nätet

JAZZKLUBBEN | BÖRGE LINDGREN QUINTET  

KL 19.30 I BLÅ SALONGEN 

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

Med Börge Lindgrens quintet blir det orgeljazz på jazzklubben. Börge Lind-

gren är en musikalisk mångsysslare som varit med i många år och i många 

olika sammanhang. Dansorkestern ”Börge Lindgrens orkester” kunde när 

det begav sig ståta med landets bredaste repertoar, allt från wienervals till 

pubrock. Som husband var ”Börge Lindgrens trio” i många år på resande fot 

med Viking Lines kryssningsbåtar. 
 
Arr: Hässleholms Jazzklubb och Studiefrämjandet

08
MAJ

TISDAG

köp din 
biljett på

 nätet

ARNBERGS DANSSHOW | FILMKVÄLL

KL 14.00 OCH 16.00 I RÖDA SALONGEN 

Dans | Entré 150 kr vuxna, 80 kr barn upp till 12 år | Biljetter kommer 
säljas på Arnbergs Dansstudio, Tredje Avenyen 7 

Kom och dras med in i filmernas och seriernas värld. Dansarna gestaltar 

några av våra mest kända filmer och serier i form av musik, kostym och 

fantastisk dans. Längd 1 tim 15 min inkl. paus.

Arr: Showdansgruppen

   13
    MAJ

 SÖ NDAG

VÅRKONSERT MED KULTURSKOLAN 1 OCH 2

TVÅ KONSERTER - 15/5 OCH 16/5 KL 18.30 I RÖDA SALONGEN

Musik | Entré 60 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus fram 
tills föreställningen börjar. OBS ingen biljettförsäljning vid dörren

Solister och ensembler från Hässleholms tätort underhåller med ett 

mycket varierat och trevligt program. OBS ej samma program den 15/5 

som den 16/5. Längd 1 tim 20 min. 

Arr: Kulturskolan Hässleholm

15
MAJ

TIS DAG

köp din 
biljett på

 nätet

CAFÉKVÄLL | HUMOR OCH ALLVAR MED DOKTOR GLADER 

KL 19.00 I VITA SALONGEN 

Underhållning | Entré 100 kr för medlemmar, 60 kr för ungdom | Fika ingår | 
Biljetter säljs vid dörren 

Christer Glader kommer att läsa dikter, spela dragspel, sjunga, kåsera och blåsa 

såpbubblor. Längd 1 tim 30 min.

Arr: Hässleholms Konstförening

   16
    MAJ

 O NS DAG
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MAJ/JUNI 2018

23

       BILJETTER OCH LOKALER     

KULTURSKOLANS DAG

KL 10.30 - 12.30 I KULTURHUSET

Musik | Fri entré | Öppet hus, kom och gå som du vill

Underhållning i olika genrer på flera ställen i Kulturhuset och runt om i 

centrala Hässleholm. Elever från Kulturskolan Hässleholm i olika åldrar 

och olika ämnen framträder.  

Arr: Kulturskolan Hässleholm

   26
MAJ

LÖ RDAG

KULTURSKOLAN | KAN MAN SPELA MELODIER PÅ SLAGVERKSINSTRUMENT?

KL 18.30 I RÖDA SALONGEN

Musik | Entré 60 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus fram 
tills föreställningen börjar. OBS ingen biljettförsäljning vid dörren

Konsert med alla de härliga och spännande slagverksinstrumenten. 

Kulturskolan Hässleholms Slagverksensembler medverkar. 

Längd 1 tim.

Arr: Kulturskolan Hässleholm

 17
MAJ

TORSDAG

köp din 
biljett på

 nätet

DANSSHOW KULTURSKOLAN

KL 18.30 I RÖDA SALONGEN

Dans | Entré 60 kr | Förköp Biljettkassan Hässleholm Kulturhus fram 
tills föreställningen börjar. OBS ingen biljettförsäljning vid dörren

Häftig och härlig dansmusik. Flera olika dansgrupper i åldern 6-18 år. 

Kulturskolan Hässleholms danselever medverkar. 

Längd 1 tim.

Arr: Kulturskolan Hässleholm

  28
MAJ

MÅNDAG

köp din 
biljett på

 nätet

UTSTÄLLNING | MAJLIS AGBECK

KL 11.15 INVIGNING I UTSTÄLLNINGSHALLEN

Utställning | Fri entré | Pågår 9/6 - 11/8 | För öppettider se

www.hassleholmkulturhus.se

Majlis Agbeck använder sig av flera olika tekniker i sitt konstnärliga 

skapande. Genom måleri, teckning, broderi och skulptur gestaltar 

hon relationer, samtal, händelser mellan människor, upplevelser i 

barndomen, drömmar och mardrömmar. Majlis inspireras av djur och 

natur samt stadens arkitektur, men också av mönster och symboler 

från olika länder, från tidens begynnelse och in i framtiden. Inte sällan 

förvånar hon genom objekt i oväntade material. Majlis har en examen från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. 

Hon är  idag är bosatt  i Malmö och Sjörup/Ystad och arbetar huvudsakligen med utställningar och offentlig 

konstnärlig gestaltning. Våren 2018 hade hon utställning i Tomelilla Konsthall.

Arr: Kultur Hässleholm

09
   JUNI

LÖ RDAG

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

Det går även att komma till Biljettkassan på entréplan 30 minuter före respektive föreställning 
för att köpa biljetter. Reservation för redan utsålda arrangemang. 

Obs! Köpta biljetter går ej att återlösa. Biljetterna köps endast tillbaka om föreställningen skulle 
bli inställd. Ta med dig biljetterna till vår biljettkassa så hjälper vi dig med bytet.

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

För mer information om familjeföreställningar och skolföreställningar för förskola, grundskola 
och gymnasium kontakta kulturutvecklare Camilla Persson Thunberg tel 0451-26 71 04, e-post 
camilla.persson@hassleholm.se. Alla barn i förskoleåldern är välkomna till förskolans 
föreställningar.

KONFERENSER OCH LOKALBOKNING
Föreningar, institutioner, skolor, företag och grupper med behov av lokaler för alla typer av 
arrangemang är välkomna till någon av de olika lokalerna i huset. Vi kan erbjuda allt från 
föreningslokaler med plats för ca 16 deltagare till Röda salongens 398 platser. Kontakta vår 
bokningsansvarige 0451-26 71 05 för vidare information och priser. För detaljerad information 
om salongernas tekniska utrustning, lokalmått m.m gå in på scenrum.nu och klicka vidare till 
Skåne och Hässleholm.

SÄRSKILDA BEHOV
Samtliga publika utrymmen i Hässleholm Kulturhus är handikappanpassade med exempelvis 
hiss, speciella platser för rullstolsburna och ledstråk i entréhallen. Hörhjälpmedel finns tillgäng-
liga i Röda och Blå salongen. Kontakta teknikerna inför föreställning. Vita salongen är utrustad 
med hörslinga. 

Vid frågor är du välkommen att ringa vår scenmästare Tommy Johansson på 0451-26 71 05, 
0709-71 71 36 för vidare information.

RESERVATION
Kultur Hässleholm reserverar sig för eventuella ändringar i de uppgifter som finns redovisade 
i detta program. För aktuell information hänvisar vi till Kultur Hässleholm 0451-26 71 00 och          
Biljettkassan Hässleholm Kulturhus 0451-26 66 70 eller www.hassleholmkulturhus.se.

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

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

ningarna genomförs i Hässleholm Kulturhus och är kostnadsfria för skolan, liksom de busstransporter som 

ingår. Kulturgarantin är ett samarbete mellan kulturförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. 

Kulturförvaltningen erbjuder även ett kulturutbud för förskolan och gymnasiet varje termin. Kulturutbudet 

planeras av kulturombud från förskolan, grundskolan och gymnasiet tillsammans med referensgrupper med 

elever och kulturutvecklaren för barn och unga. Skolprogrammet hittar du på www.hassleholmkulturhus.se. 

Alla barn i förskoleåldern är välkomna till förskolans föreställningar. Boka platser på 0451-26 71 04.

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

UNGDOMSCHECKEN

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

www.hassleholmkulturhus.se/ungdomschecken

SALTODAGEN I HÄSSLEHOLM KULTURHUS DEN 5 FEBRUARI

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

Arr: Dansstationen och Riksteatern Skåne

kultur i förskola, grundskola och gymnasium röda salongen



26 27

STICKCAFÉ - PÅ LÄTT SVENSKA
ONSDAGAR KL 9.30—11.00 BJÄRNUMS BIBLIOTEK
Vi träffas, pratar lätt svenska, handarbetar och fikar | Fri entré 

SLÄKTFORSKNING
ONSDAGAR KL 16.00—19.00 STADSBIBLIOTEKET
17/1, 14/2, 21/3, 18/4, 16/5 | Fri entré

SPRÅKCAFÉ
TORSDAGAR KL 14.30—16.00 STADSBIBLIOTEKET

Varje torsdag med start 18/1 | Prata svenska & fika | Fri entré

LÄSECIRKEL
ONSDAGAR KL 17.00 STADSBIBLIOTEKET
Drop-in | Fri entré

24/1 - Lagerkvist, Pär, Barabbas

28/2 - Larsmo, Ola, Swede Hollow

28/3 - Anyuru, Johannes, De kommer att drunkna i sina 

mödrars tårar

25/4 - Cannon, Joanna, Problemet med får och getter

RESEFÖREDRAG MED LARS PÅHLSON
MÅNDAGAR KL 19.00 VINSLÖVS BIBLIOTEK
Entré 40 kr | Biljetter köps på plats samma kväll 

5/2 - Galapagosöarna

19/2 - Lurad i Sri Lanka

5/3 - Pilgrimsfärd till Santiago de Compostela

19/3 - Irland – Den gröna ön

NEPAL – RESA I HÖG LUFT
TISDAG 6/3 KL 19.00 BJÄRNUMS BIBLIOTEK
TISDAG 20/3 KL 19.00 TYRINGE BIBLIOTEK
Reseföredrag med Mia Dimblad | Fri entré 

Hösten 2016 åkte bibliotekarien Mia Dimblad till Nepal. I 

sällskap med Nunna Ekdahl, konstnär bosatt i Höör och van 

Nepalresenär, blev det en oförglömlig resa med fantastiska 

möten och upplevelser. Hisnande bilder från vandring i An-

napurnamassivet i Himalaya och vardagsbilder från ett land 

med stora kontraster.  

NORDISKA BOKCIRKELN - TEMA VATTEN
CIRKELSTART 21/2 KL 10.30 STADSBIBLIOTEKET
Vi läser Emmi Ilärantas bok"Minnet av vatten". Emmi 

Iläranta är flerfaldigt prisad för sin debutbok. Den handlar 

om en framtid där klimatförändring har förändrat världen 

och vatten har blivit en bristvara. Vattnet är ransonerat och 

militären har makten över de få rena vattenkällorna. Att 

hålla en frisk vattenkälla hemlig bryter mot vattenlagarna.  

FANTASY - FÖRELÄSNING 
TISDAG 6/2 KL 18.00 STADSBIBLIOTEKET
Universitetslektor Malin Alkestrand berättar om fantasy-

genrens största verk och bäst bevarade hemligheter.

Arr: Studiefrämjandet

Se alla program på bibliotekets hemsida

WWW.SNOKABIBLIOTEK.SE

BOKCAFÉ
TORSDAGAR KL 19.00 VINSLÖVS BIBLIOTEK
15/2, 15/3, 12/4 | Tipsa varandra, prata om böcker och 

fika tillsammans | Fri entré

RESEFÖREDRAG MED LARS PÅHLSON
MÅNDAGAR KL 19.00 TYRINGE BIBLIOTEK
Entré 40 kr | Biljetter köps på plats samma kväll 

13/2 - Nya Zeeland – Sydön

27/2 - Marocko – Strövtåg i Atlasbergen 

13/3 - Holland – Tulpanlandet som erövrades från havet

SKAPARBIBBLAN
SKAPARBIBBLAN 2 VÅN STADSBIBLIOTEKET
Bibliotekets egen makerspace, Skaparbibblan, har en 

egen lokal på andra våningen i Hässleholms stads-

bibliotek men är en verksamhet för alla biblioteken i 

Hässleholm. Under våren är det öppet för workshop 

varannan tisdag kl 15-17 med start tisdag 23 januari. 

Skaparbibblan kommer också att dyka upp vid andra 

tillfällen, bl a medverka på familjelördagarna och ha 

verksamhet på loven, då även på filialerna.

Mer info snokabibliotek.se 

program på biblioteken

IT-DROP IN
ONSDAGAR KL 15-16 STADSBIBLIOTEKET PLAN 2
Varje onsdag med start 11/1 | Fri entré  

LÄR DIG DIGITALA BANKTJÄNSTER
21/3 KL 13.30 STADSBIBLIOTEKET PLAN 2
22/3, 11/4. 12/4 KL 13.00 STADSBIBLIOTEKET PLAN 2
UtbildningsForum utbildar i digitala banktjänster som 

tex mobilt bank-id | Fri entré | Föranmälan krävs | Anmäl dig 

i receptionen eller maila stadsbiblioteket@hassleholm.se 

BOKFIKA 9-12 ÅR | VINSLÖVS BIBLIOTEK
Fri entré | Vi träffas på biblioteket, pratar om böcker, pysslar och fikar

Onsdagar kl 15.00 | 7 februari, 7 mars, 11 april

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

Fredagar kl 10.30–11 | 26 janurari, 16 februari, 16 mars, 13 april, 4 maj

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

Lördagar kl 11 .00 | Bibliotekets sagorum | Pysselstund efteråt

20 januari | Den klipska haren
24 februari | Stadsmusikanterna
24 mars | Nils Karlsson Pyssling

21 april | När lammet lurade vargen

BARN OCH UNGA

För detaljerat program på biblioteken se

WWW.SNOKABIBLIOTEK.SE
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HÄSSLEHOLMS STADSBIBLIOTEK
Järnvägsgatan 23/Vattugatan 22
281 23 Hässleholm
tel: 0451-26 71 00

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

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

utbud av evenemang. Detaljerat programblad finns 
att hämta på någon av biblioteksfilialerna. 

biblioteksfilialer

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

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

HÄSTVEDA BIBLIOTEK
Östergatan 2 
280 23 Hästveda
tel: 0451-26 62 46

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HÄSSLEHOLMS BOKBUSS

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

hässleholms bibliotek



• Lotta tur & retur
24 mars - 22 april 

• Kulturskolan | Musikalshow
17 och 18 april kl 18.30

• Humor och allvar med Doktor Glader
16 maj kl 19.00

UTSTÄLLNINGAR

• Kristina Digman
27 jan—21 april

• Benkt Diel och Jon Mills
28 april—2 juni

• Majlis Agbeck
9 juni—11 augusti 

DANS
• Dansbruket | Dansshow 2018
28 april kl 16.00 och 18.30

• Showdansgruppen | Vägen tillbaka
4 maj kl 19.00 & 5 maj kl 14.00 och 18.00

• Arnbergs dansstudio | Filmkväll
13 maj kl 14.00 och 16.00

• Kulturskolan | Dansshow
28 maj kl 18.30

FÖREDRAG

• Att leda och lyfta sig själv 
31 jan kl 18.30

• Face reading | Kinesisk ansiktsläsning
17 feb kl 11.00

• En kamp för klarhet
28 feb kl 19.00

• Författarbesök | Anne Swärd
1 mars kl 18.00

• Cafékväll | Hässleholms dåförtiden 
6 mars kl 19.00

BARN, FAMILJ OCH UNGA

• Go midda grisen
20 jan kl 14.00

• Familjeverkstad
27 jan kl 11.00-14.00

• Sportlovsaktiviteter
19 feb - 23 feb

• Pettson & Findus | Pannkakstårtan
28 feb kl 18.00

• Sagostund | Katt kan i skogen
3 mars kl 11.00

• Familjeverkstad
3 mars kl 11.00-14-00

• Godnattstunden
10 mars kl 14.00

• Familjeverkstad
31 mars kl 11.00-14-00

• Burger Princess 
14 april kl 14.00

• Karin Hammar Fab 4
3 april kl 19.30

• Quattro | Dick Harrison & Gothenburg combo
11 april kl 19.00

• Blå måndag | Evelyn Jons
23 april kl 17.00

• Lasse Stefanz | De första ljuva åren
24 april kl 19.00

• Ellen Andersson Quartet ft. Klas Lindquist
24 april | 19.30

• Ursäkta, räknas mitt piano som handbagage?
25 april kl 19.00

• Kulturskolan | Gitarrkonsert
26 april kl 18.30

• Hesslekörens vårkonsert 2018
6 maj kl 17.00

• Börge Lindgren Quintet
8 maj kl 19.30

• Kulturskolan | Vårkonsert 1 & 2
15 maj och 16 maj kl 18.30

• Kulturskolan | Slagverk
17 maj kl 18.30

• Kulturskolans dag
26 maj kl 10.30 - 12.30

TEATER/HUMOR/MUSIKAL

• Senaste nytt med Jesper Rönndahl
26 jan kl 19.30

• Allt du måste veta om pop
30 jan kl 19.00

• Ankomsten
13 feb kl 19.00

• Godspell
4 mars kl 16.00

• Man på prov
9 mars kl 19.30

• Två solon av Alma Söderberg
13 mars kl 19.00

 • Hissvägraren

15 mars kl 20.00

MUSIK

• Nyårskosert
7 jan kl 16.00

• Sophisticated ladies ft. Christina Dahl
16 jan kl 19.30

• Quattro | Duo Carr Quennerstedt
21 jan kl 16.00

• Blå måndag | Oscar Danielson
29 jan kl 17.00

• Kulturskolan | Cafékonsert
3 feb kl 11.00

• The bones 
6 feb kl 19.30

• Vinterklanger
10 feb kl 16.00

• Creedence tribute
24 feb kl 19.30

• Blå måndag | Sven Kristersson
26 feb kl 17.00

• Peter Asplund, Isabella Lundgren & XLBB
27 feb kl 19.30

• The Hep Stars
1 mars kl 19.00

• Schlagerkonsert | Stadsmusikkåren
3 mars kl 17.00

• Nordman | Dag och natt
7 mars kl 19.00 

• Marinens Musikkår
8 mars kl 19.00

• ONQ och Mats Ronander
10 mars kl 18.30 och 21.30

• Quattro | Göta Brass Band
11 mars kl 16.00

• Kulturskolan | Cafékonsert
17 mars kl 11.00

• En vågad konsert
21 mars kl 18.30

• Quattro | Regnet och kärleken 
25 mars kl 16.00

• Blå måndag | Cosmetisk Heesvijk
26 mars kl 17.00

SNABBGENOMGÅNG

• Barn med migrän och huvudvärk
10 mars kl 10.00

• Sjösänkningseffekten
25 april kl 19.00

barn
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