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FÖREDRAG 

    LOKAL FÖRFATTARAFTON 

       POETRY SLAM 

BIBLIOTEKET BJUDER 

HELA HALLAND LÄSER 



 

              HELA HALLAND LÄSER   
 

17 FEB (lör) och 3 MARS (lör) kl 13.00 – 16.00 - Hela Halland läser. 
Skrivarträffar med Mymmel Blomberg. 

Stadsbiblioteket. Vill du skriva noveller? Skriva kort? Skriva långt? 
Kom och testa! Vi träffas två gånger på biblioteket. Mymmel ger 
personlig respons på texterna både direkt och via mejl. Inga krav. Bara 
skrivlust!   Fika till självkostnadspris.                                                                                     
Föranmälan till biblioteket senast 15 februari på tel. 0430 – 151 51, 
151 50. Kostnadsfritt. 
 

28 FEB (ons) kl. 18.00 – Hela Halland läser. Vad är egentligen en 
novell? Stadsbiblioteket. Frida Ströberg från förlaget Novellix berättar om 
novellen som genre. Dessutom lottar vi ut ett 10-tal små noveller.                                                                                  
Ingen föranmälan. Fri entré 
 

6 MARS (tis) kl. 19.00 - Hela Halland läser. Författarbesök av Oline Stig                                                                             
Stadsbiblioteket. Kom och lyssna på författaren för 2018 års Hela 
Halland läser!                                                                                                   
Ingen föranmälan. Fri entré.                                                                                                 
I samarbete med Region Halland. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29 JAN (mån) kl. 19.00 – ”Design för doft - flaskor för flytande flärd” 
Stadsbiblioteket. Christina Lindvall-Nordin talar om parfymflaskor utifrån sin 
och Staffan Nordins nya bok. Hon visar och berättar om några av alla de 
flaskor som hon äger. Har du själv någon fin parfymflaska får du gärna ta med den!  
Ingen föranmälan. Fri entré. 

 

22 FEB (tors) kl.19.00 - Trädgårdskväll med Mikael Jidenholm                

Stadsbiblioteket. Välkommen till de gröna möjligheternas värld!                                                                     
Träffa odlaren, entreprenören och den nytänkande inspiratören Mikael 
Jidenholm, som levererar halländska grönsaker till stjärnkrogar och kockar 
över hela världen.                                                                                                                              
Pris 80 kr för medlemmar och 120 kr för icke medlemmar. Fika ingår. 
Anmälan senast 10/2 till Margareta 070-4967494 eller mejl till 
info@laholmstradgardssallskap.se                                                                                                
I samarbete med Laholms trädgårdsförening. 

 

   



VÄND 

 
5 MARS (mån) kl. 19.00 - Poetry slam                                                                   
Stadsbiblioteket. Tävling för alla åldrar i estradpoesi. Mer information 
kommer senare på www.regionhalland.se/poetryslam och på 
www.laholm.se/bibliotek                                                                                                       
I samarbete med ABF. 

 

19 MARS (mån) kl. 10.00-12.00 – Ny på nätet: Sociala medier                              
Stadsbiblioteket. 2-timmarskurs för dig som är nybörjare och som är nyfiken 
på Facebook och bloggar.                                                                                                                         
Fika till självkostnadspris.                                                                                      
Begränsat antal platser. Föranmälan på tel. 0430-151 50, 151 51. 
Kostnadsfritt. 
 

21 MARS (ons) kl. 13.00-15.00 – Ny på nätet: Informationssökning                   
Stadsbiblioteket. Nybörjare får hjälp att komma igång med dator och internet.                                                                                                                             
Fika till självkostnadspris.                                                                                     
Begränsat antal platser. Föranmälan på telefon 0430-151 51, 151 50. Kostnadsfritt.     

 

22 MARS (tor) kl. 10.00-12.00 – Ny på nätet: iPad                                           
Stadsbiblioteket. 2-timmarskurs för dig som vill lära dig grunderna för hur du 
använder din iPad. Obs, vi visar endast iPad och ingen annan typ av 
surfplatta!                                                                                                                              
Fika till självkostnadspris.                                                                                        
Begränsat antal platser. Föranmälan på telefon 0430-151 51, 151 50. 
Kostnadsfritt. 
 

          26 MARS (mån) kl. 19.00 – Lokal författarafton                                     
Stadsbiblioteket. Några av våra lokala författare berättar om sin senaste 
utgivning. Försäljning och signering av böcker.                                                            
Fika till självkostnadspris.                                                                                                   
Ingen föranmälan. Fri entré.                                                                                                  
I samarbete med Hallands författarsällskap. 
 

10 APRIL (tis) kl. 19.00 – Biblioteket bjuder på boktips med kaffe och smörgås                                                                          
Stadsbiblioteket. Personalen berättar om sina favoritböcker, vi fikar 
tillsammans och Kulturskolan står för musiken.                                                
Föranmälan senast 9 april på tel. 0430-151 51, 151 50. Fri entré.  

 



 
 

 
 

17 APRIL (tis) kl. 19.00 – Musik på biblioteket                                          
Stadsbiblioteket. Musikalartisten Maja Berggren bjuder oss på en 
musikupplevelse som både värmer och berör.                                                                         
Ingen föranmälan. Fri entré. 
I samarbete med Hallands Bildningsförbund och Kultur i Halland. 
 

16 MAJ (ons) kl. 10.00 – Talboksträff med fika 
Stadsbiblioteket. Bibliotekarie Anna Björk tipsar och berättar om nya 
talböcker och så fikar vi tillsammans.                                                                
De som inte är medlemmar i Synskadades förening anmäler sig på 
biblioteket eller på tel: 0430-151 51, 151 50. Fri entré.                                                                                                           
I samarbete med Synskadades förening Laholm. 

 

 

Välkomna till 
Laholms bibliotek!  

 

Stadsbiblioteket 
Stadshuset, tel. 151 50, 151 51 

biblioteket@laholm.se 

www.laholm.se/bibliotek 

Måndag - torsdag 10.00-19.00 

Fredag                10.00- 17.00 

Lördag   10.00-13.00    

Mån-fre öppet även kl 8-10 för                                                                                                            
återlämning, utlåning och tidningsläsning.       

 

  


