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Hösten är inställsam
....................................................................................................
Hösten är krispig, sägs det. Det är väl vädret som åsyftas. Andra högst förutsägba-
ra omdömen är att hösten är frisk, klar, exploderande av färger, mysig, mysigt rus-
kig och krypa-upp-i-soffan-med-en-kopp-te-och-läsa-en-RIKTIGT-GOD-BOK-
kompatibel. Allt det där stämmer, men jag föreslår ändå att vi för tankeskärpans 
skull breddar vokabulären och börjar beskriva hösten som... temporär? Slokande? 
Snorkig? Eller kanske, kulturell? 

Är det inte just kulturfolk som tjatar mest om höstens förträfflighet? Kan det vara 
för att regnet, mörkret och färgerna signalerar eftertänksamhet och klädsamt svår-
mod, och att bra böcker och filmer släpps och att slumrande programpunkter vak-
nar till liv igen efter sommarledighetens rus? 

Hösten är precis lika inställsam som sommaren.

Linus Lundberg, redaktör   



”Pimpa upp biblioteket så  man 
blir gladare när man kommer in 
och vill gå dit igen!”

 ”Kul om någon tant kommer ner 
och blir intresserad av spel och 
det vi gör!” 

Två citat från ungdomarna i de 
fokusgrupperna som har hållits 
under våren. Laholms bibliotek 

deltar under 2017–2018 i SKL-projek-
tet (Sveriges kommuner och landsting) 
”Mer för fler”. Syftet med projektet är 
att biblioteksverksamheten ska nå fler 
kommuninvånare. 
 Metoden man arbetar med är tjän-
stedesign. Tjänstedesign tar sin ut-
gångspunkt i användarens behov och 
upplevelser. Man testar och samskapar 
lösningar tillsammans med användare 
och de som ska utföra tjänsterna. Verk-
samheten kan genom detta utveckla 
nya arbetssätt och tjänster som efterfrå-
gas av målgruppen.
 I projektet har vi intervjuat unga i 
åldern 13–16 år genom att genomföra 
fokusgrupper (en form av gruppinter-
vju). Urvalet av ungdomarna har valts i 
samarbete med lärare och fritidsledare.
Laholms bibliotek började att arbeta 
med utmaningen: ”Hur kan biblioteket 
i högre grad angå ungdomar och främ-
ja integration och läsande?”. Men efter 
genomförandet av fokusgrupperna lan-
dade vi i utmaningen: ”Hur kan vi göra 

Mer för fler på biblioteket
biblioteket till ett inspirerande rum där 
ungdomar blir sedda?”. 
 Ungdomarna hade många förslag 
och vi kommer under hösten jobba 
för att förverkliga några av deras idé-
er. Ungdomsavdelning kommer flyt-
ta ner på nedre plan. Det kommer bli 
bekväma sittplatser, studierum och 
ny teknik och vi kommer att fortsätta 
samskapa med ungdomarna genom 
t.ex. Instagram. Även politikerna i Kul-
tur- och utvecklingsnämnden har visat 
intresse för ”Mer för fler” och biblio-
tekschefen har informerat nämnden om 
projektet vid nämndssammanträdet i 
november 2017. 

Andra citat från fokusgrupperna: 

”Spontan högläsning!”

”Nytt och större bibliotek, en vå-
ning för varje avdelning.”



Guidade visningar på Teckningsmuseet (fri entré)
Lördagar: 29 sept, 13 okt, 27 okt, 10 nov, 24 nov kl. 14:00.

2 SEPT (sön) kl. 17:00 – Johny Carlsson & The Megabones
Laholms teater. Sprudlande mainstream-jazz med pianisten Johny Carlsson och hans band. 
Biljetter: Bokhandeln Laholm eller nortic.se (Arr: Laholms konsertförening i samarbete med 
Laholms kommun och Region Halland)

5 SEPT (ons) kl. 14:00 – ”För dig som är ledig”: The Shanahans 
Laholms teater. Falkenbergsbaserade The Shanahans spelar irländsk folk/pub-musik med 
inslag av country och bluegrass. Entré: 70 kr. 

15 SEPT (lör) kl. 10–13 – VERNISSAGE: Stina Siljing, ”Vindlingar”
Stadshusgalleriet. Möt konstnären som gjort konstverket ”Avtryck” i Veingeskolans elevhall.

20 SEPT (tor) kl. 10:00 – Lördagskul: HÄXAN med guldyxan – Teater Marang
Våxtorps bibliotek. Häxan med guldyxan har flyttat in till byn. Hon samlar på pengar och guld. 
Det värsta hon vet är glädje och snällhet. En scenisk saga med virtuos gitarrmusik. Ålder: 
4–11 år Föranmälan på tel: 0430-150 88. Fri entré. (I samarbete med Region Halland)

21 SEPT (fre) kl. 10:00 – Lördagskul: HÄXAN med guldyxan – Teater Marang
Knäreds bibliotek. Ålder 4–11 år Föranmälan på tel: 0430-158 43. Fri entré. (I samarbete med 
Region Halland)

22 SEPT (lör) kl. 11:00 och 13:00 – Lördagskul: Vilse i bokbussen - Teater Skata
Bokbussen. En dock- och berättarföreställning. Kända barnboksfigurer har trillat ut ur sina 
böcker och berättar historier och sjunger sånger tillsammans med publiken. Ålder: från 3 år. 
Håll utkik på vår webbplats var bussen kommer att stå. Föranmälan på Bokbussen eller tel: 
0430-151 51, 151 50.

22 SEPT (lör) kl. 12–16 – VERNISSAGE: Idun Baltzersen
Teckningsmuseet. Vernissage för ”Förvandlingen” av Idun Baltzersen. Utställningen invigs kl. 
13:00. Fri entré. 

24 SEPT (mån) – Elevkväll på Campus Laholm 
Campus Laholm. För mer info, se www.facebook.com/laholmkulskol

Kulturkalender
Laholms teater       Teckningsmuseet       Laholms bibliotek          Stadshusgalleriet ¨ # (Hästtorget)           (Hästtorget)                                                                         (Humlegången 6)

0430-154 51
Tis-fre 10-16:30
Lör-sön 12-16

0430-150 00
0430-151 50

(Stadsbiblioteket) 
Mån-tors 10-19

Fre 10-17, lör 10-13

0430-151 54
Mån-tors 10-19

Fre 10-17, lör 10-13

Avvikande öppettider kan förekomma. Kultur & Nöje i Laholm informerar om evenemang arrangerade av/i samarbete med 
enheten Kultur, biblioteket och Kulturskolan. Övriga evenemang, se: visitlaholm.se eller ring 0430–154 50.



29 SEPT (lör) kl. 11:00 – Lördagskul: En fjäril i vinden
Stadsbiblioteket. En interaktiv balettföreställning full av fantasi och glädje! Maria dansar, be-
rättar och leker fram olika dansformer till fin musik. Barnen får medverka och röra sig efter 
individuell förmåga. Maria Mengreli är dansare och danslärare, Anna-Stina är cellist. Ålder: 
5–11 år. Föranmälan på biblioteket eller tel: 0430-151 51, 151 50. Fri entré. (I samarbete med 
Kulturverket)

30 SEPT (sön) kl. 18:00 – Flamencofenomenet Robi Svärd
Laholms teater. Konsert med den internationellt prisade flamencomusikern Robert ”Robi” 
Svärd. Biljetter: Bokhandeln Laholm eller nortic.se (Arr: Laholms konsertförening i samarbete 
med Laholms kommun och Region Halland)

3 OKT (ons) kl. 14:00 – ”För dig som är ledig”: Karusell
Laholms teater. 60-talsschlagers med Halmstadbandet Karusell. Entré: 70 kr. 

13 OKT (lör) kl. 11:00 – Lördagskul: Kullerbagge – Big Wind 
Stadsbiblioteket. En danzoologi för de minsta! Koreografen och dansaren Bronja Novak Lind-
blad har i långa tider sökt efter intressanta småkryp, med förstoringsglas, och se där – en art 
som gömt sig för vetenskapen: Kullerbaggen. Ålder: 2–5. Föranmälan på biblioteket eller tel: 
0430-151 51, 151 50. Fri entré. (I samarbete med Region Halland)

15 OKT (mån) kl. 19:00 – Concert fantastique: Magnus Holmander & Irina Serotyuk
Black Box, Campus Laholm. Konsert med vinnarna av den nationella tävlingen Ung & Lovan-
de 2017. Biljetter: Bokhandeln Laholm eller nortic.se (Arr: Laholms konsertförening i samar-
bete med Laholms kommun och Region Halland)

22–25 OKT – Föreställningsvecka med FN-konsert 
Under den här veckan är vi ute och visar upp på skolor och andra ställe. Så håll utkik om vi 
är i närheten av er. (se exempelvis www.facebook.com/laholmkulskol).

30 OKT–2 NOV kl. 10–16 – Höstlovsverkstad
Teckningsmuseet. Tema: collage. Klipp ut bilder, papper, rita och limma och sätt ihop ett eget 
konstverk. Collage är en konstnärlig teknik som användes mycket i början av 1900-talet av 
bland annat Picasso. Alla åldrar, fri entré. OBS! större grupper förbokas på 0430-154 51.

10 NOV (lör) kl. 10–14 – VERNISSAGE: Anna Brag
Stadshusgalleriet. Möt konstnären som gjort mosaikverket ”Lyspunkter ” på Glänningesjö 
förskola. Inspirerad av att vernissagen sammanfaller med ”Arkivens dag” visar hon här ut-
ställningen ”ANNARCHIV”.

10 NOV (lör) kl. 10–14 – Arkivens dag + Barnens arkiv, tema: ”Fest och glädje” 
Stadshuset/Stadsbiblioteket. Arkivens dag är ett nationellt firande och uppmärksammande 
av arkiv och arkivinstitutioner. Besök kommunarkivet, träffa representanter från kommunens 
olika hembygds- och släktforskarföreningar eller lyssna på musikalisk teater med föreställ-
ningen ”Strålande tider” av visduon Murdock. Barnen kan rita egna släktträd, gå tipsrunda 
eller testa sina detektivkunskaper i arkivet. Fri entré. Detaljerat program på www.laholm.se



12 NOV (mån) kl. 19:00 – Kura skymning
Stadsbiblioteket. Nordiska biblioteksveckan. Högläsning av bibliotekarie Anna Björk, musik-
underhållning och kaffeservering. Ingen föranmälan. Fri entré. (I samarbete med Föreningen 
Norden)

20 NOV (tis) – Elevkväll på Campus Laholm 
Campus Laholm. Våra duktiga elever bjuder på musikaliska smakprov. För mer info, se www.
facebook.com/laholmkulskol

20 NOV (tis) kl. 19:00 – Harmonisk Verkstad: ”Från Böhmens ängar och lunder”
Laholms teater. Romantisk musik av Josef Suk och Antonin Dvorak, med kvintetten Harmo-
nisk Verkstad. Biljetter: Bokhandeln Laholm eller nortic.se (Arr: Laholms konsertförening i 
samarbete med Laholms kommun och Region Halland)

24 NOV (lör) kl. 11:00 och 13:00 – Lördagskul: La Balle Rouge (Den röda bollen) 
Laholms teater. Som om vore det magiskt, får tvättsvamparna liv och förvandlas till levande 
karaktärer! Den röda bollen utgör och speglar de olika stadierna i kärlekslivet och mötet vid 
ett barns födelse. Denna visuella opera utvecklar med intensitet en palett av känslor som 
bärs fram med hjälp av dragspelets musik. Utan ord är denna föreställning, för övrigt utsedd 
till Europas segrande barn- och unga-produktion 2017. Ålder: från 5 år. Föranmälan på bibli-
oteket eller tel: 0430-151 51, 151 50. Fri entré. (I samarbete med Region Halland)

1 DEC (lör) kl. 11:00 – Lördagskul: Sabelles röda klänning – Teater Fredag 
Stadsbiblioteket. En berättelse om att hitta sin plats i en ny värld. En föreställning som be-
skriver ett flyktingbarns resa till ett nytt liv. Baserad på den prisbelönta boken med samma 
namn. Ålder: 5–10 år. Föranmälan på biblioteket eller tel: 0430-151 51, 151 50. Fri entré. (I 
samarbete med Region Halland)

1 DEC (lör) – Kulturskolans julkalender 
Kulturskolans julkalender sätter igång och håller på fram till jul. I år med nyheter och upptåg. 
Håll utkik efter mer information på www.facebook.com/laholmkulskol



I Gamla Krukmakeriet utforskar vi både konst och bruksföremål 
samtidigt som vi lär oss hantverkets ramar och utmanar dom. 

Med ett klippkort för 6 tillfällen väljer du själv dina tider. Under 
kursen får du även glasera och prova på raku. Fritt skapande är 

också välkommet. Terminen startar 3 september (vecka 36).   

BARN
 (1200 kr inkl. material)

Måndagar kl. 16:30–18:30
Tips: gå tillsammans med dina barn som en gemensam aktivitet

VUXNA
(1500 kr + 45 kr per kilo lera)

Måndagar kl. 10:00–13:00
Tisdagar kl. 17:30–20:30

Privata sällskap kan även boka engångskurser på både 
veckodagar och helger enligt överenskommelse. 

För mer information, kontakta Turistbyrån i Laholm på 
0430-154 50 eller elvira.roslund.gustavsson@laholm.se

facebook.com/gamla.krukmakeriet @gamlakrukmakeriet

KONSTNÄRSLEDD VERKSTAD

TECKNINGSMUSEET
VARJE HELG, HELA HÖSTEN
Prova olika material, tekniker och nya 
inspirerande sätt att skapa bilder på.  

Drop-in. Fri entré. Alla åldrar. 

Detaljerat program: www.teckningsmuseet.se

Gamla Krukmakeriet, hösten 2018
KRUKMAKAREGRÄND 2, LAHOLM



För ett år sedan berättade Kultur 
& Nöje om två skolor i kommu-
nen – Veinge och Mellbystrand 

– som fått konstnärliga gestaltningar i 
samband med ny- eller ombyggnad av 
lokalerna. Sedan dess har ytterligare 
fyra skolor och förskolor berikats med 
platsspecifika konstverk.
 Med platsspecifik konst menas att 
konstnären specialgjort verket till den 
plats där det skall placeras och för de 
människor som verkar där. Efter det 
att en konstnär tilldelats ett gestalt-
ningsuppdrag gör denne ett besök för 
att ”fånga platsens själ” och låta sig 
inspireras av denna i sitt arbete. Så har 
exempelvis konstnären Robert Hais i 
sitt verk på Hishultsskolan tagit fasta 
på det 0-100 års perspektiv som finns 
i byggnaden. Hans verk ”Tillsammans 
genom livet” berättar en historia om 
livets alla faser från barndom till pen-
sionärsliv. För att anknyta till verksam-
heternas nära kontakt med naturen har 
verket tillverkats av konstgräs.

Malmökonstnären Anna 
Brags utsmyckning ”Lys-
punkter” på Glänningesjö 

förskola har en såväl dekorativ som 
praktisk funktion. Verket är utformat 
efter önskemålet att markera ingången 
till förskolan. Med tanke på att barn 
under en stor del av året både läm-
nas och hämtas när det är mörkt, har 
konstnären använt sig av en mosaik 
som fångar solljuset och återger detta 
i mörker. Nu glimmar lysmaskar och 
eldflugor på fasaden runt entrédörren.

Skräddarsydd konst

Robert Hais ”Tillsammans genom livet” Anna Brags ”Lyspunkter”.



Konstnären Ragnar Schmid 
gavs uppdraget att gestalta 
förskolorna på Söderläget och 

i Allarp. Det var när han förstod att 
man arbetar mycket med matens bety-
delse och vikten av att äta nyttigt som 
idén till syskonverken ”Jordgubben 
med vänner” och ”Broccoli med vän-
ner” kom. Nu återfinns underfundiga 
frukt- och grönsakspersonligheter på 
väggarna i barnens matsal. Middags-
samtalen är fulla av funderingar och 
fantasier: Varför är inte den melankol-
iska apelsinen riktigt glad? Och vem 
har den tjusiga broccolin gjort sig fin 
för? Vad tror du?

Thérèse Ehrenborg
kultursekreterare Ragnar Schmids melankoliska apelsin.

Friserad broccoli i matsalen.
(Ragnar Schmid)



bland annat Tyskland och på Island.
 Utställningen på Teckningsmuseet är 
döpt till Förvandlingen och visas 22 sept 
2018–20 jan 2019.

Abstrakt från samlingen
Under samma period visas utställningen 
Fria uttryck – experimentell teckning. Ut-
ställningen innehåller ett urval av abstrakta 
teckningar från samlingen, där välavvägda 
linjer och former skapar fria, uttrycksfulla 
bildvärldar som inte direkt avbildar vår om-
givning. Medverkar gör Karl-Erik Boman, 
Aulikki Bondeson, Lennart Iverus, Janina 
Jasinska-Luterek, Marianne Jonsson, Per 
Lilienberg, Anna Ling, Carl Magnus, Ann 
Nyström Grundell, Inga Palmér, Michal Pa-
ryzski, Oscar Reutersvärd, Lars-Erik Selin 
och Olle Ängkvist.

Höstlovsverkstad
Temat för årets höstlovsverkstad i tecknara-
teljén är collage. Klipp ut bilder och former, 
rita och limma och sätt ihop ett eget konst-
verk. Collage är en konstnärlig teknik som 
användes mycket i början av 1900-talet av 
bland annat Pablo Picasso. Höstlovsverk-
staden är öppen 30 okt–2 nov, kl 10–16. 
Alla åldrar är välkomna och det är fritt 
inträde. OBS! Större grupper förbokas på 
0430-154 51.

Monumentala verk med ömsint 
innehåll i höstens utställning 
på Teckningsmuseet.

Idun Baltzersen (f. 1987) arbetar med sto-
ra träsnitt där själva blocken integreras i 
storslagna installationer av teckningar, gra-
fik och textiler. Hon arbetar figurativt med 
olika tekniker, främst träsnitt, torrnål, lino-
leumsnitt och teckning. Hennes teman be-
rör ofta unga kvinnors liv och deras relation 
till sig själva och omvärlden. Som betrak-
tare överväldigas man av hur de kraftfulla 
verken kontrasterar den ömsinta tematiken.
 Idun Baltzersen föddes i Trondheim, 
Norge, men är numer bosatt och verksam 
i Stockholm. Hon tog sin masterexamen 
2014 vid Konstfack i Stockholm och har 
sedan dess haft en mängd separat- och 
grupputställningar, bland annat på Galleri 
Magnus Karlsson i Stockholm, Moderna 
Museet i Malmö, Uppsala konstmuseum 
och Galleri Thomassen i Göteborg. Hon 
har också medverkat på konstnärsresidens i 

Idun Baltzersen på Teckningsmuseet

www.teckningsmuseet.se

facebook.com/teckningsmuseet

@teckningsmuseet



kulturskolanilaholm.se
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6 MÅN

Välkomna 
till en ny termin på Kulturskolan
Nu börjar vi en ny termin med både gamla välbekanta
kurser och nyheter som t ex Digitalt skapande, Musik för film/spel 
och Foto.
Inte mindre än 46 olika kurser finns det totalt att välja på.

Så ta en titt i vår katalog (finns på facebook och Laholm.se)
 och fundera på vad ni vill prova på eller förbättra i år. 

Och du, missa inte årets fantastiska konserter, föreställningar, 
musikaler, utställningar, filmvisningar och mycket 
mycket mer...
 

Instagram/facebook@laholmkulskol
www.laholm.se/barn-och-utbildning/kulturskolan/



I det gamla posthuset i Hasslöv finner vi 
idag keramikern Iréne Jonsson. Här lå-
ter hon sina keramikföremål ta form för 

att därefter brännas i ugnshuset på går-
den, inrymt i byns fd telegrafstation. 
 Som keramiker har Iréne varit sin födel-
seby trogen allt sedan hon formade sina 
första föremål av lera hon hittade i bäcken 
vid familjegården. I designsammanhang 
talar man ibland om ”less is more” och mi-
nimalism – Irénes föremål är de rakt mot-
satta! Här hittar vi praktfulla, svulstiga, be-
själade keramikpjäser i starka färger som 
tar plats i rummet – en plats som de med 
all rätt förtjänar!
 Iréne Jonsson är den tredje keramiker 
som presenteras på Laholms keramikmu-

seum med anledning av det europeiska 
kulturarvsåret 2018. Vi vill med utställning-
en visa att ett av kommunens viktigaste 
kulturarv, krukmakeriet, fortfarande lever.
 Utställningen pågår 22 september–25 
november.

Europeiska kulturarvsåret 2018      

STADSHUSGALLERIET 
HUMLEGÅNGEN 6, STADSHUSET

»VINDLINGAR«
STINA SILJING

15 SEPTEMBER–20 OKTOBER

»ANNARCHIV«
ANNA BRAG
TECKNINGSMÅLERI
10 NOVEMBER–2 DECEMBER

Stina Siljing och Anna Brag har det senaste året gjort konstnärliga utsmyckningar på Veingeskolan respektive Glän-
ningesjö förskola. Här visas ytterligare sidor av deras konstnärskap.


