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Vafalls – har Kultur & Nöje tappat i vikt och smalnat av, eller har den gett efter för 
tyngden av all annan påträngande post i brevlådan? Svaret är ja, i alla fall när det gäl-
ler tidningens vikt och omfång, för antalet sidor har reducerats med två tredjedelar. 
I grunden är innehållet lika matigt som innan, men översättningen till engelska och 
arabiska gick förlorad när det riktade resurstillskottet försvann. Nu vet ni det.  
 Men vi kör på, så länge det går, och stämmer sedan av hur både vi och ni mår. Ut-
budet är som vanligt dynamiskt och brett, tungt och lätt, kallt och hett.  

Kultur & Nöje i Laholm ges ut av enheten Kultur, Laholms kommun Ansvarig utgivare Jonas 
Heintz, jonas.heintz@laholm.se Redaktion Jonas Heintz, Linus Lundberg Grafisk formgivning 
Linus Lundberg Omslag Edda Magnason, foto: Niclas Lindström Tryck Trydells 2018 Kontakt 
Telefon: 0430-150 00 (Växel). E-post: kommun@laholm.se. Ni hittar oss även på Facebook 
under Kultur & Nöje i Laholm Kultur & Nöje i Laholm informerar endast om evenemang arrang-
erade av/i samarbete med enheten Kultur, Biblioteket och Kulturskolan.

Gravade hälsningar,

Linus Lundberg
Redaktör
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Nytt år, nya förutsättningar
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Marius är en av våra 
elever i teater. Honom kommer 
vi att se i TV-serier i framtiden. 
Det tror både han och vi.



Lilla drakens bibliotek

Lilla drakens bibliotek är en liten men 
mycket innehållsrik avdelning på 
Stadsbiblioteket. Den som har låne-

kort på Laholms bibliotek, kan lista ut att 
avdelningen är döpt efter draken som pry-
der lånekortet.
 Men vad är det för slags avdelning? Jo, 
här har vi samlat böcker som ges ut med 
statligt litteraturstöd. Alla landets bibliotek 
får av Statens kulturråd varsitt exemplar 
av dessa titlar. Syftet är att invånare i hela 
landet ska få tillgång till en bred och kvali-
tativt värdefull bokutgivning på biblioteken.
 På Stadsbiblioteket hittar du Lilla dra-
kens bibliotek både på nedre plan och vid 
nyhetshyllan på entréplan. Även på filial-
biblioteken finns en del av dessa böcker, 
om än inte i egna avdelningar.

Jakob Widström, Laholms kommuns 
förhandlingschef, har sin arbetsplats 
i Stadshuset och är stamlåntagare 

på Stadsbiblioteket. Minst varannan vecka 
lånar han hem böcker från Lilla drakens 
bibliotek, både skönlitteratur och facklitte-
ratur.
 Vi frågar Jakob varför just Lilla drakens 
bibliotek har blivit hans favoritavdelning:
 ”Lilla drakens bibliotek är en litterär 
guldgruva! Jag vet att just där hittar jag all-
tid läsvärda böcker. Jag har besökt många 
bibliotek, men det här är första gången 
jag har stött på att man på ett så lysande 
vis har nischat sig med att marknadsföra 
böcker av hög litterär kvalitet till en läsin-
tresserad allmänhet. Det här med att lyfta 
ner nationella kulturgärningar till det lokala 
planet där det kommer kommuninvånarna 
till del, har Laholms bibliotek tagit ett steg 
längre. Fler bibliotek borde ta efter!”
 En bok Jakob rekommenderar är ”Värl-
den av i går: en europés minnen” av Ste-
fan Zweig. Boken är en legendarisk skild-
ring av det gamla Europas undergång, 
första världskriget, nationalsocialismens 
uppkomst och vägen fram till krigsutbrot-
tet 1939.
 ”Boken skrevs mitt under brinnande 
världskrig då fascismen bredde ut sig och 
människovärdet hamnade i baksätet. Den 
är högst aktuell idag, i dessa oroväckan-
de tider då humanism och förståelse bör 
sättas högre på dagordningen”, avslutar 
Jakob.

Text & bild: Marie Erge, bibliotekschef

Jakob Widström



Laholms bibliotek, tel: 0430-151 50, 151 51,  facebook.com/laholmsbibliotek 

10 mest utlånade titlarna från 
Lilla drakens bibliotek 2017

Ahlander, Dag Sebastian
Gustaf Mannerheim

Jonstad, David     
Jordad: enklare liv i kollapsens skugga

Hägg, Göran 
Sanningen är alltid oförskämd : en biografi över August Strindberg

Wedin, Cia 
Mönsterträdgård : en bok om formgivaren Maria Åström

Haushofer, Marlen
Väggen

Bennett, Jeffrey O. 
Relativitet : teorin som förändrade vår syn på universum

Österberg, Eva 
De små då : perspektiv på barn i historien

St. Aubyn, Edward 
Romanerna om Patrick Melrose Vol. 1, Glöm det ; Dåliga nyheter ; Visst hopp

Shachar, Nathan 
Sin egen värsta fiende : essäer om det spanska inbördeskriget

Kraus, Chris
I love Dick



Guidade visningar på Teckningsmuseet (fri entré)
Lördagar: 10/3, 24/3, 7/4, 21/4, 5/5, 19/5 kl. 14:00. 

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. Dess-
utom lottar vi ut ett tiotal små noveller. Ingen föranmälan. Fri entré. (I samarbete med Region 
Halland) 

28 FEB (ons) kl. 19:00 – INES: Sonica Sequence
Teckningsmuseet. Lisa Nordström har rest världen runt för att skapa improviserad musik ihop 
med lokala musiker. Den här kvällen inleds med en kort konsert på 30 minuter och följs sedan 
upp med filmen Sonica Sequence, en film om kontaktskapande genom musik. Fri entré. (I 
samarbete med Kultur i Halland)

1 MARS (tors) kl. 10:00 – Lördagskul: Nallekonsert (The Gothenburg Combo)
Våxtorps bibliotek. Hur låter världens musik? Två världsartister spelar gitarr så att man näs-
tan inte tror att det är på riktigt! I ett bildspel fullt av djur, barn och människor från olika delar 
av vår jord får vi Skypekontakt. OBS! Ta med egen nalle! Ålder: 3–7 år. Boka biljetter gratis 
på tel. 0430- 150 88. (I samarbete med Kultur i Halland)

2 MARS (fre) kl. 10.00 – Lördagskul: Visor för Frågvisa (Camilla Åström) 
Knäreds bibliotek. Vad äter en ko? När blir det vår och hur långt är ett år? Om detta och myck-
et annat handlar Visor för frågvisa – ett konsertprogram fyllt av funderingar och betraktelser 
ur ett litet barns liv. Ålder: 3-8 år. Boka biljetter gratis på tel. 0430- 158 43. (I samarbete med 
Kultur i Halland)

2 MARS (fre) kl. 19:30 – Peter Apelgren: Improvajsing
Laholms teater. Vissa saker mår bäst av att aldrig se dagens ljus! Tänk er en föreställning 
med bara sådant. Av och med komikern Peter Apelgren. Biljetter: ticketmaster.se. Pris: 380 
kr (I samarbete med cs nöje). 

3 MARS (lör) kl. 15:00 – Edda Magnason & Norrbotten Big Band
Laholms teater. Edda Magnason, bland annat känd för sin roll som Monica Zetterlund i lång-
filmen Monica Z, möter Norrbotten Big Band i en storslagen konsert. Biljetter finns på Turist-
byrån i Laholm och ticketmaster.se. Pris: 225 kr. (I samarbete med Kultur i Halland)

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, se www.laholm.se eller ring 150 00 för information. Kultur & Nöje i Laholm informerar 
om evenemang arrangerade av/i samarbete med Kulturenheten. Övriga evenemang, se: visitlaholm.se/se/hander



5 MARS (mån) kl. 19:00 – Poetry slam 
Stadsbiblioteket. Tävling för alla åldrar i estradpoesi. Mer information finns på regionhalland.
se/poetryslam och på www.laholm.se/bibliotek (I samarbete med ABF).

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 föran-
mälan. Fri entré. (I samarbete med Region Halland).

10 MARS (lör) kl. 11:00 – Lördagskul: Lillasyster Kanin (Dockteatern Tittut) 
Stadsbiblioteket. En nytolkning av Ulf Nilssons och Eva Erikssons bok med samma namn. 
Familjeföreställning. Boka biljetter gratis på tel. 0430-151 51, 151 50. (I samarbete med 
Kultur i Halland)

12 MARS (mån) kl. 18:30 – Kulturskolans elevkväll
Campus Laholm. Stora ingången till receptionen. Fri entré. 

15 MARS (tors) kl. 18:00 – Konst på bio: Michelangelo
Biograf Maxim. Här undersöks Michelangelos konst och konstnärliga process – från Carra-
ra-stenbrottet där Michelangelo skaffade sin marmor, till hans nya teknik för att skapa sina 
verk. Biljetter: 150 kr (130 kr för medlemmar i Teckningsmuseets Vänner) 

16 MARS (lör) kl. 12:00-–14:00 –  Maria Lindström: Galdra Keramik
Laholms keramikmuseum (Teckningsmuseet). Utställningen öppnar och keramikern Maria 
Lindström finns på plats. Fri entré. 

19 MARS (mån) kl. 10:00–12:00 – Ny på nätet: Sociala medier 
Stadsbiblioteket. Tvåtimmarskurs 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.

19 MARS (mån) kl. 19:00 – Olle Persson & Mats Jansson med ”Regnet och kärleken”
Osbecksgymnasiets aula. En poetisk fantasi om regnet och kärleken. Sånger av Ned Rorem, 
Tor Aulin, Lille Bror Söderlundh, Jean Sibelius, Wilhelm Peterson-Berger och Edvard Grieg. 
Köp biljetter på www.nortic.se eller Bokhandeln Laholm. Pris: 150 kr (100 kr för medlemmar 
i Laholms konsertförening). Förköpsavgift 15 kr/biljett tillkommer. 

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 själv-
kostnadspris. Begränsat antal platser. Föranmälan på tel. 0430-151 51, 151 50. Kostnadsfritt.

21 MARS (ons) kl. 14:00 – ”För dig som är ledig”: Tea for two
Laholms teater. Här serveras godbitar från 1940-, 50- och 60-talets film, scen och revy. En-
tré: 70 kr. 

22 MARS (tor) kl. 10:00–12:00 – Ny på nätet: iPad 
Stadsbiblioteket. Tvåtimmarskurs 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 tel. 0430-151 51, 151 50. Kostnadsfritt.

24 MARS (lör) kl. 10–14 – Träffa Kulturskolan på Maxi
Mellby Center/Maxi Mellbystrand. Kulturskolan visar upp sin verksamhet.

26 MARS (mån) kl. 19:00 – Lokal författarafton
Stadsbiblioteket. Några av våra lokala författare berättar om sin senaste utgivning. Försälj-
ning och signering av böcker. Fika till självkostnadspris. Ingen föranmälan. Fri entré. (I sam-
arbete med Hallands författarsällskap).

3 APRIL–6 APRIL kl. 10:00–16:00 – Påsklovsverkstad på Teckningsmuseet
Teckningsmuseet. Gör din egen piñata! Piñata är en färgglad figur som man fyller med exem-
pelvis godis. Figuren hängs sedan upp i ett snöre och slås sönder. Fri entré, alla åldrar. OBS! 
Större grupper måste förbokas på tel: 0430-154 51. 

4 APRIL (ons) kl. 14:00 – ”För dig som är ledig”: Vi älskar Hasse å Tage
Laholms teater. Ett program som tillägnas Hasse å Tage. Med Pelle Jageby och Lasse Sör-
bom. Entré 70 kr. 

8, 15, 22 APRIL (sön) kl. 13:00–15:00 – Tecknarsöndag
Teckningsmuseet. En teckningskurs i tre delar med konstnären Anna Nilsson. Du kan komma 
på alla tillfällen eller en enstaka gång. Datum: 8, 15, 22 april. Ålder: 12–20 år. Anmäl dig på 
info@teckningsmuseet.se eller 0430-154 51 (Begränsat antal platser) Pris: 100 kr per gång.

10–12 APRIL – Vårfestival med Kulturskolan
Det spännande programmet hittar ni på Kulturskolans facebook. Fri entré.

10 APRIL (tis) kl. 19:00 – Biblioteket bjuder på boktips med kaffe och smörgås 
Stadsbiblioteket. Personalen berättar om sina favoritböcker, vi fikar tillsammans och Kultur-
skolan står för musiken. Föranmälan senast 9 april på tel. 0430-151 51, 151 50. Fri entré.

11 APRIL (ons) kl. 18:00 – Kulturkväll
Laholms teater. Johan Nilsson och Zöhre Bicolar har satt ihop en helkväll med sång, dans 
och diverse uppträdanden. Gäst: Oa Larsson. Entré: 60 kr. (I samarbete med ABF)
 
14 APRIL (lör) kl. 11:00 och 13:00 – Lördagskul: Skepp O´hoj (Medi) 
Bokbussen. Kl. 11:00 – Hishult, torget vid banken. Kl. 13:00 – Hasslöv, Timotejvägen. Kasta 
loss med dragspel, klarinett och slagverk, far iväg bland vågade vågor, virvlande sjögräs och 
svängiga grodor. Barnen får sjunga och spela med och fritt fantisera. Ålder: 3–5 år. Boka 
biljetter gratis på Bokbussen eller på tel. 0430-151 50, 151 51.

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)



18 APRIL (ons) kl. 10:00 – Lördagskul: Min lillasyster Kanin (Dockteatern Tittut) 
Veinge bibliotek. En nytolkning av Ulf Nilssons och Eva Erikssons bok med samma namn. 
Ålder: 2–6 år. Boka biljetter gratis på tel. 0430-156 49. (I samarbete med Kultur i Halland)

19 APRIL (tors) kl. 18:00 – Konst på bio: Hitler och konsten
Biograf Maxim. Nazismen var på olika sätt besatt av konst. Den judiske konsthandlaren Paul 
Rosenberg samlade i Paris modern konst som delvis stals av nazisterna. 2010 återfanns 
några av verken. Biljetter: 150 kr (130 kr för medlemmar i Teckningsmuseets Vänner) 

21 APRIL (lör) kl. 11:00 – Lördagskul: En fjäril i vinden 
Stadsbiblioteket. En interaktiv balettföreställning där barnen får medverka och röra sig efter 
individuell förmåga. Med dansläraren Maria Mengreli och cellisten Anna-Stina. Ålder: 5–11 år. 
Boka biljetter gratis på tel. 0430-151 50, 151 51. (Samarrangemang med Kulturverket)

21 APRIL (lör) – Öppet hus med Kulturskolan
Campus Laholm. För tider och innehåll se Kulturskolans facebooksida.

28 APRIL (lör) kl. 10:00–14:00 – Vernissage: Anna Bauer, ”Stygnet, maskan, ordet” 
Stadshusgalleriet. En utställning som tar avstamp i olika aspekter av stickning som konstnä-
ren låtit korsbefrukta med broderade bilder och texter. Kom gärna i din egenhändigt möns-
terstickade tröja! Fri entré. 

9 MAJ (ons) kl. 18:30 – Kulturskolans elevkväll
Campus Laholm. Stora ingången till receptionen. Fri entré. 

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)

17 MAJ (ons) kl. 14:00 – ”För dig som är ledig”: Vindla String Quartet
Laholms teater. Följ med på en tidsresa, från den klassiska musikens pärlor till medryckande 
jazz, med denna Malmöbaserade stråkkvartett. Entré: 70 kr. 

17 MAJ (tors) kl. 18:30 – Kulturskolans elevkväll
Campus Laholm. Stora ingången till receptionen. Fri entré. 

28 MAJ (mån) kl. 18:30 – Dragspelskväll på Kulturskolan
Campus Laholm. Fri entré. 

29 MAJ (tis) kl. 18:30 – Stråkarnas kväll på Kulturskolan
Campus Laholm. Fri entré.  

30 MAJ (ons) kl. 18:30 – Brassblåsens kväll på Kulturskolan
Campus Laholm. Fri entré.

Vi reserverar oss för eventuella feltryck och ändringar



www.teckningsmuseet.se

facebook.com/teckningsmuseet

@teckningsmuseet

Vid tre tillfällen i vår kommer Tecknings-
museet anordna »Tecknarsöndag« – en 
teckningskurs med konstnären och illustra-
tören Anna Nilsson. Första kursen (8 april) 
fokuserar på karaktärsdesign, andra kursen 
(15 april) på rörelsemönster och tredje kur-
sen (22 april) på miljöer och handling. Varje 
enskilt tillfälle kostar 100 kr, inklusive ma-
terial. Anmäl dig till en, två eller samtliga 
tre tillfällen på info@teckningsmuseet.se, 
alternativt  0430-154 51. Ålder: 12–20 år. 
Övriga helger under våren kommer museet 
anordna konstnärsledda verkstäder i teckna-
rateljén. Dessa är öppna för samtliga besö-
kare och kräver ingen föranmälan.  
 Läs mer om vårens program på www.
teckningsmuseet.se. 

Teckningsmuseet ger sig ut på tur-
né 2018! I alla fall en del av verk-
samheten. Förra årets uppskattade 

utställning med Kristina Digman har åter-
uppstått på Hässleholms Kulturhus och vi-
sas där 27 januari–21 april. Samarbetet blev 
möjligt efter att Catharina Hjalmarsson, 
kulturutvecklare på Hässleholm kommun, 
besökte Teckningsmuseet förra våren och 
blev totalt hänförd av Digmans bildvärld. 

Under vintern har Teckningsmuseet fått 
i uppdrag att sätta ihop en unik utställning 
för Sofiero slott i Helsingborg. Utställning-
en är döpt till Drawing nature och kommer 
att belysa växtrikets formspråk och tema-
tik i en serie noggrant utvalda bilder och 
illustrationer. Drawing nature kommer att 
innehålla verk av de samtida konstnärerna 
Jennie Ekström, Beata Boucht och Morten 
Schelde, men också äldre teckningar från 
Teckningsmuseets samling. Teckningsmu-
seets historiska samling består av drygt 20 
500 teckningar, från 1600-talet och framåt, 
varav en betydande del avbildar natur och 
växtlighet. 

Teckningsmuseet dyker sannolikt upp på 
Bokmässan i Göteborg i år. Inget är helt 
bokat och klart, men samtal har förts med 
både mässan och potentiella samarbetspart-
ners. Ett av årets teman är nämligen bild/
illustration.

Teckningsmuseet på turné!

Vårens utställning med Love Lundell och Johan 
Björkegren visas till och med 20 maj.



Kulturpriset 2017
Laholms kommuns kulturpris 2017 tilldelades 
kyrkomusikern Gustav Natt och Dag som med stort 
yrkeskunnande, bibehållen respekt för kyrkorummet 
och öppenhet för samarbete, på ett påtagligt sätt be-
rikat kommunens kulturliv.
 Laholms kulturpris (10 000 kr) utdelas varje år som 
stöd och uppmuntran för förtjänstfullt utförd insats 
inom kulturområdet.

Gustav Natt och Dag (foto: Lars Ingemarson)
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Gamla Krukmakeriet

KRUKMAKAREGRÄND 2, LAHOLM
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Keramikkurser: torsdagar kl. 17:30–20:30. Fredagar kl. 
10:00–13:00. Fredagar (barn): kl. 15:00–17:00

Klippkort/bokning via Turistbyrån i Laholm (Hästtorget): 
0430-154 50, turist@laholm.se 



STADSHUSGALLERIET 
HUMLEGÅNGEN 6, STADSHUSET

EUROPEISKA KULTURARVSÅRET 2018

ARNOLD HAGSTRÖM
GRAFIK OCH GOUACHER

2 MARS–14 APRIL 

»STYGNET, MASKAN, ORDET«
ANNA BAUER
28 APRIL–20 JUNI (se kalendern) 

Europaparlamentet har utropat 2018 till 
europeiskt kulturarvsår inom hela EU. Man 
vill under året betona den nyckelroll kultur-
arvet spelar för den europeiska identiteten 
som helhet såväl som för varje enskilt land 
och region. Ett av Laholms kulturarv är kruk-
makarverkstäderna och keramiktillverkning-
en. Speciellt i kvarteren kring kyrkan fanns 
många mindre verkstäder och yrkeskunnan-
det var stort. På 1900-talet tog keramiktill-
verkningen industriell form genom de två 
dominerande verkstäderna Firma Laholms 
Keramik (1946–85) och Jani-keramik (1950–
70). Det är också främst föremål från dessa 
båda i dag nedlagda verkstäder som visas på 
Laholms keramikmuseum vid Hästtorget. 
Men krukmakerierna lever vidare i kommu-
nen… Under året kommer fyra nu verksam-

ma brukskeramiker att presentera sig i små 
utställningar på Laholms keramikmuseum. 
Först ut är Maria Lindström som driver verk-
staden Galdra Keramik i Menlösa. Här till-
verkar hon vackra, personliga bruksföremål 
i olika keramiska tekniker. Maria Lindströms 
utställning visas 16 mars–10 juni.  

Maria Lindströms 
verkstad där ett ekollon 
bränt i saggerfiring är 
under arbete


