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Kultur
och fritid?!
....................................................................................................

H

epp! Helt osentimentalt och utan förvarning har den här tidningen bytt namn,
från ”Kultur & Nöje” till ”Kultur & Fritid”. Ni har väl noterat ändringen på
framsidan? Ja, så kan det gå när poserande idéer om samverkan går från ord
till handling. Från och med det här numret inkluderar vi även utvalda evenemang
som kommunens fritidsenhet anordnar, exempelvis på Folkhälsocentrum. Hurra, säger ni – äsch då, säger vi. Kultur och fritid heter den kommunala avdelningen till och
med, så namnbytet är följsamt och friktionsfritt. Tidningen blir än mer komplett, för
att uttrycka det med klädsam självdistans.

Er diskreta vän,
Linus Lundberg, redaktör
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VINTER
Kulturskolan
En del av Campus Laholm

JULSKYLTNING
1 DECEMBER 15.30
Laholms Torg

TEATERN SAGAN OM PANNKAKAN
2 DECEMBER 18.30
CAMPUS LAHOLM

TEATERN JULMYSTERIET
& MUSIK
9 DECEMBER 18.30
CAMPUS LAHOLM
KULTURSKOLANS JULVERKSTAD
11 DECEMBER 18.30
CAMPUS LAHOLM

THE MAGICAL CHRISTMAS MUSICAL
14 DECEMBER 13.00 & 16.00
CAMPUS LAHOLM
Gratis, men biljetter krävs

laholm.se/kulturskolan
laholmkulskol
laholmkulskol
laholmkulskol

Läs mer om våra arrangemang på visitlaholm.se
eller via våra sociala medier

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

Laholms teater

Teckningsmuseet

0430-150 00

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

(Hästtorget)

(Hästtorget)

¨

Laholms bibliotek
0430-151 50
(Stadsbiblioteket)
Mån-tors 10-19
Fre 10-17, lör 10-13

#

Stadshusgalleriet
(Humlegången 6)
0430-151 54
Mån-tors 10-19
Fre 10-17, lör 10-13

Guidade visningar på Teckningsmuseet (fri entré)
Shades of existence: 7 dec, 21 dec, 4 jan, 18 jan, 1 feb kl. 14:00
1 DEC (sön) 12:00–13:00 | Undervattensfotografering
Folkhälsocentrum. Anmälning sker på 070-310 72 12.
1 DEC (sön) 15:30 | Kulturskolan på julskyltningen
Stortorget. Som traditionen bjuder spelar Kulturskolans elever ett urval av julmelodier på
Laholms torg för att skapa riktigt härlig julstämning.
2 DEC (mån) 18:30 | Sagan om pannkakan
Campus Laholm, Blackbox. Teaterverkstadens nybörjare på Kulturskolan gör Sagan om
pannkakan. Bearbetning och regi: Anna Dror. Under kvällen visas också animation.
3 DEC (tis) 19:00 | Tolv talande dockor: Undersåtarna
Laholms teater. De skriker, gråter och tröstar, hotar och ber, förför och beordrar. Som publik
kan du plocka upp och hålla dockorna, svara dem, ta hand om dem och manipulera dem.
Eller bara lyssna. Verket presenterar unika handgjorda dockor i stengods försedda med responsiva men förinspelade röster. Föreställningen lämpar sig för de som är 0–1 år eller 12
år och äldre. Fri entré – föranmälan görs till Laholms Turistbyrå: turist@laholm.se, 0430-154
50. (Föreställningen ingår i residensprojektet ”Rum, scen, salong, balkong” med scenkonstkollektivet Nyxxx)
4 DEC (ons) 19:00 | Depart – sånger av Debussy och Mahler
Campus Laholm, aulan. I samarbete med Laholms konsertförening. Från Europas stora musikscener kommer nu den inspirerande duon Kate Royal och Joseph Middleton till Sverige
och Laholm. Biljetter (100 kr/medlem i konsertföreningen och 150 kr/icke medlem) inhandlas
på Bokhandeln Laholm, nortic.se eller vid entrén på konsertdagen.
5 DEC (tors) kl. 18:00 – Nyxxx: ”Rum, scen, salong, balkong”
Laholms teater. Besök scenkonstkollektivet i Nyxxx som är inbjudna till ett residens på
Laholms teater vintern 2019. De kommer att vara mitt i en konstnärlig process som du är
välkommen att hänga med i. Medverkande konstnärer: Elize Arvefjord, Tova Gerge, Ebba
Petrén, Albin Werle och Gabriel Widing. Läs mer på www.artinsideout.se. Fri entré.

9 DEC (mån) 18:30 | Julmysteriet
Campus Laholm, Blackbox. Teater med en av Kulturskolans teatergrupper. Julmysteriet bjuder på spänning och julstämning på samma gång. Under kvällen bjuds det även på musik
framfört av musikelever.
10–14 DEC | Kulturskolans julvecka
Campus Laholm. På julveckan bjuder vi på flera olika föreställningar som hjälper dig att glittra
med ögonen och komma in i julstämning.
11 DEC (ons) kl. 18:00 – Nyxxx: ”Rum, scen, salong, balkong”
Laholms teater. Besök scenkonstkollektivet i Nyxxx som är inbjudna till ett residens på Laholms teater vintern 2019. De kommer att vara mitt i en konstnärlig process som du är välkommen att hänga med i. Läs mer på www.artinsideout.se. Fri entré.
11 DEC (ons) 18:30 | Kulturskolans julverkstad
Campus Laholm. Våra minsta elever gör sin slutföreställning. Det är de olika verkstädernas
kväll. Dans och musik utlovas.
14 DEC (lör) 10:00–15:00 | Vernissage: BEAUTY by ANNA
Stadshusgalleriet. Anna Mårtensson – fotografi.
14 DEC (lör) 13:00 och 16:00 | The Magical Christmas Musical
Campus Laholm. Årets föreställning! Kulturskolan har satt upp en musikal där både lärare
och elever deltar. Det kommer bli en magisk upplevelse med mängder av musik, dans och
mycket mer. Hämta biljetter, helt gratis, i receptionen på Campus Laholm. Utan biljett kan vi
inte garantera inträde.
14 DEC (lör) 18:00 | Celtic Christmas med West of Eden
Laholms teater. För första gången i Laholm bjuder äntligen West of Eden – ett av Sveriges
främsta folkrockband – in till keltiskt julfirande, där irländsk och engelsk folkmusik står i centrum. Biljett (225 kr) inhandlas på turistbyrån eller ticketmaster.se
18 DEC (ons) 18:00–20:00 | Julmys på relaxkvällen med ”prova-på”
Folkhälsocentrum. Från 16 år.
26 DEC (tor) 11:00–12:00 | Julvattengympa
Folkhälsocentrum. Endast drop-in.
27 DEC (fre) 15:00–19:30 | Familjekväll med Aqua Track & Handen i bassängerna
Folkhälsocentrum.
2 JAN (tor) 19:00 | Artist talk med Anna Mårtensson
Stadshusgalleriet. Konstnärssamtal i utställningen BEAUTY by ANNA.
3 JAN (fre) 15:00–19:30 | Familjekväll med Aqua Track & Handen i bassängerna
Folkhälsocentrum.

5 FEB (ons) 14:00 | ”För dig som är ledig”: Los Tres Guapos
Laholms teater. Bosse Andersson, Ann-Margreth Winberg och Victor Salazar är ”Los Tre
Guapos”. Med bl.a. keyboard, panflöjt och gitarr tar dessa tre musketörer ton. Välkomna till
en musikstund som förgyller vardagen. Entré: 70 kr.
16 FEB (sön) 17:00 | Calefax Reed Quintet: Flyttfåglar
Laholms teater. I samarbete med Laholms konsertförening. Calefax är en sammansvetsad
träblåskvintett som i över tre decennier hyllats för virtuost spelande, briljanta arrangemang
och innovativa scenpresentationer. Biljetter (100 kr/medlem i konsertföreningen och 150 kr/
icke medlem) inhandlas på Bokhandeln Laholm, nortic.se eller vid entrén på konsertdagen.
21 FEB (fre) 14:00 och 15:30 | Familjekonsert: Spöket och hovmusikanterna
Laholms teater, Barocken. Ett musikaliskt möte i tid och rum med bus och allvar. En opera för
hela familjen. Läs mer på www.hallandopera.se
22 FEB (lör) 12:00–16:00 | Vernissage: Drawn to the line
Teckningsmuseet. Vernissage för utställningen Drawn to the line med Petra Börner och Annelie Carlström. Invigningstal kl. 13:00.
22 FEB (lör) 14:00 | Vernissage: Börje Jacobsson
Teckningsmuseet/Laholms keramikmuseum. Utställning i keramikmuseets ”9 hyllor”.
22 FEB (lör) 18:00 | The Alan Turing Project
Laholms teater. Urpremiär! Läs mer på www.hallandopera.se
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30 nov–1 dec: Julkort
7–8 dec: Quilling
14–15 dec: Ritspelet
21–22 dec: Julpyssel
(Efter årsskiftet drar verkstäderna
igång igen den 4 jan)

Detaljerat program: www.teckningsmuseet.se
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hallandopera.se

Beauty by Anna
Den Laholmsbördiga frilansfotografen Anna Mårtensson
ställer ut på Stadshusgalleriet
i vinter

väcktes på allvar. Det visade sig att jag
var ganska bra på att fotografera, så jag
kompletterade med en tvåårig konstkurs, IB
Art, och studerade sedan vidare på Parsons
School of Design i New York.
Pendlar till London
Efter studierna har Anna bott och arbetat i
bland annat New York och London. I dag
har hon sin studio i Gamla stan i Stockholm, men pendlar till London för frilansjobb. Utöver egna projekt fotograferar hon
för kunder som H&M, Oriflame, Damernas
Värld och stylisten Trinny Woodall – i Sverige kanske mest känd för programserien
Trinny & Susannah som sänts i TV4.
– När jag plåtar för stora kommersiella
projekt kan det vara femton till tjugo personer i studion. Det är ett helt arbetslag som
fixar med kläder och smink. I mina egna
mer konstnärliga arbeten vill jag hålla det
litet och intimt, då är vi max tre eller fyra
på plats.

– Jag har tidigare ställt ut verk på
The PhotoGallery i Halmstad, men det
här är min första utställning i Laholm.
Det blir lite som att komma hem och
visa upp vad man blivit och vad man
gör, säger fotografen Anna Mårtensson
som numer är bosatt i Stockholm.
Anna är uppvuxen i Laholm men
flyttade som 14-åring till Sigtuna för att
gå på internat.
– Det var i Sigtuna som intresset

Beauty by Anna
I utställningen Beauty by Anna visas fotografier från hennes egna kreativa produktioner, där fokus ligger på färg och form,
smink och ansikten. Utställningen visas 14
december–1 februari 2020 i Stadshusgalleriet i Laholm. Vernissage den 14 december
klockan 10–15 och ”Artist talk” den 2
januari klockan 19. Fri entré. För övriga
öppettider m.m, besök www.laholm.se/
stadshusgalleriet

Teckningsmuseet
En fullspäckad vinter på museet
med kreativa verkstäder och
spännande utställningar

V

intern på Teckningsmuseet är
fullspäckad med både utställningar och verkstäder. Utställningen
Shades of existence, med konstnärerna
Klara Kristalova, Joakim Ojanen och Ragnar Persson, visas till och med 9 februari
2020. I utställningen visas både deras
teckningar och keramiska skulpturer. Det
är ett exklusivt möte som berör något skört
och annorlunda och mörkt, men som också
med sympati och humor utforskar livets
alla nyanser.

Drawn to the line
Den 22 februari är det vernissage för
vårens utställning Drawn to the line med
Petra Börner och Annelie Carlström. Petra
Börner (f. 1973) är en svensk konstnär och
illustratör som bor och arbetar i London
sedan många år. I kärnan av hennes arbete
ligger en passion för tecknandet. I dag är

hon kanske mest känd för sina uttrycksfulla och tidlösa papperskollage och mönster.
Petra har illustrerat för bland annat Kungliga Operan, Apple, Louis Vuitton, Vogue,
Systembolaget och IKEA.
Annelie Carlström (f. 1979) gick ut
Beckmans Designhögskola våren 2007
efter flera års konststudier. Sedan dess har
hon arbetat som illustratör och konstnär
på heltid med bas i Stockholm. Annelie
arbetar i blyerts och skapar detaljerade
teckningar som är en mix av naturalism
och naivism, allvar och humor. Hon har
illustrerat åt kunder som Dagens Nyheter,
Åhléns, Monki, Moderna Museet, H&M
och den svenska folkpopduon First Aid
Kit.
Helg- och lovverkstäder
Teckningsmuseet anordar som vanligt
kreativa verkstäder under helgerna och
loven. Den 21–22 december blir det exempelvis julpyssel i tecknarateljén. Fri entré
alla dagar. Se hela programmet på www.
teckningsmuseet.se
Bild: Petra Börner / Annelie Carlström

Topp 10 på utlån av litteratur
på Laholms bibliotek
Nu när året lider mot sitt slut vill
vi på biblioteket gärna ge lite boktips genom att publicera listor på
vad som varit mest utlånat under
2019. Hoppas någon bok kan bli
din favorit.
VUXEN
1. En bur av guld - Camilla Läckberg
2. Jag ser dig - Mari Jungstedt
3. Skamvrån - Sofie Sarenbrant
4. Drömmen runt hörnet - Lucy Dillon
5. Järtecken - Christoffer Carlsson
6. Silvervägen - Stina Jackson
7. Tango i tabernaklet - Karin Brunk-Holmqvist
8. Med hälsning från Båstad - Jenny Fagerlund
9. Allt jag fått lära mig - Tara Westover
10. Ett mörker mitt ibland oss - Mari Jungstedt

BARN
1. God natt, Alfons Åberg – Gunilla Bergström
2. Var är bus-Alfons? – Gunilla Bergström
3. Alfons och Milla – Gunilla Bergström
4. Bu och Bä på kalashumör – Olof Landström
5. Listigt, Alfons Åberg! – Gunilla Bergström
6. Brandkårsmysteriet – Martin Widmark
7. Vem räddar Alfons Åberg – Gunilla
Bergström
8. Här kommer helikoptern – Arne Norlin

9. Kackel i grönsakslandet – Sven Nordqvist
10. Skuggornas hus – Ingelin Angerborn

UNGDOM
1. Vem bryr sig – Camilla Jönsson
2. Flickan på hotellet – Katarina Wennstam
3. Det handlar om dig – Sandra Beijer
4. Den röda pyramiden – Rick Riordan
5. Monsterhavet – Rick Riordan
6. Den utvalda – Kiera Cass
7. Timglaset – Gena Showalter
8. Ödets timme – Veronica Roth
9. Ord i djupaste blått – Cath Cowley
10. Kalderan – John Flanagan
Mer information om bibliotekets arrangemang, tjänster, utbud, låneregler med mera
finns på bibliotekets webbplats, www.
laholm.se/bibliotek. Där hittar man även
boktips och annan läsinspiration för alla
åldrar.

JUL- OCH NYÅRSÖPPET
21 DECEMBER–6 JANUARI
Folkhälsocentrum har öppet under jul och nyår, med undantag för julafton, juldagen, nyårsafton, nyårsdagen och trettondagen. För mer info om aktiviteter och
öppettider, se www.folkhalsocentrum.se

SPORTLOV
17–23 FEBRUARI
Folkhälsocentrum har öppet under sportlovet. För mer info om aktiviteter och
öppettider, se www.folkhalsocentrum.se
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GAMLA KRUKMAKERIE

Välkomna att boka en grundläggande kurs i keramik, där ni får lära
er olika tillverkningsmetoder genom
olika projekt.

• APRIL–MAJ
Måndagar kl. 10:00–13:00 (Vuxna)
Måndagar kl. 16:00–18:00 (Barn)
Tisdagar kl. 18:00–21:00 (Vuxna)

Boka in er för perioden februari–mars
eller april–maj. Kursen är fördelad på
6 tillfällen plus 2 för de som vill lära
sig teknikerna ”raku” och ”obvara”.

PRIS:
1 650 kr för 6 tillfällen. 2 200 kr för 8
tillfällen – då ingår raku/obvara. Barn
går för 200 kr per tillfälle. Betala på
Turistbyrån i Laholm (Hästtorget).

• FEBRUARI–MARS
Måndagar* kl. 10:00–13:00 (Vuxna)
Måndagar* kl. 16:00–18:00 (Barn)
Tisdagar kl. 18:00–21:00 (Vuxna)

*OBS! I februari flyttas måndagskurserna (både för barn och vuxna) till
onsdagar samma tid.

turist@laholm.se | 0430-154 50 | facebook.com/gamla.krukmakeriet

STADSHUSGALLERIET
HUMLEGÅNGEN 6, STADSHUSET
AINO MYLLYKANGAS
»VÅRANING«
GRAFIK OCH SKULPTUR
15 FEBRUARI–26 MARS

ANNA MÅRTENSSON
»BEAUTY BY ANNA«
FOTOGRAFI
14 DECEMBER–1 FEBRUARI

Laholms keramikmuseums ”9 hyllor”
Börje Jacobsson
26 februari–17 maj
Som 18-åring kom Börje Jacobsson till
Laholm från Ystad och fick anställning
hos Jani-Keramik. Under de nästan två
decennier han arbetade där utvecklades han till verkstadens skickligaste
drejare. Hans specialitet var de lövtunna skålarna i rödgods. Vid Jani-Keramiks nedläggning 1970 öppnade Börje
egen verkstad med hustrun Inger under
namnet Ahla Krukmakeri. I verkstaden
fortsatte Börje dreja skålar och annat
bruksgods såsom tallrikar spillkumar
och ljusstakar, ofta inspirerade av
allmogens formspråk. Ahla Krukmakeri
lades ner 1998 när Börje gick i pension.

FOTO: THOMAS MÖLLER

