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Nytt Art Inside Out-residens i Laholm

D

et var 3 år sedan, men nu
är det Laholms tur igen
att vara värd för ett residens inom ramen för den halländska kulturinstitutionen Art Inside
Out. Vi är stolta över att presentera
scenkonstkollektivet Nyxxx som
kommer att arbeta på Laholms teater hösten 2019. Nyxxx arbetar
experimentellt i gränslandet mellan
scenkonst, performance, spel och
lek. Under residenset kommer de
att arbeta med temat ”Rum, scen, salong, balkong”. På vilket sätt kan de gränser och
nivåskillnader som rummet etablerar användas för att hitta nya sätt att uppleva konst?
Kan hela scenrummet vändas ut och in? Gruppens konstnärliga intressen innefattar
odöda dockor, cyborg-kroppar, dunkla ritualer, spökröster, filosofi och fenomenologi,
kollektivt skrivande, repbondage och Kafka-läsning. Vad av allt detta som kommer
framträda i Laholm får processen avgöra. Under de fyra residensveckorna, vecka
39–40 och 49–50, kommer det att finnas möjlighet att besöka Nyxxx för öppna speltest – läs mer om detta i kalendern och på www.artinsideout.se
Nyxxx är ett scenkonstkollektiv med medlemmar baserade i Köpenhamn, Malmö
och Stockholm. De skapar estetiska händelser och spel där publiken, både som enskilda kroppar och som tillfällig gemenskap, kan ta plats. De senaste åren har de visat
sina verk på Orionteatern, Inkonst, Skogen, Scenkonst Sörmland, Borås stadsteater
och Uppsala stadsteater. På plats från Nyxxx är Elize Arvefjord, Tova Gerge, Ebba
Petrén, Albin Werle, Gabriel Widing och eventuella gäster.
/Kulturenheten, Laholms kommun
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Kulturskolan
En del av Campus Laholm

Temakvällar

Vi bjuder på elevkvällar med urval från
Kulturskolans kurser, med inspiration av
kvällens tema.
Alltid kl 18.30 på Campus Laholm
26 september
2 oktober
18 november
26 november

Tid
Det var en gång...
Stars
Regn & blås(t)

Höstfestival

Under höstfestivalen bjuder vi på härliga
föreställningar och inte minst den mycket
populära spökvandringen.

21 - 25 oktober

Ny katalog

Kulturskolans nya katalog är ute med stort spännande program.
Den digitala versinen finns på vår hemsida laholm.se/kulturskolan. Där
finns också ansökningsblankett samt information om våra evenemang.

ÖPPET HUS
19 oktober

Glöm inte att Kulturskolan är till för alla från F-klass till sista året på
gymnasiet. Undervisningen är anpassad efter ålder och förkunskap.

laholm.se/kulturskolan
laholmkulskol
laholmkulskol
laholmkulskol

Kulturkalender

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.

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: 9 nov, 23 nov, 7 dec, 21 dec, 4 jan, 18 jan, 1 feb kl. 14:00
31 AUG–1 DEC – Konstnärsledda verkstäder
Teckningsmuseet. Alla åldrar. Fri entré. 31 aug–1 sept: Teckningsmobiler. 7–8 sept: Bygga
hus. 21–22 sept: Bokbinderi. 28–29 sept: Blommor. 2 okt–17 okt: ”VÅGA”, en interaktiv skapande verkstad i museets första rum. 28 okt–3 nov: Handdockor. 9–10 nov: Frottage. 16–17
nov: Skulpturala målningar. 23–24 nov: Tusch. 30 nov–1 dec: Julkort.
2 SEPT–7 OKT (måndagar) kl. 10:30 – Sagomys
Stadsbibliotekets sagorum. För barn som är 1–2 år och deras föräldrar. Vi sjunger, rimmar,
ramsar och läser. Efteråt kan du köpa fika till självkostnadspris. Ingen föranmälan. Fri entré.
4 SEPT (ons) kl. 14:00 – ”För dig som är ledig”: Tvenne hjärtan
Laholms teater. Öppna famnen för en humoristisk musik- och berättarföreställning om kärlek!
På scenen: Henrik och Alexandra Murdock från Falkenberg. Entré: 70 kr.
4 SEPT (ons) kl. 18:00 – Musikquiz
Stadsbiblioteket. Vad kan du om musik? Tävla ensam eller i lag när Oa Larsson kör en musikquiz om allt från Astrid Lindgren till ABBA. Ingen föranmälan. Fri entré.
6 SEPT (fre) kl. 10:00 – I vår sånglåda
Knäreds bibliotek. Upplev musikteaterns magi i en interagerande, varm minimusikal med helt
nyskriven musik gestaltad av två musikalartister. Producent: Kompani Dagg. Ålder: 2–5 år.
Boka biljetter gratis på tel: 0430-158 43 (I samarbete med Kultur i Halland).
7 SEPT (lör) kl. 11:00 – Lördagskul: I vår sånglåda
Stadsbiblioteket. Upplev musikteaterns magi i en interagerande, varm minimusikal med helt
nyskriven musik gestaltad av två musikalartister. Producent: Kompani Dagg. Ålder: 2-5 år.
Boka biljetter gratis på tel: 0430-151 51, 151 50. (I samarbete med Kultur i Halland)
8 SEPT (sön) kl. 18:00 – Carl Stanley
Laholms teater. Extrainsatt provföreställning med ståuppkomikern Carl Stanley, då lördagen
är slutsåld. Biljett (195 kr) inhandlas på tickemaster.se. I samarbete med CS Nöje.

14 SEPT (lör) kl. 10:00–13:00 – Vernissage: Nina Nilsson ”Växtporträtt”
Stadshusgalleriet. Akvareller och tuschteckningar med motiv från växtriket.
14 SEPT (lör) kl. 13:00–16:00 – Workshop: Lettering – Bokstavsbilder
Teckningsmuseet. Handritad grafisk design. Rita bokstäver med attityd och kombinera text
och bild. Illustratören Martin ”Mander” Ander guidar dig i bokstavsformer, komposition och
teknik när du ritar affischer och skyltar. Pris: 200 kr. Från 15 år. OBS! Föranmälan på 0430154 51 eller info@teckningsmuseet.se
16 SEPT (mån) kl. 10:00 – Bu och Bä i skogen
Våxtorps bibliotek. Fritt efter Olof och Lena Landströms bok. Hur det går för de bägge lammen på äventyr får vi veta i denna lilla modellteaterföreställning där alla vackra bilder från
boken här omvandlats till handmålade och fantasieggande kulisser. Karin Fichtelius framför
berättelsen och Lisbeth Sommarström har målat dekoren. Ålder: 3–5 år. Boka biljetter gratis
på tel: 0430-150 88.
18 SEPT (ons) kl. 10:00 – Bu och Bä i skogen
Veinge bibliotek. Fritt efter Olof och Lena Landströms bok. Hur det går för de bägge lammen
på äventyr får vi veta i denna lilla modellteaterföreställning där alla vackra bilder från boken
här omvandlats till handmålade och fantasieggande kulisser. Ålder: 3–5 år. Boka biljetter
gratis på tel: 0430-156 49.
21 SEPT (lör) kl. 11:00 och 13:00 – Lördagskul: Trollungen
Bokbussen. Kl. 11:00 i Ränneslöv, på torget vid gamla skolan och kl. 13:00 i Skottorp,
utmed Lärarevägen. ”Trollungen” berättas med skuggspelsillustrationer i litet format. Karin
Fichtelius från Teater Skata framför berättelsen. Från 3 år. Boka biljetter gratis på tel: 0430151 51, 070-208 41 60.
24 SEPT (tis) kl. 19:00 – HELA HALLAND LÄSER
Stadsbiblioteket. Psykolog Martin Hedman pratar om stress, press och utbrändhet och hur
man kan hantera och förebygga stress. Fri entré.
25 SEPT (ons) kl. 16:00 – Efterhäng: Speldosan (barnkonsert)
Lagagården. I samarbete med Laholms konsertförening. Vi välkomnar alla barn 0–6 år, syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar på Efterhäng på Lagagården i Laholm – mat, mys och
musik i timmarna mellan hämtning och läggning. Biljetter kan köpas på Bokhandeln Laholm,
nortic.se eller vid entrén på konsertdagen. Pris: 50 kr (barn 0–2 år går in gratis).
26 SEPT (tors) kl. 18:00 – Nyxxx: ”Rum, scen, salong, balkong”
Laholms teater. Besök scenkonstkollektivet i Nyxxx som är inbjudna till ett residens på Laholms teater hösten 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.
2 OKT (ons) kl. 18:00 – Nyxxx: ”Rum, scen, salong, balkong”
Laholms teater. Besök scenkonstkollektivet i Nyxxx som är inbjudna till ett residens på Laholms teater hösten 2019. De kommer att vara mitt i en konstnärlig process som du är väl-

kommen att hänga med i. Läs mer på www.artinsideout.se. Fri entré.
2–17 OKT – ”VÅGA”
Teckningsmuseet. VÅGA är en interaktiv verkstad som tar plats i Teckningsmuseets första
rum 2–17 oktober (bemannad med konstnär 5–6 oktober och 12–13 oktober). Under den här
perioden bygger museets besökare ett gemensamt konstverk på temat ”våga”.
7 OKT (mån) kl. 19:00 – HELA HALLAND LÄSER: Sara Beischer
Stadsbiblioteket. Sara Beischer berättar om sin bok Mamma är bara lite trött. Ingen föranmälan. Fri entré. I samarbete med Region Halland.
8 OKT (tis) kl. 15:00–16:15 – Kommer det att finnas självkörande bilar snart?
Stadsbiblioteket. En föreläsning av Anders Thoresson om digitaliseringens påverkan på oss
människor och samhället vi lever i. Ingen föranmälan. Fri entré. I samarbete med Region
Halland.
12 OKT (lör) kl. 11:00 – Lördagskul: Fabelstunden
Stadsbiblioteket. Karin Sillberg promenerar runt på olika platser i biblioteket och berättar de
klassiska fablerna på sitt eget speciella vis. Tankeväckande, roligt och kanske rent av moraliskt! Producent: BigWind. Ålder: 3–5 år. Boka biljetter gratis på tel: 0430-151 51, 151 50. (I
samarbete med Kultur i Halland)
13 OKT (sön) kl. 17:00 – Ruby Hughes, klassisk musik
Laholms teater. I samarbete med Laholms konsertförening. För den engelska vokalmusikern
Ruby Hughes har musik från 1500- och 1600-talet alltid fascinerat, och då särskilt den intima
och avslöjande kammarmusiken. 100 kr/medlem och 150 kr/icke medlem. Biljetter kan köpas
på Bokhandeln Laholm, nortic.se eller vid entrén på konsertdagen.
16 OKT (ons) kl. 16:00 – Efterhäng: Longkalsong Live (barnkonsert)
Lagagården. I samarbete med Laholms konsertförening. Biljetter kan köpas på Bokhandeln
Laholm, nortic.se eller vid entrén på konsertdagen. Pris: 50 kr (barn 0–2 år går in gratis).
16 OKT (ons) kl. 14:00 – ”För dig som är ledig”: Negar & Lowe
Laholms teater. Möt sångerskan Negar Zarassi och pianisten Lowe Pettersson i en personlig
och emotionell konsert med stor musikalisk variation: opera, musikal, visor och jazz! Entré:
70 kr.
22 OKT (tis) kl. 14.00 – Biblioteket bjuder på boktips med kaffe och kaka
Stadsbiblioteket. Personalen berättar om sina favoritböcker, vi fikar tillsammans och Kulturskolan står för musiken. Föranmälan senast 21 okt på tel: 0430-151 50/151 51. Fri entré.
25 OKT (fre) kl. 21:00 – Quilty, irländsk folkmusik
Strandhotellet. I samarbete med Laholms konsertförening. 100 kr/medlem och 150 kr/icke
medlem. Biljetter kan köpas på Bokhandeln Laholm, nortic.se eller vid entrén på konsertdagen.

26 OKT (lör) kl. 12:00–16:00 – Vernissage: Shades of existence
Teckningsmuseet. Utställning med Klara Kristalova, Joakim Ojanen och Ragnar Persson.
Invigningstal kl. 14:00 av Jeanette Steinsland, kurator och verksamhetschef för Gallery Steinsland Berliner i Stockholm. Fri entré.
28 OKT–3 NOV – Höstlovsverkstad
Teckningsmuseet. Kom ner till ateljén och gör din egen handdocka! Vi tar inspiration från höstens utställning med tecknade och skulpterade karaktärer. 28 okt–1 nov kl. 10–16, 2 nov–3
nov kl. 12–15:30. OBS! Grupper med fler än 5 personer måste föranmäla sig en dag innan på
0430-154 51 eller info@teckningsmuseet.se
28 OKT (mån) kl. 14:00–16:30 – UNG POESI: Hiphop som uttryckssätt
Stadsbiblioteket. En workshop om hiphop där deltagarna får lära sig skriva raptexter och modern poesi. Oskar ”Mollgan” Schwartz utgår ifrån musikgenren hiphop, delar med sig av sina
erfarenheter som textförfattare och turnerande artist. Ålder: 11–18 år. Boka biljetter gratis på
tel: 0430-151 51, 151 50. (I samarbete med Kultur i Halland)
28 OKT (mån) kl. 19:00 – 21:00 – Öppen scen
Aktivitetshusets Black Box. Workshopen tidigare under dagen på Stadsbiblioteket avslutas
med en öppen scen där du får möjlighet att uppträda med det du skrivit.
29 OKT (tis) kl. 19:00 – Klassiska svenska spel med Spelpappan; Jimmy Wilhelmsson
Stadsbiblioteket. Jimmy ”Spelpappan” Wilhelmsson är författare till böcker om ALGA, Drakar
och Demoner och datorspel till Commodore 64 och Amiga 500. Under hans presentation får
du höra de spännande berättelserna om hur klassiska spel som bland annat Finans, Tjuv och
Polis, Drakborgen och Assassin blev till. Ålder: 13 år och uppåt. Ingen föranmälan. Fri entré.
30 OKT (ons) kl. 13:00–16:00 – Spelprogrammering och filmskapande
Stadsbiblioteket. Spelprogrammering i Scratch och filmskapande i appen Stopmotion. Dropin i mån av plats. Tag gärna med egen dator eller platta.
31 OKT (tor) kl. 13:00–15:00 – Filmklubben visar Draktränaren 3
Stadsbiblioteket. Från 7 år. Gratis föranmälan på 0430-151 51, 151 50.
6 NOV (ons) kl. 14:00 – ”För dig som är ledig”: Familjen
Laholms teater. Ett generationsöverskridande musikaliskt möte med sånger av såväl Evert
Taube som Kent, August Bondeson och Mikael Wiehe. Ett variationsrikt program utlovas med
bl.a. banjo, gitarr, dragspel, munspel, dobro och diverse rytminstrument. Entré: 70 kr.
9 NOV (lör) kl. 10:00–14:00 – Arkivens dag
Stadsbiblioteket. Årets tema är ”Gömt eller glömt?” För fullständigt program se kommunens
webbsida. Ingen föranmälan. Fri entré.
9 NOV (lör) kl. 10:00–14:00 – Vernissage: Ulf Ekberg ”Säreget”
Stadshusgalleriet (under Arkivens dag på Stadsbiblioteket och i kommunarkivet). Stengods-

skulpturer, målningar m.m.
10 NOV (sön) kl. 16:00 – Beethoven i Stalingrad
Laholms teater. En föreställning baserad på tolv autentiska brev skrivna av tyska soldater
julen 1942. Breven interfolieras genom hela föreställningen med delar av Beethovens Appassionata. På scen: skådespelaren Jesper Arin och violinsten Ian Peaston. Biljett (100 kr)
inhandlas på turistbyrån i Laholm eller ticketmaster.se.
11 NOV (mån) kl. 8:30 och 9:30 – Kura Gryning
Stadsbiblioteket. Nordiska biblioteksveckan. Årets tema är ”Fest i Norden”. Vi läser högt ur
Pippi Långstrump för åk 1 och ur Sofies värld för åk 7. Mejla din anmälan till petra.ljungberg@
laholm.se och märk meddelanderaden med Kura Gryning. Obs begränsat antal platser!
11 NOV (mån) kl. 19:00 – Kura skymning
Stadsbiblioteket. Nordiska biblioteksveckan. Årets tema är ”Fest i Norden” Bibliotekarie Anna
Björk läser ur Babettes gästabud av Karen Blixen. Fika till självkostnadspris. Ingen föranmälan. Fri entré. I samarbete med Föreningen Norden.
16 NOV (lör) kl. 10:00–13:00 – Barnboksfest
Stadsbiblioteket. Barnboksfest med hemligt tema. Håll utkik på www.laholm.se/biblioteket
efter mer information! Förskolor och skolor får en inbjudan att medverka. Ingen föranmälan
krävs.
20 NOV (ons) kl. 16:00 – Efterhäng: Nallarnas picknick (barnkonsert)
Lagagården. I samarbete med Laholms konsertförening. Biljetter kan köpas på Bokhandeln
Laholm, nortic.se eller vid entrén på konsertdagen. Pris: 50 kr (barn 0–2 år går in gratis).
26 NOV (tis) kl. 19:00 – My Feldt
Stadsbiblioteket. My pratar om bakning, hållbarhet och att leva i samklang med naturen.
Trädgårdssällskapet bjuder på glögg med tilltugg. Anmälan senast 19 nov på tel. 0733894726
eller info@laholmstradgardssallskap.se. Entré: 120 kr för medlem, 180 för icke-medlem. I
samarbete med Laholms trädgårdssällskap.
27 NOV (ons) kl. 10:00 – Talboksträff med fika
Stadsbiblioteket. Bibliotekarie Anna Björk tipsar och berättar om nya talböcker och så fikar
vi tillsammans. Anmälan för icke-medlem till biblioteket eller på tfn 0430-151 51, 151 50. Fri
entré. I samarbete med Synskadades förening Laholm.

WEST OF EDEN
LAHOLMS TEATER
14 DECEMBER
»CELTIC CHRISTMAS«
BILJETTER: TICKETMASTER.SE

Teckningsmuseet

Klara Kristalova föddes 1967 i Prag. Ett
år senare flyttade hennes familj till Sverige.
Hon kom tidigt i kontakt med keramikens
möjligheter då hennes föräldrar arbetade
med keramik och skulptur. Klara valde
emellertid att studera måleri vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm, men tog
sedan upp skulpterandet igen. Hon fann det
frigörande att arbeta med ett material som
associerades med hantverk och inte kändes
så belastat i konstsammanhang. Tecknandet initierar hennes konstnärliga process
och hon beskriver sina skulpturer som just
tredimensionella teckningar.
Joakim Ojanen föddes 1985 i Västerås.
Han studerade grafisk formgivning och
illustration vid Konstfack i Stockholm,
men insåg snabbt att det var konst han ville

ägna sig åt. Med inspiration från bland annat serier och animation – och med en unik
känsla för keramikens inneboende möjligheter – skapar Joakim lekfull konst som
talar till vårt inre barn. Hans skulpturer och
teckningar växer fram i en intuitiv process
där materialet och humöret visar vägen.
Figurerna söker sin väg genom tillvaron
och signalerar att det är okej att vara just
den man är.
Ragnar Persson föddes 1980 i Tavelsjö
i Västerbotten. Upplevelser från uppväxten
är betydelsefulla byggstenar i hans konst.
Det kan handla om känslan för naturen och
den ljusa natten, om att tjuvröka i skogen
och lyssna på hårdrock. En blandning av
heavy metal och Tove Jansson med andra
ord. Det finns en mörk grundton i Ragnars
konst – en känsla av något som nalkas eller
en plats som bär på märkliga minnen. Han
arbetar ofta med en kollageteknik där figurer förs samman från olika håll i omsorgsfullt uppbyggda teckningsvärldar.
Shades of existence visas på Teckningmuseet 26 oktober–9 februari 2020. Läs
mer om museets utställningar och program
på www.teckningsmuseet.se

Ragnar Persson

Klara Kristalova

Joakim Ojanen

Möt de tre internationellt
uppmärksammade konstnärerna
Klara Kristalova, Joakim Ojanen
och Ragnar Persson i höstens
utställning ”Shades of existence”

Laholms bibliotek
Hiphop med Mollgan och
retrospel med Jimmy på
stadsbiblioteket i höst.

Spelpappan. Foto: Lars Jansson

S

pelpappan – Jimmy Wilhelmsson
kommer till Laholms stadsbibliotek i oktober. I oktober 2010
startade han webbsidan spelpappan.se
som en kanal för att skriva om de retrospel och retroprylar som han själv
älskade som barn. Resultatet blev att
han började bygga, samla, studera och
skriva om böcker, spel, filmer, leksaker
och trender som gällde på 70-, 80- och
90-talet. Och ganska snart märkte han att
det finns andra därute som gillar att läsa

om sådana saker. Spelförlaget ALGA
har varit ledande på sällskapsspel sedan
1940-talet, och många av titlarna som
t.ex. Tjuv och Polis, Finans, Drakar och
demoner och liknande är klassiker som
spelats av familjer över flera generationer. Relativt lite är dock känt om spelens
uppkomst och historia. Under senhösten
2019 släpps Boken om ALGA – om både
svenskarnas favoritspel samt mer udda
och särpräglade titlar. Boken kommer att
vara full med foton, prototyper, original
och aldrig tidigare berättade stories om
spelen och deras skapare. Jimmy är en av
författarna – hör honom berätta om detta på Stadsbiblioteket tisdag 29 oktober
klockan 18 (Ingen föranmälan behövs).
Från 13 år.
UNG POESI: Hiphop som
uttryckssätt
Måndagen den 28 oktober kommer
göteborgsrapparen Oskar ”Mollgan”
Schwartz till Laholms stadsbibliotek.
Hans sound är ofta en blandning av
inspirationskällor där den gemensamma nämnaren är färgstark hiphop med
mycket hjärta och smittsam energi: oavsett om han rappar samhällskritik, tar
ställning mot rasism och homofobi eller
delar med sig av självutlämnande texter.
Den 28 oktober klockan 14–16:30 kommer Mollgan att hålla i en workshop för
ungdomar i åldrarna 11–18 år. Det blir
en kreativ eftermiddag om hiphop där
deltagarna får lära sig att skriva raptexter
och modern poesi. Mollgan går igenom

hur man bygger upp en låt, förklarar
rimstrukturer, vokalrim, textförfattande, storytelling, flow, uppträdande och
teamwork. Fokus ligger på att varje deltagare ska våga hitta sin egen röst och
förmedla sin egen berättelse med nya
kreativa verktyg och uttryckssätt. Mollgan kommer också att berätta om hiphopens fyra element och sina erfarenheter
som textförfattare och turnerande artist.
Även om programmet tar avstamp i hip-

hop begränsas inte texterna som skapas
till den genren. Verktygen som lärs ut i
workshopen går lika bra att applicera på
såväl poesi och reggae som modern pop
och rock.
Föranmälan görs till Laholms stadsbibliotek (OBS! begränsat antal platser).
Workshopen avslutas med en öppen scen
i Black box på Aktivitetshuset, där deltagarna får möjlighet att uppträda med sitt
nyskrivna material.

Oskar ”Mollgan” Schwartz

HÖST/VIN

TER 2019

T
GAMLA KRUKMAKERIE

Kursverksamhet vecka 39–51 med
uppehåll vissa veckor. Kursledaren Elvira
och turistbyrån informerar vid bokning.
Förbokning krävs via turistbyrån i Laholm:
0430-154 50. Under kursens gång får
du prova på och utveckla olika tillverkningsmetoder som är anpassade efter din
förmåga och dina intressen. Du får även
lära dig om stengodsglasyrer och prova
på att bränna raku.
TIDER
• Måndagar kl. 10–13 (Vuxna).

• Onsdagar kl. 17:30–20:30 (Vuxna).
• Fredagar kl. 16:30–18:30 (Barn. Tips:
gå tillsammans med dina barn för en
kreativ stund tillsammans!)
PRIS
Klippkort för sex tillfällen, i följd eller efter
begäran – 1 650 kr för vuxna, inklusive
material och bränning. 1 200 kr för barn,
inklusive material och bränning.
facebook.com/gamla.krukmakeriet

STADSHUSGALLERIET
HUMLEGÅNGEN 6, STADSHUSET

NINA NILSSON
»VÄXTPORTRÄTT«
14 SEPTEMBER–19 OKTOBER

ULF EKBERG
»SÄREGET«
9 NOVEMBER–7 DECEMBER

Laholms keramikmuseums ”9 hyllor”
”Figurer”
26 oktober–
9 februari
När nyttogodset i hushållet ersattes av
andra material fick krukmakarna hitta nya
marknader. En av dessa var att tillverka
keramikföremål som inte hade någon direkt
praktisk funktion utan mera var till ”lyst”, så
kallade prydnadsföremål. Djur av olika slag
fick ofta stå modell för dessa figurer.
En mindre utställning med keramikfigurer
tillverkade i Laholm visas på Laholms keramikmuseum (Teckningsmuseet, Hästtorget)
26 oktober 2019–9 februari 2020.

