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Bildning och obehag

Er avtrubbade vän,

Linus Lundberg, redaktör  

Ä r den obehaglig, bilden på framsidan? Jag frågar, för jag är så pass av-
trubbad nu för tiden att jag blir osäker. Bilden och karaktärerna minner 
mig om serietidningarna jag läste med skräckblandad förtjusning i yngre 

tonåren: MAD, MegaPyton etcetera. Humor, surrealism och absurditeter förpackat 
i distinkta linjer och klara färger. Det är förresten illustratören Martin Ander som 
tecknat den. Martin, eller ”Mander” som han också kallas, ställer ut på Tecknings-
museet i sommar. Många av er har sett hans verk, exempelvis på Håkans Hellströms 
turnéaffischer, men få ”utanför kretsen” vet vem han är (nu vill ni veta mer om den 
här mystiska ”kretsen”, erkänn?). Passa på att bekanta er med detta orginella konst-
närsskap i sommar.

I övrigt blir det barnteater och allsång i parken, konstskola på Teckningsmuseet, 
sommarläslov med biblioteket och kurser på Gamla Krukmakeriet. Med mera. Kort 
och gott: en hel del kultur att aktivera sig med, vilket kan vara skönt att veta, om nu 
sanden blir för varm, regnet för blött eller törsten efter nöjen och bildning för svår.

....................................................................................................



Callisto, Odysseus och Kulturskolan

10.45 PÅ SCENEN

Nu närmar sig terminen sitt slut 
men på nationaldagen visar vi 
upp massor av bra saker. Vi vill 
lyfta fram några av dem speciellt.

Callisto - min egen måne
Missade ni Callisto, 
kulturfunkisföreställningen som 
blev en sådan succé under 
vårfestivalen? Då har ni chansen 
igen på nationaldagen den 6 juni. 
Klockan 10.45 på scenen blir det 
musik, teater och dans i ett 
samarbete med Daglig 
verksamhet, LLS boende, ABF 
och HSO.

Elevkonsert
Om ni stannar kvar efter Callisto 
så får ni se våra duktiga 
musikelever visa upp vad de lärt 
sig under terminen. En blandning 
som passar de flesta, och som 
startar klockan 12.45.  En del av Campus Laholm

Kulturskolan

Odysséen på vårt vis
Odysseus går med som guide 
på Kulturskolans 
teatervandring under 
nationaldagen. Det blir en 
lekfull och rolig föreställning 
som avgår vid flera tider så att 
ni inte ska missa den 
(11.30, 12.15, 12.45, 13.15). 
Vandringen tar ungefär 
30 minuter. 

Glad sommar
Vi vill passa på att önska er en 
riktigt glad sommar och hälsar 
alla nya och gamla elever 
välkomna nästa termin. 

Under fyra veckor i sommar har du möj-
lighet att prova på och uppleva lerans po-
tential! Kurserna hålls i Gamla Krukmake-
riet (Krukmakaregränd 2) som har funnits 
i Laholm i över 200 år. Du får bland annat 
lära dig olika handbyggningstekniker för 
att skapa konst eller bruksföremål.

Kostnadsfria lovaktiviteter för barn 
och ungdomar: 
24/6 kl. 10–12, 25/6 kl. 10-12, 1/7 kl. 
10–12, 2/7 kl. 10–12, 29/7 kl. 10–12, 30/7 
kl. 10–12, 5/8 kl. 10–12, 6/8 kl. 10–12. facebook.com/gamla.krukmakeriet

Kurser för vuxna (450 kr inklusive 
material):
25/6 kl. 14–17, 27/6 kl. 10–13, 2/7 kl. 
14–17, 3/7 kl. 10–13, 30/7 kl. 14–17, 31/7 
kl. 10–13, 6/8 kl. 10-12, 7/8 kl. 10–13.

Bokning och kontakt: 
Förbokning krävs via Turistbyrån i La-
holm: 0430-154 50 (Max 6 deltagare per 
grupp). För separata bokningar, kontakta 
Elvira på 0765167968. 

GAMLA KRUKMAKERIETSOMMAREN 2019



Guidade visningar på Teckningsmuseet (fri entré)
”Mander på Teckningsmuseet”: 15/6, 29/6, 13/7, 27/7, 10/8, 24/8, 7/9, 21/9 kl. 14:00

1 JUNI (lör) kl. 12–16 – Vernissage: Mander på Teckningsmuseet
Teckningsmuseet. Vernissage för utställningen med illustratören Martin ”Mander” Ander. In-
vigningstal kl. 13 av Jacob Kimvall, konstkritiker och lektor i konstvetenskap. Fri entré. 

1 JUNI (lör) kl. 14–15 – Vernissage: Ulla Sönnerstam ”Unika ting”
Laholms keramikmuseum (Teckningsmuseet).

6 JUNI (ons) kl. 10–16 – Nationaldagsfirande i Stadsparken
Stadsparken. Sveriges nationaldag firas traditionsenligt i Laholms prisbelönta stadspark med 
musik, uppträdanden, tal, trädgårdsaktiviteter, mat och dryck. Kl. 12 är det flagghissning och 
nationaldagstal vid parkscenen. Fri entré. 

6 JUNI (ons) kl. 10–16 – Kick-off för Sommarläsningen
Stadsparken, Bokbussen vid Ebbaredsstugan. Sommarläsning för de minsta med högläs-
ning, för dig som går i klass F-9 och för dig som är vuxen (från 18 år). De tjugo första som 
hämtar ut valfri läslogg får en biobiljett. 

6 JUNI (ons) kl. 10–14 – Diktworkshop 
I tältet utanför Bokbussen. Drop-in för dig i klass F-9.

24 JUNI–28 JUNI kl. 13–16 – Sommarkonstskola
Teckningsmuseet. Konstskola för dig mellan 7 och 11 år. Föranmälan på 0430-154 51 eller 
info@teckningsmuseet.se senast den 14 juni (Begränsat antal platser). Sommarkonstskolan 
är kostnadsfri och ingår i programmet ”Ung sommar” i Laholms kommun.

29 JUNI (lör) kl. 10–13 – Vernissage: Stickat, virkat och broderat
Stadshusgalleriet. Vernissage på Tina Frausins utställning.

1 JULI–5 JULI kl. 13–16 – Sommarkonstskola
Teckningsmuseet. Konstskola för dig mellan 12 och 16 år. Föranmälan på 0430-154 51 eller 
info@teckningsmuseet.se senast den 14 juni (Begränsat antal platser). Sommarkonstskolan 
är kostnadsfri och ingår i programmet ”Ung sommar” i Laholms kommun.

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.



3 JULI (ons) kl. 19 – Allsång i parken
Stadsparkscenen. Vad är en sommar utan allsång? Kom och sjung med oss! Ta med fika-
korg, familj, vänner och sjung med i några sköna svenska klassiker. Allsång med gästartister 
utlovas under ledning av Monica Christoffersson och Petronella Magnusson tillsammans med 
musikerna Peter Bengtsson, Kalle Brissman och Axel Croné. Fri entré. 

6–7 JULI (lör–sön)  kl. 11–13 och 14–16 – Gamla Krukmakeriet på Strandkalaset
Mellbystrand (nedanför Strandlyckan). Delta i ett interaktivt lerkonstverk på Strandkalaset i 
Mellbystrand. Måla och skultptera i lokal lera tillsammans med Elvira från Gamla Krukmake-
riet. Fri entré.

10 JULI (ons) kl. 15 och kl. 17 – Strandteatern och den magiska kistan 
Stadsparkscenen. Strandteatern har hittat en kista! Det är något speciellt med den där kistan. 
När Strandteatern öppnar kistan så måste berättaren berätta, musikern spela och skådespe-
larna agera och sjunga. Nu står kistan på Strandteaterns vind och väntar och längtar efter att 
publiken är på plats och äventyret kan börja! (I samarbete med Studiefrämjandet och Natur-
skyddsföreningen.) Fri entré. 

17 JULI (ons) kl. 19 – Allsång i parken
Stadsparkscenen. Vad är en sommar utan allsång? Kom och sjung med oss! Ta med fika-
korg, familj, vänner och sjung med i några sköna svenska klassiker. Allsång med gästartister 
utlovas under ledning av Monica Christoffersson och Petronella Magnusson tillsammans med 
musikerna Peter Bengtsson, Kalle Brissman och Axel Croné. Fri entré. 

24 JULI (ons) kl. 15 och kl. 17 – Strandteatern och den magiska kistan 
Stadsparkscenen. Strandteatern har hittat en kista! Det är något speciellt med den där kistan. 
När Strandteatern öppnar kistan så måste berättaren berätta, musikern spela och skådespe-
larna agera och sjunga. Nu står kistan på Strandteaterns vind och väntar och längtar efter att 
publiken är på plats och äventyret kan börja! (I samarbete med Studiefrämjandet och Natur-
skyddsföreningen.) Fri entré. 

17 AUG (lör) kl. 13–16 – Mander med Mander
Teckningsmuseet. Illustratören Martin ”Mander” Ander guidar sin egen utställning, svarar på 
frågor och förklarar bildernas betydelse. Guidningen avslutas med eget tecknande under 
vägledning av Mander. Pris: 200 kr. Från 15 år. OBS! Föranmälan på 0430-154 51 eller info@
teckningsmuseet.se.

HJÄLP OSS ATT BLI BÄTTRE!
Kommunens kultur- och frtitidsverksamheter vill bli ännu bättre på att 
kommunicera och informera – gå in på www.laholm.se/kulturenkat 
och svara på frågorna i vår korta enkät (eller scanna qr-koden till höger). 
Deltagandet är anonymt. Tusen tack! 



STADSPARKSCENEN
10 JULI 15:00 / 17:00
24 JULI 15:00 / 17:00
FRITT INTRÄDE

Fira Nationaldagen!
Laholms Stadspark 6 juni. Fritt inträde!

Fira Nationaldagen!Fira Nationaldagen!Fira Nationaldagen!Fira Nationaldagen!Fira Nationaldagen!Fira Nationaldagen!Fira Nationaldagen!Fira Nationaldagen!Fira Nationaldagen!Fira Nationaldagen!Fira Nationaldagen!Fira Nationaldagen!Fira Nationaldagen!Fira Nationaldagen!Fira Nationaldagen!Fira Nationaldagen!Fira Nationaldagen!Fira Nationaldagen!Fira Nationaldagen!Fira Nationaldagen!Fira Nationaldagen!Fira Nationaldagen!Fira Nationaldagen!Fira Nationaldagen!Fira Nationaldagen!Fira Nationaldagen!Fira Nationaldagen!Fira Nationaldagen!Fira Nationaldagen!

Ett arrangemang av Kulturskolan, Pridegruppen unga i Laholm och Laholms kommun. 
För mer info och eventuella förändringar i programmet gå in på www.laholm.se
Rebecca Sellergren är konferencier hela dagen på scen.

Nationaldagens program
SCENEN
08.45 Samling vid Stadsbiblio-
teket för barnparaden
09.00 Barnparaden tågar mot 
Stadsparkens scen
09.15 Bebisceremoni
10.00 Strandteatern spelar ”Den 
magiska kistan”

PRIDETÄLT
10.00 Ansiktsmålning, pin-ska-
pande, regnbågsmanikyr, pride-
graffi ti och mycket mer! 

RUNDA DAMMEN
10.30 Växtsnack vid Runda 
Dammen med Gunnel Carlson 

(från SVT:s Gröna rum m.m.), 
Peter Bengtsson (Stilla dagar i 
Ysby, SVT:s Trädgårdskampen 
m.m.) och Stellan Johansson 
(biolog och växtkunnig). 

SCENEN
10.45 Kulturskolan: Kulturfunkis 
spelar ”Callisto – Min egen måne”
11.30 S:t Clemens kyrkokör 
samt Kören för alla och Gospel-
kören sjunger
11.45 Manskören sjunger
12.00 Flagghissning, national-
sång och tal av Landshövding 
Lena Sommestad
12.15 Dans till sköna toner med 

Ränneslövs Folkdansgille
och Ränneslöv-Ysby kyrkokör
12.45 Kulturskolans elever 
uppträder

14.15 Trädgårdsquiz med Gunnel 
Carlson och Peter Bengtsson 
15.00 Musikteater för barn: 
”I vår sånglåda”
15.30 Pride: Lokala ungdoms-
talanger uppträder

KULTURSKOLAN
Medverkar i år med ”Callisto 
– min egen måne”, teatervand-
ringen ”Odyssén på vårt vis” och 
konsert på Stadsparksscenen

www.laholm.se

Välkommen till nationaldagsfi randet 
i Laholms prisbelönta Stadspark!

Bungytrampolin Bumper ball Strandteatern

OCH SÅ BLIR DET 
MAT, DRYCK, 

UTSTÄLLARE,
FÖRSÄLJARE OCH 

MYCKET MERA!

Barnparaden Kulturskolan Växtsnack
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3 & 17 juli 
Scenen i Laholms stadspark

Kom och sjung med oss! Ta med fikakorg, familj, vänner  
och sjung med i några sköna svenska klassiker. 

 Allsången startar 19:00 och pågår till ca 20:30

GÄSTARTISTER!

Petronella MagnussonMonica Christoffersson

Peter Bengtsson

Axel Croné Kalle Brissman 



Sommarlovsläsning
Sommarlovsläsning gånger 
tre med Laholms bibliotek

Läsning för alla från 0 till 100 år. 
Läs ett visst antal böcker och få 
en bok av oss! Läs högt för ett 

barn, läs tyst för dig själv, lyssna på en 
bok. Läs på stranden, läs i mobilen, läs 
på tåget, läs i hängmattan, läs, läs, läs!

För de minsta: 
Högläsningssommar – för alla barn som 
inte börjat första klass. Få ditt barns 
språk att blomma! Visste du att barn 
genom högläsning får ett mycket större 
ordförråd? Med högläsningen passar du 
även på att utveckla ditt barns fantasi, 
kreativitet och koncentrationsförmåga. 
Du ger ditt barn närhet och ni får en här-
lig stund tillsammans!

För dig som går i klass F–9: 
För åttonde året i rad har vi Sommarlov-
släsningen för dig som går i grundskolan 
och läser själv. Sedan starten 2011 har vi 
delat ut över 1000 böcker till läshungriga 
barn!

För dig som är vuxen från 18 år: 
Nytt för i år är sommarläsning för vux-
na. Semestern är ju en perfekt tid för att 
läsa - inne om det regnar och på stranden 
eller under ett träd i skuggan om solen 
skiner. Kanske en spännande deckare, en 
kärlekshistoria eller bara en bok om livet 
med alla dess sorger och glädjeämnen. 

När du lämnar in din läslogg på biblio-
teket får du en pocketbok och har dess-
utom chansen att vinna en inbunden bok!

Vinn biobiljett
Hämta din läslogg 6 juni på Bokbussen 
i Stadsparken mellan kl. 10 och 16. De 
20 första som hämtar valfri läslogg får 
varsin biobiljett. Från 7 juni kan du häm-
ta din läslogg på något av alla Laholms 
bibliotek och Bokbussen.
 Vet du inte riktigt vad du vill läsa? 
Fråga personalen på biblioteket eller gå 
in på www.laholm.se/bibliotek för bok-
tips!

Glad lässommar önskar vi på Laholms 
bibliotek!



works som avhandlar hans originella konst-
närskap.

Martin Anders maximalistiska bildvärld 
präglas av tydliga linjer, klara färger, 
retroromantiska utsvävningar och lager på 
lager av subkulturella referenser. Illustra-
tionerna är alltid träffsäkra och mästerligt 
formgivna. Tilltalet är tillgängligt och 
direkt, samtidigt som de täta detaljerna och 
surrealistiska infallsvinklarna fördjupar 
upplevelsen och håller kvar betraktaren. 
Utöver punk-, graffiti- och skateboard-
kulturens grafik och estetik nämner han 
serietidningen MAD, tecknaren Hans Ar-
nold och 1960-talets undergroundtecknare 
i USA som inspirationskällor.

Utställningen på Teckningsmuseet bjuder 
på utvalda nedslag i Martin Anders mång-
sidiga karriär. Ni kommer bland annat att 
få se skateboardar, böcker, förpackningar, 
turnéaffischer, skivomslag och inte minst 
originalen till flera av hans arbeten.
 Mander på Teckningsmuseet visas 1 
juni–29 september 2019. Vernissage 1 
juni klockan 12–16. Samtidigt öppnar 
utställningen Tid – teckningar från museets 
samling.

Martin ”Mander” Ander (f. 
1976) är verksam som illus-
tratör och grafisk formgiva-
re med rötter i Stockholms 

graffiti- och skateboardvärld. I dag bor han 
i Gnesta och arbetar internationellt med 
såväl skateboarddesign som illustrationer 
för böcker, annonser, affischer och skiv-
omslag. Martin har illustrerat för artister 
som Håkan Hellström och KRS-One och 
företag som amerikanska Moog Music och 
Flip Skateboards. År 2009 blev han trea i 
den internationella tävlingen Best Art Vi-
nyl för sitt ikoniska skivomslag till Fever 
Ray, och 2015 blev han utsedd till Årets 
Designer på Svenska Skateboardgalan. År 
2018 släpptes boken Ouff! Mander selected 

Mander på 
Teckningsmuseet

www.teckningsmuseet.se

facebook.com/teckningsmuseet

@teckningsmuseet

Ä r du mellan 7 och 16 år och intresserad av att skapa och vara 
kreativ? Då kan du anmäla dig till Teckningsmuseets sommar-
konstskola. Ta chansen att fördjupa dig i olika konstnärliga 

tekniker och material och träffa andra med samma intresse. Du kom-
mer att få prova på teckning, grafik, måleri och kollage. Konstskolan 
avslutas med en vernissage för anhöriga. Kursledare är konstnären 
Henrik Stenberg.

7–11 år: 24 juni–28 juni kl. 13–16.
12–16 år: 1 juli–5 juli kl. 13–16.

Plats: Teckningsmuseets tecknarateljé. Föranmälan krävs. Anmäl dig 
på 0430-154 51 eller info@teckningsmuseet.se senast den 14 juni 
(Begränsat antal platser). Sommarkonstskolan är kostnadsfri och in-
går i programmet ”Ung sommar” i Laholms kommun.

HÄSTTORGET, LAHOLM | WWW.TECKNINGSMUSEET.SE

KOSTNADSFRI
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Ulla Sönnerstam började 
som formgivare på Firma 
Laholmskeramik men öpp-

nade 1964 egen verkstad i Tjärby. 
Här tillverkade hon parallellt med 
de traditionella  bruksföremålen 
även rent prydnadsgods. Ofta 
hämtade hon sin inspiration i 
växt- och djurriket. I denna lilla 
utställning visas några av dessa 
unika skulpturer inlånade från 
ett privathem i Laholm. 

Utställningen visas på Laholms 
keramikmuseum (Tecknings-
museets nedre plan) 1 juni–29 
september 2019.

Laholms keramikmuseum: 
Ulla Sönnerstam

STADSHUSGALLERIET 
HUMLEGÅNGEN 6

STADSHUSET

TINA FRAUSIN
»STICKAT, VIRKAT 
OCH BRODERAT«

29 JUNI–24 AUG 2019


