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Vi på Kulturskolan längtar till våren
precis som alla andra. Men det är inte
bara värme, knoppar och hemvändande flyttfåglar som vi tänker på. Vi vill
också lyfta fram Kulturfunkis, Öppet
hus och så klart vårfestivalen.
Vårfestival
Den 9 april sätter vi igång med
Vårfestivalen som innebär en mängd
arrangemang under en hel vecka. På
torsdagen den 11 april visar vi exempelvis teatern ”Var kommer påskharen
ifrån?” i BlackBox.
Festivalen avslutas med en stor Grand
Finale fredagen den 12 april då även
Kulturfunkis har sitt evenemang (läs
mer om det senare i texten).
Håll utkik efter mer information i
tidningar, sociala medier eller på vår
hemsida (laholm.se/kulturskolan).
Kulturfunkis
Kulturskolan i samarbete med LSS och
ABF arbetar under våren fram ett
kulturevent tillsammans med personer
med funktionsvariationer. Manus, scenografi och koreografi arbetas tillsammans fram till en helhet som presenteras under avslutningen på vårfestivalen
den 12 april i en sprakande föreställning på Campus Laholm. Även elever
från Kulturskolan deltar.

Sven-Mikael Nyström, som är med från
Kulturskolans sida, tycker att hela projektet är givande på många sätt.
– Vilken fantastisk chans att få träffa så
många otroliga och kreativa människor.
Projektet har finansierats med kulturskolepengar från Statens Kulturråd och var
från början tänkt att vara ett återkommande arrangemang. Men i den nya
budget som antogs i december fanns
inte längre stödet till Kulturskolor med.
– Vi hoppas att stödet ska komma
tillbaka men just nu ser det mörkt ut för
ett andra år, säger Kulturskolans
enhetschef Jon Brooks.
Öppet Hus
Den 27 april öppnar vi dörrarna så att ni
kan kika in i vår verksamhet. Vi hälsar
elever, föräldrar, mor- och farföräldrar,
eller kanske bara allmänt nyfikna
välkomna att hälsa på oss för att titta på
vår musikverksamhet, bild och form,
foto, teater, dans, film, animation och
mycket mycket mer.
Den här terminen har vi i skrivande stund
14 inplanerade evenemang och det
brukar bli fler när kreativiteten sätter fart.
Välkomna till 2019 hos Kulturskolan i
Laholm!

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)
”Georg Lagerstedt – Rörelsefröjden och rytmen i blodet”: 2/3, 16/3, 30/3, 13/4, 27/4, 11/5 kl.
14:00
2 MARS (lör) kl 13-15 – Vernissage: Larsdrejare
Laholms keramikmuseum. Vernissage för utställningen med Larsdrejares keramik.
5 MARS (tis) kl. 16:30 – Barnkonventionen som lag, vad betyder det?
Teckningsmuseet. Vad innebär ett barnrättsperspektiv, vilka krav ställs på en kommun när
barnkonventionen blir lag? Föreläsning med Åsa Ekman. Anmälningar: eva.c.andersson@
me.com (I samarbete med Kultur i Halland)
9 MARS (lör) kl. 11 – Lördagskul: Manne gräver ett hål
Stadsbiblioteket. I den här musiksagan får vi höra hur det gick med Manne och hans pappa
den där dagen på stranden när vädret slog om och allt blev kallt och tråkigt. Vad gör man på
en strand när det inte går att bada? Från 4 år Föranmälan: 0430-151 51, 151 50.
11 MARS (mån) kl. 18.30 – Elevkväll med Kulturskolan
Campus Laholm, foajen. Tema: Världsmusik & rymden. Kulturskolans elever bjuder på utställning och musik. För mer info, se sociala medier eller laholm.se/kulturskolan
13 MARS (ons) kl. 14 – ”För dig som är ledig”: Ewas Trio
Laholms teater. Glatt, igenkännande, melodiskt och framförallt roliga berättelser mellan låtarna. Kapellmästare/piano: Ewa Ludwigsson. Bas: Jimmy Ludwigsson. Sång/trummor: Bengt
Isaksson. Entré: 70 kr.
15 MARS (fre) kl. 19 – Ika Nord: Kroppkakan
Laholms teater. En soloshow om språket alla kan, av och med Ika Nord (Ika i rutan, Tomtemaskinen m.m.). Det blir mim, sång, dans, humor, poesi och allvar. Biljett: 100 kr (ticketmaster.
se eller turistbyrån i Laholm).
17 MARS (sön) kl. 16 – Tonbruket
Laholms teater. Med rötterna i jazz, men med influenser av progg, psych, kraut, rock och
avantgarde, så har Tonbruket skapat en alldeles egen plats på den svenska musikkartan.
Utöver att bandet har turnerat flitigt har de även hunnit släppa fyra kritikerrosade album som

alla belönades med varsin Grammis. (I samarbete med Kultur i Halland). Biljett: 100 kr (ticketmaster.se eller turistbyrån i Laholm).
18 MARS (mån) kl. 16–18 – Filmklubben visar: Coraline
Stadsbiblioteket. #minusett. Filmklubben är gratis, allt du behöver göra är att anmäla dig till
Stadsbiblioteket i Laholm! Vi visar filmen Coraline, som handlar om en 11-årig tjej som hittar
en hemlig dörr till en annan dimension. Ålder: från 9 år. Föranmälan: 0430-151 51, 151 50.
20 MARS (ons) kl 18.30 – Elevkväll med Kulturskolan
Campus Laholm, foajen. Tema: Svart och vit & B. Kulturskolans elever bjuder på utställning
och musik. För mer info, se sociala medier eller laholm.se/kulturskolan
21 MARS (tors) kl. 18 – Konst på bio: Degas – Passion för perfektion
Bio Maxim. Biljett: 140 kr för medlemmar i Teckningsmuseets vänner, 160 kr för övriga.
23–24 MARS – Naturpysselverkstad med Kristina Digman
Teckningsmuseet. Skapa bilder av material från naturen med konstnären och illustratören
Kristina Digman. Fri entré.
24 MARS (sön) kl. 16 – Axel von Fersens charmkurs
Laholms teater. Axel von Fersens (1755–1810) liv är fyllt av makalösa äventyr. I Frankrike
får han självaste drottningen på fall, i Amerika blir han tolk åt George Washington. Vill du bli
likadan? Axel von Fersens charmkurs är en humoristisk afton med Caroline Donath. Biljett:
100 kr (ticketmaster.se eller turistbyrån i Laholm).
25 MARS (mån) kl. 19.00 – Poetry slam
Stadsbiblioteket. Tävling för alla åldrar i estradpoesi. Mer information och föranmälan finns
på regionhalland.se/poetryslam och på laholm.se/bibliotek. I samarbete med Region Halland.
26 MARS (tis) kl. 10–12 – Ny på nätet: Prova virtual reality-glasögon och spela TV- spel
Stadsbiblioteket. För dig som kanske är äldre och aldrig prövat förut. Fika till självkostnadspris. Begränsat antal platser. Föranmälan på telefon 0430-151 51, 151 50. Kostnadsfritt.
27 MARS (ons) kl. 10–12 – Ny på nätet: Sociala medier
Stadsbiblioteket. 2-timmarskurs 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.
28 MARS (tor) kl. 10–12 – Ny på nätet: iPad
Stadsbiblioteket. 2-timmarskurs för dig som vill lära dig grunderna för hur du använder din
iPad. Obs, vi visar endast iPad! (På baksidan av plattan ska det finnas ett äpple) Fika till självkostnadspris. Begränsat antal platser. Föranmälan på tel. 0430-151 51, 151 50. Kostnadsfritt.
30 MARS (lör) – Lördagskul: Dockteater på Bokbussen
Genevad kl. 11, Vallberga Bredg./Långg. kl. 13. Synneve Hagström är förskollärare och atelierista. Med sina egenhändigt tillverkade dockor bjuder hon in barnen till sagans förtrollande

värld. Kom och möt bockarna Bruse, Prinsessan på Ärten och kanske självaste Guldlock!
Dockspelet ackompanjeras med speldosa och flöjt. Ålder: 3-6 år. Föranmälan på bussen,
eller 0430-151 51, 151 50.
1 APRIL (mån) kl. 17–19 – Filmklubben visar: Ready Player One
Stadsbiblioteket. Se filmen och få boken – gratis. Allt du behöver göra är att anmäla dig till
Stadsbiblioteket i Laholm! Vi visar filmen Ready Player One som baseras på en bok av Ernest
Cline. Från 12 år. Föranmälan: 0430-151 51, 151 50.
3 APRIL (ons) kl. 19 – Vi skulle ha spelat Lysistrate
Laholms teater. En föreställning om kvinnorna i fredsrörelsen, skriven och regisserad av Stina
Oscarson. Från kampen om rösträtt till Alva Myrdals nobeltal och den ryska punkgruppen
Pussy Riot. På scen: Angelica Jennesved, Anja Björck och Ellinor Sterner. (I samarbete med
Kvinnor för fred). Biljett: 100 kr (ticketmaster.se eller turistbyrån i Laholm).
8 APRIL (mån) kl. 19 – Mat på biblioteket. Ät din jävel!
Stadsbiblioteket. Författaren Malin Haawind berättar utifrån sin nya bok ”Ät din jävel”. En bok
om matglädje, dödsångest, vitlök och smör. Den lustfyllda maten och om hur vi samtidigt gör
den väldigt problematisk. Ingen föranmälan. Fri entré.
9–12 APRIL – Kulturskolans vårfestival
9 april: Campus Laholm, foajen. Musik, utställningar och överraskningar. 10 april: Campus
Laholm, Aulan. Musik, utställningar och överraskningar. 11 april: Campus Laholm, BlackBox.
Teater: Var kommer påskharen ifrån? Kulturskolans elever ger en spännande barnteater som
tar dig med på ett äventyr. 12 april: Campus Laholm, se info i foajen. Vårfestivalens stora
avslutning med dans, musik, utställningar och inte minst Kulturfunkis. För mer info, se sociala
medier eller laholm.se/kulturskolan.
10 APRIL (ons) kl. 14 – ”För dig som är ledig”: Smepöjka
Laholms teater. Dansbandet Smepöjka bjuder på lättsam underhållning med låtar man känner igen, kryddat med historier och massor av humor och galenskap. Entré: 70 kr.
11 APRIL (tors) kl. 18 – Konst på bio: Den unge Picasso
Bio Maxim. Biljett: 140 kr för medlemmar i Teckningsmuseets vänner, 160 kr för övriga.
13 APRIL (lör) kl. 10, 10.30, 11, 11:30, 12 – Lördagskul: Art Van – lera och animering
Stadsbiblioteket. Art Van är en rullande verkstad med lera och animering. Deltagarna kommer
få möjlighet att prova lera som material, lära sig grundläggande tekniker inom keramik, samt
prova på leranimation med digital teknik. Fem grupper med 30 min/grupp. Max 8 personer per
grupp – först till kvarn! Från 5 år. Föranmälan: 0430-151 51, 151 50.
13–18 APRIL – Påsklovsverkstad: Luffarslöjd
Teckningsmuseet. Luffarslöjd är en slags metallslöjd där man böjer och surrar metalltrådar
till olika former och föremål. Gör vispar, korgar eller helt fria former och konstverk. Namnet
kommer från att många luffare förr i tiden vandrade runt och skapade och sålde den här typen
av föremål. Tid: 13–14 april (kl. 12–16). 15–18 april (kl. 10–16). Fri entré. Alla åldrar.

24 APRIL (ons) kl. 10 – 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.
24 APRIL (ons) kl. 19 – Musik på biblioteket
Stadsbiblioteket. Åsa Johansson och Johan Ludvig Rask framför visor, dikter och berättelser
av och om Olle Adolphson. Ingen föranmälan. Fri entré. I samarbete med Hallands bildningsförbund och Region Halland.
26 APRIL (fre) – Kulturskolan på Mellby Center
Mellby Center. Kulturskolans elever ger en konsert ute i vimlet på Mellby Center.
27 APRIL – Öppet hus på Kulturskolan
Campus Laholm. Kom och prova på gamla och nya kurser. För mer info, se sociala medier
eller laholm.se/kulturskolan
29 APRIL (mån) kl. 16–18.30 – Tipspromenad: Harry Potter
Stadsbiblioteket. Tipspromenad på temat Harry Potter. Vi gör egna pins med namnet på ett
elevhem som man väljer med hjälp av sorteringshatten. Vi visar filmklipp och ser en uppvisning av en trollkarl som vi har bjudit in. Från 9 år Föranmälan: 0430-151 51, 151 50.
6 MAJ (mån) kl. 17–19 – Just Dance!
Stadsbiblioteket. #minusett. Kom och prova på vårt nya tv-spel Just Dance! Välj mellan 40
olika låtar och ha kul tillsammans med polarna! Från 12 år. Ingen föranmälan krävs!
7 MAJ (tis) kl. 14 – Biblioteket bjuder på boktips med kaffe och smörgås
Stadsbiblioteket. Personalen berättar om sina favoritböcker, vi fikar tillsammans och Kulturskolan står för musiken. Föranmälan senast 3 maj på tel. 0430-151 51, 151 50. Fri entré.
20 MAJ (mån) kl. 16–18 – Spela tillsammans!
Stadsbiblioteket. #minusett. Prova på något helt nytt eller briljera med dina kunskaper – utmana dina kompisar och ha roligt tillsammans! Vi spelar schack, hockeyspel m.m. Det finns även
möjlighet att prova på tv-spel med VR-glasögon. För alla åldrar! Ingen föranmälan krävs.
22 MAJ (ons) kl. 14 – “För dig som är ledig”: Viktoria Rockers
Laholms teater. Dags att rocka! Fyra musiker från Halmstad spelar den glada, svängiga 50och 60-tals-rock’n’roll de själva växte upp med: Elvis, Cliff Richard, Roy Orbison, Fats Domino, Chuck Berry, Owe Törnkvist m.m. Entré: 70 kr.
27 MAJ (mån) – Träblås-, gitarr- och baskväll med Kulturskolan
Campus Laholm, se info om plats i foajen. För mer info, se sociala medier eller laholm.se/
kulturskolan
28 MAJ (tis) – Brass-, stråk- och cellokväll med Kulturskolan
Campus Laholm, se info om plats i foajen. För mer info, se sociala medier eller laholm.se/
kulturskolan

Ika Nord

Caroline Donath

Teater på Laholms teater
Den här våren satsar kommunen
extra på teater. Biljetter (100 kr
per föreställning) inhandlas på
ticketmaster.se eller via turistbyrån i Laholm.
Ika Nord: Kroppkakan
Fredagen den 15 mars klockan 19 kommer Ika Nord till Laholm med föreställningen ”Kroppkakan” – en kavalkad av
musikaliska tablåer och inspirerande exempel på kroppens olika sätt att kommunicera bortom orden. Utöver Ikas egna
komiska mimstycken får publiken bland
annat ta del av Isadora Duncans vision
om den fria kvinnan i originalkoreografi
från 1908.
Axel von Fersens charmkurs
Axel von Fersens (1755–1810) liv är

fyllt av makalösa äventyr. I Frankrike får
han självaste drottningen på fall, i Amerika blir han tolk åt George Washington.
Vill du bli likadan? Axel von Fersens
charmkurs är en humoristisk afton med
komikern Caroline Donath. Du får ta del
av Axels tips och tekniker för framgång
under denna kväll, som lika mycket är en
show som charmkurs. Tid: Söndagen den
24 mars klockan 16.
Vi skulle ha spelat Lysistrate
Vi skulle ha spelat Lysistrate är en föreställning om kvinnorna i fredsrörelsen,
skriven och regisserad av Stina Oscarson. Från kampen om rösträtt till Alva
Myrdals nobeltal och den ryska punkgruppen Pussy Riot. På scen: Angelica
Jennesved, Anja Björck och Ellinor Sterner. Tid: Onsdagen den 3 april klockan
19.

Laholms bibliotek
LÖRDAGSKUL OCH ANNAT
KUL FÖR BARN!

VAR?

Laholms Stadsbibliotek

Humlegången 6

———————————————–—

Manne gräver ett hål
I musiksagen "Manne gräver ett hål”
får vi höra hur det gick med Manne
och hans pappa den där dagen på
stranden när vädret slog om och allt
blev kallt och tråkigt. Vad gör man på
en strand när det inte går att bada?
När vinden isar, glasskiosken är
stängd och skrattmåsarna har slutat
skratta - vad gör man då?
Lördag 9/3
Kl. 11.00
Föranmälan!

Från 4 år
Plats: Stadsbiblioteket, nedre plan
Föranmälan: 0430-151 51, 151 50

————————————————————————————————————

Art Van— lera och animering!
Art Van är en rullande verkstad
med lera och animering. Deltagarna kommer få möjlighet a prova
lera som material, lära sig grundläggande tekniker inom keramik,
samt prova på leranimaon med
digital teknik. Deltagarna får även
själva testa a skapa stopmoonﬁlm och experimentera framför kameran. Fem grupper med
30 min/grupp. Max 8 personer per
grupp—först ll kvarn!
Från 5 år
Plats: Stadsbiblioteket
Föranmälan: 0430-151 51, 151 50

————————————————————————————

Följ oss på:

minuse_laholm

Sagostund!
Sagostund för barn i åldern 3-5 år
på Stadsbiblioteket. Drop-in, men
stora barngrupper bör föranmäla.
———————————————–——

Babybokprat!

Tisdagar

Kom och mys en
26/2-26/3
stund med din
10.30
bäbis. Det blir sagor, rim, ramsor, sång och boktips för barn och vuxna.
Ålder: 5-11 månader
Plats: Stadsbiblioteket
Anmälan:
petra.ljungberg@laholm.se

———————————————–——

Dockteater på Bokbussen!

Synneve Hagström
är förskollärare och
atelierista. Med sina
egenhändigt tillverkade dockor bjuder
hon in barnen till sagans förtrollande värld. Kom och
möt bockarna Bruse, Prinsessan
på Ärten och kanske självaste
Guldlock! Dockspelet ackompanjeras med speldosa och flöjt.
Ålder: 3-6 år
Plats: Genevad kl. 11.00, Vallberga Bredg./Långg. kl. 13.00
Föranmälan på bussen, eller
0430-151 51, 151 50

Teckningsmuseet
Naturpyssla med Kristina
Digman, 23–24 mars

Konstnärsledda verkstäder
De konstnärsledda verkstäderna i tecknarateljén (med Henrik och Elvira) fortsätter
i vår. Nedan listas samtliga datum och
teman. Som vanligt är det fri entré. Större
grupper förbokas på 0430-154 51. Öppettider m.m. finns på www.teckningsmuseet.se
9–10 mars: Linoleumtryck
16–17 mars: Bokbinderi
23–24 mars: Naturpysselverkstad – skapa
bilder av material från naturen med konstnären och illustratören Kristina Digman.
30–31 mars: Väva med papper
6–7 april: Skulpturala målningar
13–18 april: Påsklovsverkstad – luffarslöjd
27–28 april: Mönster av geometriska
former
4–5 maj: Silkespapper
11–12 maj: Tusch
18–19 maj: Sprattelgubbar

Georg Lagerstedt t.o.m. 19 maj
År 2007 tog Teckningsmuseet emot en stor
donation – 3234 teckningar av målaren,
tidningstecknaren och illustratören Georg
Lagerstedt (1892–1982). Samlingen är
unik, och inte bara för att Lagerstedt saknas i andra betydande samlingar – trots att
han under ett halvsekel hörde till landets
främsta tidningstecknare. Samtiden var
särskilt imponerad av hans stilbildande förmåga att skildra idrott och sport, fart och
rörelse. Georg Lagerstedt – rörelsefröjden
och rytmen i blodet visas på Teckningsmuseet 2 februari–19 maj 2019. En intervju
med Georgs son, Janne, finns att se på
museets webbsajt.
Georg i sitt arbetsrum på Stockholms Dagblad.

www.teckningsmuseet.se
facebook.com/teckningsmuseet
@teckningsmuseet
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Kurser i keramiktillverkning 4 feb–10 juni
Utforska lerans potential genom att
lära dig olika tekniker. I en kulturhistorisk miljö tillverkar vi både konst
och bruksföremål, och du får både
glasera och bränna raku!
VUXNA:
Måndagar kl. 10–13.
Tisdagar kl. 17:30–20:30.
Klippkort för 6 tillfällen (1 650 kr
inklusive material) inhandlas på
turistbyrån.

BARN:
Måndagar kl. 16:30–18:30.
(Ett tips är att vuxna kan gå tillsammans med sina barn, som en gemensam aktivitet!). Klippkort för 6 tillfällen
(1 200 kr inklusive material) inhandlas på turistbyrån.
BOKNING OCH KONTAKT:
Turistbyrån i Laholm, 0430-154 50.
elvira.roslund.gustavsson@laholm.se

facebook.com/gamla.krukmakeriet

@gamlakrukmakeriet

IDUN BALTZERSEN »FÖRVANDLINGEN« TECKNINGSMUSEET 22.9 2018–20.1 2019

STADSHUSGALLERIET
HUMLEGÅNGEN 6, STADSHUSET

RAGNAR SCHMID
MÅLERI OCH GRAFIK
16 FEBRUARI–6 APRIL

EVA DAHLIN
»KROPPAR«
13 APRIL–15 JUNI

Ragnar Schmid har under 2018 gjort konstnärliga gestaltningar på förskolorna på Söderläget och i Allarp. Här
visas ytterligare en sida av hans konstnärskap.

Laholms keramikmuseum: När Lars blev drejare
År 1964 började Lars Ljunggren, då 16
år, som drejarelärling på Firma Laholmskeramik. Där träffade han Lena som senare blev hans hustru. Hon jobbade som
dekoratris. Efter några år ville Lars lära
sig mer om keramikyrket. Då flyttade Lena
och Lars runt och arbetade på olika keramikverkstäder i Skåne och Halland. År
1980, när Firma Laholmskeramik lade ner,
fick Lars möjlighet att köpa den drejskiva
han satt på när han började som lärling.
Nu kändes tiden mogen att öppna ett eget
krukmakeri, så på julskyltningssöndagen
1983 öppnade Lena och Lars en verkstad
på Mäster Nilsgatan 1 i Laholm med namnet »Larsdrejare«. Produktionen består till
stor del av nyttogods, som muggar och
skålar i stengods, som tål daglig använd-

ning i generationer. Roliga detaljer och
egenblandade glasyrer utmärker föremålen. Och den gamla drejskivan snurrar än
i dag – nu i ateljén på Sologatan 12. Utställningen Larsdrejare visas på Laholms
keramikmuseum 2 mars–19 maj 2019.
Lars Ljunggren

