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TIDNINGEN »KULTUR & FRITID« GES UT AV KULTURENHETEN, LAHOLMS KOMMUN ANSVARIG UTGIVARE  

JONAS HEINTZ, JONAS.HEINTZ@LAHOLM.SE REDAKTION JONAS HEINTZ, LINUS LUNDBERG, THERESE EH-

RENBORG, CATTIS AHLGREN, PETRA LJUNGBERG, JEANETTE BENGTSSON GRAFISK FORMGIVNING LINUS 

LUNDBERG OMSLAGSBILD PETER KÖHLER, »BE STILL MY HEART«, 2019 (DETALJ) TRYCK TRYDELLS 2020 

KONTAKT 0430-150 00 (VÄXEL), KOMMUN@LAHOLM.SE TIDNINGEN »KULTUR & FRITID« INFORMERAR EN-

DAST OM EVENEMANG ARRANGERADE AV/I SAMARBETE MED KULTURENHETEN, FRITIDSENHETEN, BIBLIO-

TEKET OCH KULTURSKOLAN.

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

Kommunens verksamheter och evenemang anpassas
efter rådande rekommendationer och restriktioner.

Tänk på att hålla avstånd till andra, tvätta händerna 
ofta och stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. 

Y



ljudlandskap och den vilda naturen. 

Anpassat vernissage
Hidden in plain sight öppnar den 26 sep-
tember, som planerat, men för att undvi-
ka folksamlingar uteblir invigningstalet. 
Museet är öppet klockan 12–16, precis 
som vanligt. Peter Köhler är på plats de 
första två timmarna, för de som vill byta 
några ord med konstnären. 

»Ta en annan väg«
Under samma period visas utställning-
en Ta en annan väg – teckningar från 
museets samling med verk av bland 
andra Sven Ljungberg, Endre Nemes, 
Katja Tukiainen, Lis Zwick och Walter 
Bengtsson. 
 Övrigt program (pedagogik, worksho-
par m.m.) hittar ni på museet webbsajt 
www.teckningsmuseet.se

Peter Köhler är född 1971 i 
Stockholm där han också bor 
och verkar. Hans teckningar 

bjuder oss in till ett virvlande flöde 
som på drömmens vis har något både 
välbekant och gåtfullt undflyende över 
sig. Det abstrakta smälter samman med 
det figurativa. Det flödande och viktlöst 
organiska kontrasterar mot linjalraka 
arkitektoniska element, rum, trappor 
och öppningar in mot, och ut mot, 
något annat. 
 Köhler hämtar inspiration från 
folktro, sägner, mytologi, vidskepelse 
och människors sätt att skydda sig från 
främmande krafter. Han inspireras även 
av litteratur och musik med storslagna 

Teckningsmuseet
Peter Köhler – Hidden in 
plain sight, 26.9–24.1

Peter Köhler, »Be Still My Heart«, 2019 (Beskuren)



Kalender
Laholms teater       Teckningsmuseet       Laholms bibliotek          Stadshusgalleriet ¨ # (Hästtorget)           (Hästtorget)                                                                         (Humlegången 6)

0430-154 51
Mån–fre 10–16:30.

Lör–sön 12–16.

0430-150 00
0430-151 50

(Stadsbiblioteket) 

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.

Guidade visningar på Teckningsmuseet (fri entré)
Peter Köhler: 10 okt, 24 okt, 7 nov, 21 nov, 5 dec, 19 dec, 2 jan, 16 jan kl. 14:00.

31 AUG | Folkhälsocentrum öppnar med ordinarie öppettider.
Folkhälsocentrum i Laholm. Fr.o.m. den 31 augusti gäller ordinarie öppettider igen. Vecka 37: 
Alla Folkhälsocentrums verksamheter startar. Läs mer på folkhalsocentrum.se 

2 SEPT 14:00 | ”För dig som är ledig”: Killen som ramla ner från himlen
Laholms teater. En föreställning som med humor, musik, dans och skådespeleri skildrar Hal- 
land under andra världskriget. Följ med när Kerstin från Halmstad möter den amerikanske 
piloten Pete, en kväll på Tylösand 1944. Entré: 70 kr (OBS! Max 45 personer i publiken).

19 SEPT 11:00–13:00 | Agneta Oledal: Livet i papper
Stadshusgalleriet. Stadshusgalleriet öppnar utställningen med Agneta Oledals papperskon-
struktioner.

26 SEPT 12:00–16:00 | Peter Köhler – Hidden in plain sight
Teckningsmuseet. Utställningen öppnar. Invigningstalet uteblir, men Köhler är på plats de två 
första timmarna för de som vill byta några ord med konstnären. Fri entré.  

7 OKT 14:00 | ”För dig som är ledig”: David Carbe & Johan Walter
Laholms teater. David Carbe, piano, och Johan Walter, gitarr, bjuder på allt mellan jazzig 
och finstämd musik till swing och rock’n’roll. David har bl.a. medverkat i Rhapsody in Rock 
och gjort otaliga pianokonserter tillsammans med Robert Wells. Entré: 70 kr (OBS! Max 45 
personer i publiken).

10 OKT 18:00 | 1 2 3 Schtunk – Ett urtaget hjärta
Laholms teater. Efter att ha grävt i den Strindbergska pjäs- och litteraturskatten, med före- 
ställningar som ”Hemsöborna” och ”Ett Drömspel” är de tre clownerna i 1 2 3 Schtunk tillbaka 
med en föreställning om författaren själv. Och som vanligt utlovas massa skratt! Biljett (210 
kr) inhandlas på turistbyrån eller ticketmaster.se (OBS! Max 45 personer i publiken).

17 OKT 13:00–16:00 | Bokomslagsworkshop med Mattias Olsson
Teckningsmuseet. Mattias Olsson är utbildad på Malmö Konsthögskola och arbetar idag som 

Mån–tors 10–19.
Fre 10–17. Lör 10–13.



konstnär och illustratör. Mattias har illustrerat en rad olika barn- och ungdomsböcker genom 
åren, däribland Husets hjärta och Minimysterierna. Från 10 år och uppåt. Föranmälan krävs 
på 0430-154 51 eller info@teckningsmuseet.se. Fri entré.

21 OKT 18:00 | Spelling Errors
Teckningsmuseet. Den svensk-österrikiska gruppen Spelling Errors gästar på nytt Tecknings-
museet, denna gång med sättningen Stefan Wegenkittl, keyboard, Selma Sedelius, sång 
och dragspel, Jan Eriksson, trummor, Carl Persson, slagverk och Hugo Palmsköld, elgitarr. 
Gruppen spelar musik i gränslandet mellan jazz och rock och med improvisatoriska inslag. 
Fri entré (Begränsat antal platser).  

27 OKT–1 NOV | Höstlovsverkstad: Dragspelsböcker. 
Teckningsmuseet. Låt fantasin flöda över sidorna i en utfällbar bildberättelse. Deltagande 
måste förbokas på 0430-154 51 eller info@teckningsmuseet.se. Bokningsbara tider den 27–
30 okt är kl. 10–11.30, kl. 12.30– 14 och kl. 14.30–16. Den 31 okt–1 nov kl. 12–13.30 och kl. 
14–15.30. Fri entré. 

VECKA 44 | Höstlovsaktiviteter på Folkhälsocentrum
Folkhälsocentrum i Laholm. Läs mer på folkhalsocentrum.se 

11 NOV 18:30 | Lines for Lage
Teckningsmuseet. Per Thornberg – jazzmusiker och konstvetare – berättar om konstnären 
Lage Lindell och ”Lindell-Jazz”. Lage Lindell (1920–1980) föddes för 100 år sedan men hans 
konst är tidlös och angelägen. Thornberg visar bilder på Lindells måleri och grafik men med 
fokus på hans teckningar och skisser. Ett föredrag med livemusik (tenorsaxofon). Fri entré 
(Begränsat antal platser). 

14 NOV | Konstnärsvisning av ”Livet i papper”
Stadshusgalleriet. Konstnären Agneta Oledal visar sin utställning som en del av årets Arki-
vens dag-program. Exakt klockslag meddelas senare.



LAHOLMS TEATER | 10 OKT 18:00
Biljett (210 kr): ticketmaster.se eller turistbyrån i Laholm. 

Speltid: 2,5 timme inklusive paus. Max 45 personer i publiken.



som funnits och det liv folk levt i helg 
och söcken.
 Projektet strävar inte efter att ge en 
komplett bild av staden under den här 
tiden, utan de valda fotografierna är bara 
ögonblick sedda och förevigade genom 
kameralinsen.
 Texten till varje bild är mycket kort-
fattad. Här är det bilden som förmedlar 
informationen och ska avläsas och tol-
kas av betraktaren. I backspegeln är ett 
kulturhistoriskt samarbetsprojekt mellan 
Laholms kommuns kulturenhet och Söd-
ra Hallands Kraft.

Under hösten kommer ett 15-tal 
kabelskåp i Laholms stadskärna att 
ändra skepnad genom att förses 
med fotografier som speglar om-
givningarna runt skåpen i gångna 
tider.

Tidsspannet mellan det äldsta och 
det yngsta fotografiet är 100 år 
–  från 1880-tal till 1970-tal. 

Bilderna vill uppmärksamma en del 
av de fysiska förändringar som skett 
i staden under den här perioden, men 
kanske än mer ge en bild av de näringar 

I backspegeln...

Krukmakare Anders Larsson klubbar lera utanför sin 
verkstad 1930. Foto: Tom Möller, Nordiska museet.



HÖSTEN 2020
31 augusti: Folkhälsocentrum öppnar med ordinarie öppettider.

Vecka 37: Alla Folkhälsocentrums verksamheter startar.
Vecka 44: Höstlovsaktiviteter på Folkhälsocentrum.

ÖPPETTIDER BASSÄNGERNA:
Måndag 13.00–19.30. 

Tisdag 06.00–08.00 (M), 13.00–19.30.
Onsdag 13.00–18.00, 18.00–20.00 (R).
Torsdag 06.00–08.00 (M), 13.00–19.30.

Fredag 13.00–19.30.
Lördag 10.30–15.30 (B).

Söndag 10.30–15.30.

R = Relaxkväll. Motionssim för vuxna. Ålder från 16 år. OBS! Ingen lek.
M = Motionssim i alla bassänger. OBS! Ingen lek.

B = lördagar från 17.30 finns möjlighet att boka hela simhallen.

LAGAHOLMSHALLARNA
Telefon: 0430–151 70.

Idrottshallar – boka egen tid för lek och motion.
Boulebana och skatepark finns på området.

PADEL PÅ LAHOLMS UTEBANOR
Padelbanorna kan bokas alla dagar i veckan klockan 07.00–23.00. 

Kontakta fritidsenheten på 0430-151 70 eller fritidsbokning@laholm.se 
för info, bokning eller för att få inlogg till att boka själv. För att se lediga 
tider, gå in på 247.laholm.se/bokning. Rack kan hyras och bollar kan 

köpas på Folkhälsocentrum.

MER INFORMATION
www.folkhalsocentrum.se 

www.facebook.com/FolkhalsocentrumLaholm



 

GAMLA KRUKMAKERIETHÖST/VINTER 2020

VECKA 36–51

Kurs för vuxna: Måndagar klockan 10–13. Tisdagar klockan 18–21.
Kurs för barn och vuxna: Måndagar klockan 16–18.

Välkomna att boka en grundläggande kurs i keramik, där ni får lära er 
olika tillverkningsmetoder genom olika projekt. Ni har även möjlighet att 
prova på rakubränning, obvara och stengodsbränning! Förbokning krävs 
via turistbyrån i Laholm: turist@laholm.se, 0430-154 50. Kostnad: 2 200  
kr för vuxna (8-veckorskurs). Barn: 200 kr per tillfälle. Följ verksamheten 

på facebook.com/gamla.krukmakeriet  

KONSTNÄRLEDDA VERKSTÄDER 
HELGER PÅ TECKNINGSMUSEET. FRI ENTRÉ.

3–4 okt: Tygteckningar | 10–11 okt: Akrylmåleri | 17 okt: Bokom-
slagsworkshop med illustratören Mattias Olsson kl. 13–16 (Måste för-
bokas. Från 10 år. För mer info se www.teckningsmuseet.se) | 24–25 
okt: Upp och nedvändningfigurer | 27 okt–1 nov: Höstlovsverkstad. 

Tema: Dragspelsböcker. Låt fantasin flöda över sidorna i en utfällbar 
bildberättelse (Måste förbokas.) | 7–8 nov: Pop-up-teckningar | 14–15 
nov: Skulpturala målningar | 21–22 nov: Kollage | 5–6 dec: Julkort 
| 12–13 dec: Julpyssel med fårull och kottar | 19–20 dec: Traditionellt 
julpyssel i papper | 2–3 jan: Tuschteckning | 16–17 jan: Pappersvävar

OBS! Begränsat antal platser med anledning av rådande 
omständigheter. Tänk på att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna 

hemma vid minsta sjukdomssymptom. Y

Kontakt: 0430-154 51. Läs mer på teckningsmuseet.se



Höstens programverksamhet på 
biblioteken:

Vi ställer inte in – vi ställer om! 
I höst gör Laholms bibliotek en 
satsning på programverksamhet 

i digital form. Orsaken är delvis att alla 
sorters arrangemang inte går att genom-
föra på plats på grund av det rådande 
läget med coronapandemin, men lika 
mycket på att vi vill att ännu fler ska 
kunna ta del av våra arrangemang i denna 
spännande form. Vi kommer att bjuda 
på arrangemang för alla åldrar. Datumen 
för programmen är vid tryckningen av 
Kultur & Fritid ännu inte fastställda och 
finns därför inte med i evenemangskalen-
dern som de brukar. Håll därför utkik på 
bibliotekets webbsida och sociala medier, 

 Laholms bibliotek
där vi kommer att annonsera alla kom-
mande arrangemang. Titta gärna redan nu 
in på vår Youtube-kanal med inspelade 
boktips för både barn och vuxna. Missa 
inte heller den fantastiska videon där Pija 
Lindenbaum läser sin bilderbok Pudlar 
och pommes! Länk till videon hittar du på 
bibliotekets hemsida.

               laholm.se/bibliotek 

         facebook.com/laholmsbibliotek

         instagram.com/minusett_laholm 

         youtube.com (Sök på ”Laholms 
bibliotek”)

Pija Lindenbaum läser sin bilderbok Pudlar 
och pommes på bibliotekets Youtube-kanal. 



En del av Campus Laholm

Kulturskolan

Läs mer på vår hemsida
laholm.se/kulturskolan

SNART BÖRJAR VI...

VÄLKOMNA!

laholmkulskol

laholmkulskol

laholmkulskol

kulturskolanilaholm

... och det finns platser kvar. 
Så varför inte ta chansen att lära dig:

• Göra tecknad film
• Spela trumpet
• Skapa film
• Spela teater
• Skapa digital musik
• Spela bas
och mycket mycket mer

Anmälningsblankett 
finns på hemsidan



STADSHUSGALLERIET 
HUMLEGÅNGEN 6, STADSHUSET

 »LIVET I PAPPER«
KONSTRUKTIONER AV AGNETA OLEDAL
19 SEPTEMBER–14 NOVEMBER

Konstnärens egna ord om utställningen:
Alla har dem: Intygen, betygen, informationen från myndigheter, protokollen, 
årsredovisningarna, kompendier, bankpapper, fakturorna, listor… alla pärmar var 
fulla och nu behövdes inte det här längre. Det var livets samlade dokument. Skulle 
alltihop bara kastas? Jag gjorde en konstruktion av rullat papper och sen fler och 
fler. Det blev till utställningen ”Livet i papper”.

Agneta Oledal guidar utställningen den 14 november som en del av årets Arkivens 
dag-program. Exakt klockslag meddelas senare. 


