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TIDNINGEN »KULTUR & FRITID« GES UT AV KULTURENHETEN, LAHOLMS KOMMUN ANSVARIG UTGIVARE  
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HERTLEY-LUNDBERG OMSLAGSBILD JOSEFIN LINDSKOG TRYCK VÅRNUMRET 2021 GES ENBART UT DIGI-

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

ENDAST OM EVENEMANG ARRANGERADE AV/I SAMARBETE MED KULTURENHETEN, FRITIDSENHETEN, BIB-

LIOTEKET OCH KULTURSKOLAN.

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

INFORMATION KRING 
CORONAVIRUSET OCH COVID-19

Kommunens verksamheter och evenemang anpassas
efter rådande rekommendationer och restriktioner. 

Läs mer på www.laholm.se

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

Y



kostymdesigner, scenograf och konst-
pedagog. Med anledning av coronapan-
demin har utställningens premiärdatum 
flyttats fram, från den 27 februari till den 
27 mars.
 Ser du mig nu är en del av projektet 
”Mode: yta med djup – Halland 2021”.

»Hardy Strids 50-tal« 27.3–30.5
Hardy Strid (1921–2012), född i Ha-
verdal, Halmstad, var en svensk målare, 
tecknare, grafiker och glaskonstnär. Strid 
var, tillsammans med Ingvar Neumann 
och Björn Rosendal, en av initiativtagar-
na till Teckningsmuseet. I utställningen 
Hardy Strids 50-tal visas utvalda verk 
från museets samling. 
 Övrigt program (pedagogik, worksho-
par m.m.) hittar ni på museet webbsajt, 
www.teckningsmuseet.se

I Josefin Lindskogs utställning får vi 
se stora blyertsteckningar och skulp-
turala objekt. Hennes konst har en 

självbiografisk utgångspunkt och bearbe-
tar frågor som kaos, kontroll, moderskap, 
makt och inre och yttre krav. Kropparna 
i teckningarna är ofta delvis dolda av ty-
ger, på samma gång kraftfulla och undan-
gömda. Materialet tyg samspelar här i sin 
skulpturala skrynklighet med materialet 
hud med sina veck, sin blankhet och 
underliggande muskulatur. Allt framställt 
med en stor känsla för form och ljus, 
uppdrivet i en slags superrealism.
 Josefin Lindskog är född 1980 i Stock-
holm och arbetar i dag som konstnär, 

Josefin Lindskog, »Ser du 
mig nu«. Teckningsmuseet 
i Laholm, 27.3–30.5 2021

Konstnären, scenografen och kostymdesignern Josefin 
Lindström ställer ut på Teckningsmuseet våren 2021.



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.

Laholms bibliotek | Digitalt program
Håll utkik på bibliotekets webbplats och sociala medier efter digitala program, tävlingar och 
lovaktiviteter: www.laholm.se/bibliotek, www.facebook.com/laholmsbibliotek, instagram.com/
minusett_laholm/ eller sök efter Laholms bibliotek på Youtube.

Laholms bibliotek | Högläsningsfilmer med Lotta Olsson och Per Gustavsson 
Lotta Olsson läser hennes och Maria Nilsson Thores nya bok ”Så växer världen”, en bok 
om hur språket får världen att växa. ”En magnifikt mästerlig bilderbok” enligt BTJ. Per Gus-
tavsson är en omtyckt illustratör och barnboksförfattare. Han har bl.a. skrivit flera böcker om 
prinsar och prinsessor. Idén till böckerna fick han när han pratade med sin dotter som sa att 
det enda prinsessor kan göra är att gifta sig och föda barn. Men så är det ju inte alls! Lyssna 
själv när Per läser berättelsen ”När prinsessor vaknar om natten” ur boken ”Stora boken om 
Prinsessan”! Filmerna finns på bibliotekets webbplats: www.laholm.se/bibliotek och på Youtu-
be (sök på Laholms bibliotek). Filmerna finns tillgängliga t.o.m. 31 juli 2021.

6 MARS 11.00 | Digital föreställning – Sagan om Prins Hatt del 1 och 2 
En föreställning av Strandteatern. Länk till föreställningen kommer att finnas på Laholms bib-
lioteks YouTube-kanal (sök på Laholms bibliotek). I sagan om Prins Hatt under jorden möter 
vi en kungadotter som har allt man kan önska sig i form av materiella ting men ger sig av i 
sökandet efter tre sjungande löv. En dag hamnar hos den förtrollade Prins Hatt i underjorden. 
Trots att de blir bästa vänner får kungadottern aldrig se på prinsen, det har hon lovat. En dag 
bryter hon löftet, vilket får ödesdigra konsekvenser. En spännande digital saga i vackert må-
lade green-screen-miljöer och skuggspel.

FR.O.M. 18 MARS | Biblioteket bjuder (digitalt)
Personalen bjuder på sina bästa boktips. Filmen kan ses via bibliotekets webbsida, www.
laholm.se/bibliotek

27 MARS 12.00–16.00 | Josefin Lindskog – Ser du mig nu
Teckningsmuseet. Josefin Lindskogs utställning ”Ser du mig nu” öppnar, liksom  ”Hardy Strid 
– tecknad modernism” med verk från samlingen.  

27 MARS 12.00–16.00 | Lennartssons favoriter 
Laholms keramikmuseum (Teckningsmuseet). Utställningen ”Lennartssons favoriter” öpp-

Mån–tors 10–19.
Fre 10–17. Lör 10–13.



Vi reserverar oss för eventuella feltryck och ändringar

nar. Som lekkamrat till Janes och Nils son Staffan var Jani-Keramiks verkstad en mycket 
välbekant plats under Bengt Lennartssons barndom. På sin 10-årsdag fick Bengt en tallrik 
av Jane, och i vuxen ålder har han kompletterat denna med ytterligare keramikföremål 
tillverkade i Laholm. Här visar han några av sina favoriter.

30 MARS 19.00 | Hela Halland läser: Digitalt boksamtal 
Vi diskuterar tillsammans årets bok, I väntan på kometen av Ingrid Kampås. Anmälan med 
e-postadress till Stadsbiblioteket tel. 151 51 eller till biblioteket@laholm.se. Du som anmäler 
intresse kommer att få en länk skickad till dig som tar dig till samtalsrummet. Boken finns att 
låna på biblioteket. I samarbete med Region Halland och Hallandsposten.

15 APRIL 19.00 | Hela Halland läser: Direktsänt författarsamtal med Ingrid Kampås 
Samtalet kan ses via bibliotekets webbsida: www.laholm.se/bibliotek, och kommer att ligga 
kvar ytterligare en tid efter sändningen. Kampås bok I väntan på kometen finns att låna på 
biblioteket. I samarbete med Region Halland och Hallandsposten.

19 MAJ 14.00 | ”För dig som är ledig”: Mot okänt mål
Laholms teater. En musikalisk berättarföreställning med botten i den halländska kultur- 
arvsmyllan! Anette Wallin och Reine Johansson berättar historien om ett allmosehjons resa 
med visor av Allan Edwall. Regi av Ika Nord efter manus av Kerstin Hultin. Föreställningen är 
producerad med stöd av Riksantikvarieämbetet. Entré: 70 kr. Obs! Föreställningen kan ev. 
ställas in, beroende på gällande råd och restriktioner. 

9 JUNI 14.00 | ”För dig som är ledig”: The Shanahans
Laholms teater. Irländsk pubmusik, country och bluegrass. Entré: 70 kr. Obs! Konserten kan 
ev. ställas in, beroende på gällande råd och restriktioner. 



 

KomTek på Kulturskolan
Vill du att bygga, designa och 
skapa med hjälp av teknik?
KomTek handlar om att 
experimentera och lösa 
problem, att prova sig fram och 
lära sig mer om teknik ett 
kreativt och lekfullt sätt.

Legorobotar, VR (virtuell 
reality), programmering, 
elektronik och 3D-printers är 
några av de verktyg som vi 
kommer att arbeta med. 
Håll utkik efter mer info under 
våren om våra nya 
spännande kurser!

Kulturskolans
nya webapp
I år kommer vår katalog i 
form av en webapp. Det 
gör våra kurser ständigt 
uppdaterade och mer 
tillgängliga. Den innehåller 
både information och 
upplevelser. I samband 
med vår reklamvecka i 
april släpps appen. Håll 
utkik på vår hemsida.

En del av Campus Laholm

Kulturskolan laholmkulskol

laholmkulskol

laholmkulskol

laholm.se/kulturskolan
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GAMLA KRUKMAKERIET
DIGITALA KURSER

Kontakt: elvira.roslund.gustavsson@laholm.se

Följ Gamla Krukmakeriet på Facebook för 
information om vårens kurser: 

facebook.com/gamla.krukmakeriet



Sedan 2014 har de halländska kommu-
nerna arrangerat Hela Halland läser, 
tillsammans med bl.a. Region Halland 
och Hallandsposten. Man kan kalla det för 
en stor regional läsecirkel där hundratals 
människor läser samma bok och sedan har 
möjlighet att också se, lyssna och ställa 
frågor till författaren.

Årets Hela Halland läser 
Eftersom även detta år verkar präglas av 
coronaepidemin kommer författarbesöket 
att bli digitalt. Laholms bibliotek kom-
mer att direktsända ett samtal med Ingrid 
Kampås torsdag 15 april kl 19.00 via 
bibliotekets webbplats. Det ligger sedan 
kvar i ytterligare minst 14 dagar. Biblio-
teket bjuder också in läsare till ett digitalt 
boksamtal tisdag 30 mars om Kampås bok 
I väntan på kometen. Mer information 
kommer att finnas på bibliotekets webb-
plats. Som vanligt kan man också låna 

boken på biblioteket. Och om ni ändå ska 
låna Kampås bok, varför inte också stifta 
bekantskap med de gångna årens Hela 
Halland läser-författare, om ni inte redan 
gjort det.

2014: Den enögda kaninen av Christoffer 
Carlsson

2015: Springa med åror av Cilla Naumann

2016: Vid oro skog av Ingela Strandberg

2017: För vad sorg och smärta av Thom 
Lundberg

2018: Hägring, en novell-samling av 
Oline Stig.

2019: Mamma är bara lite trött av Sara 
Beischer

2020: Sörjen som blev av Anna Takanen

Läs mer om bibliotekets program och 
verksamhet på www.laholm.se/bibliotek

Årets författare för Hela Halland 
läser blir Ingrid Kampås med 
titeln I väntan på kometen



Lennartssons favoriter
Våren 2021
som lekkamrat till Janes och 
Nils son Staffan var Jani-Keramiks 
verkstad en mycket välbekant plats 
under Bengt Lennartssons barndom. 
På sin 10-årsdag fick Bengt en 
tallrik av Jane. Motivet är de båda 
kamraterna Bengt och Staffan fiskande 
i Lagan. I vuxen ålder har Bengt 
kompletterat sin tallrik med ytterligare 
keramikföremål tillverkade i Laholm. 
Här visar han några av sina favoriter.
 Utställningen öppnar den 27 mars. 
Museet hittar ni på Teckningsmuseets 
nedre plan. 

Laholms keramikmuseums ”Nio hyllor”

Läs mer om utställningarna och programmen som ingår i det 
halländska modeåret på teckningsmuseet.se och konstihalland.se



I naturen till fots.


