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I MORGONDAGENS HALMSTAD
Hur vill vi ha det med kulturen i kommunen framöver? Hur ska
kulturen engagera och vilken roll ska den spela i vår vardag och för
Halmstads attraktivitet och identitet? Det vill kulturnämnden ta
reda på genom att arbeta fram en kulturstrategi för Halmstad.
Kommunfullmäktige har målet att ”Halmstad ska vara en av
Sveriges främsta kulturkommuner med internationell ryktbarhet
inom konsten”. Utifrån det målet fattade kulturnämnden den
21 juni beslut om att ta fram en kulturstrategi. Strategin ska peka ut
visioner, mål och utvecklingsområden för kulturen i kommunen.
Vilka utvecklingsområden och perspektiv kulturstrategin
ska omfatta kommer att tas fram under hösten. Under nästa år
fördjupas arbetet, med ett undersökande förhållningssätt, i bred
delaktighet och samverkan. Det blir en spännande process där vi
inte vet slutresultatet.
Jag kan tänka mig att vi kommer att beröra utvecklingsområden
som:
Kulturarvet. Hur ska vi ta vara på vårt kulturarv och vad betyder
kulturarvet och vår historia för vår identitet?
Barn och ungas kultur. Hur erbjuder vi alla barn och unga kultur
och skapande?
Konstnärlig och kulturell infrastruktur. Går det att verka som
konstnär i Halmstad? Hur ser infrastrukturen med exempelvis
lokaler för att uppleva och skapa konst och kultur ut?

Applåd är tidningen som vill inspirera
och berätta om kulturlivet i Halmstad.
Tidningen ges ut av kulturförvaltningen,
Halmstads kommun, tre gånger om året.
Det är främst kulturförvaltningens utbud
och verksamhet som presenteras, men även
olika samarbetspartners.
På webben, www.halmstad.se/applad, finns
äldre nummer av Applåd att läsa digitalt.
Berätta gärna vad du tycker om Applåd
och vad just du vill läsa om. Mejla till
oss på direkt@halmstad.se.

Bli inte förvånad om du i något sammanhang får frågorna som
finns i den här texten. Svaren hittar vi bara om vi arbetar med
gemensamma krafter åt samma håll – för Halmstad som en av
Sveriges främsta kulturkommuner.
Med vänliga hälsningar
Kristina Blomquist
Kulturchef, Halmstads kommun

kulturenspelarroll
Vill du visa kulturens bredd i Halmstad, använd gärna #kulturenspelarroll i sociala medier.

INNEHÅLL
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HUND MED
VIKTIGT UPPDRAG

Annette Lindberg och hennes hund Charlie arbetar som
vårdhundteam. Deras arbetsfält är brett.
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KALENDARIUM
Halmstads kommun
med samarbetspartners
kulturutbud september
till januari.

Johan Engman är mannen i kulisserna när det arrangeras
dansföreställningar i Halmstad.
– En av mina viktigaste uppgifter som arrangör är att skapa
ett lugn och en trygghet i arbetet med föreställningarna.

Att kunna delta i fritidsaktiviteter och träffa nya människor är
viktigt för alla. Nu startar Halmstads kommun särskilda träffar
för unga HBTQ-personer.
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Lyrik måste inte vara så högstämt och fint. Det slår
litteraturdocenten Cecilia Björkén-Nyberg och bibliotekarien
Elisabeth Skog fast.

De tre fritidsledarna Etel Vencel, Feras Aldamen och
Ayoub Shirvani och är de som möter ungdomarna på
Zonen på Andersberg.
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Redaktion: kulturförvaltningen – Jennifer Ehlde, Hanna Norling, redaktionsgrupp samt Hilda Blomberg
Grafisk produktion: OH MY! • Tryck: Ljungbergs tryckeri AB
Foto: omslag Anders Andersson. Där inget annat anges: bildbank
Nästa nummer beräknas komma ut den 25 januari.
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KRÖNIKA
Krönikan skrivs av kulturföreningar och
andra aktörer som i sin verksamhet på olika
sätt får stöd genom kulturförvaltningen.

Söker fö tåel e
FÖR DET STORA OCH DET LILLA

VILL DU KONTAKTA HAS?
Öppet hus hos Hallands astronomiska sällskap. Bild: Privat

Hallands astronomiska sällskap, HAS,
är ett synnerligen aktivt sällskap. Vi gillar
astronomi, vi gillar sena nätter och vi
gillar att träffa folk. En bra kombination
helt enkelt. Att ta emot studiebesök eller
ha öppet hus för intresserade är något vi
ägnar oss mycket åt. Genom att vi just
flyttat till före detta Plönningegymnasiet
kan vi äntligen bjuda in till fina och
funktionella lokaler (för att inte tala om
lyxen att kunna gå in och värma sig kalla
vinternätter!). Här håller vi öppna hus
där allmänheten är välkommen, och vi
kan lova att det brukar vara trångt runt
våra teleskop sådana kvällar. Och har
man aldrig sett Saturnus vackra ringar
genom ett teleskop har man något
hisnande kvar att uppleva!

Ute på Plönninge har vi också
medlemskvällar med diskussioner,
filmvisningar och mycket annat. Ibland
bjuder vi in svenska och internationella
föreläsare i samarbete med bibliotek
och Högskolan i Halmstad, och får
på så vis lära oss om mörk materia,
exoplaneter och svarta hål, för att bara
nämna några spännande ämnen. En av
våra medlemmar driver också sedan flera
år en uppskattad kurs i astronomi för
medlemmarna i HAS.
Grundläggande för vår förening är att
vi ser en linje mellan makrokosmos och
mikrokosmos, mellan stort och litet.
Vi vill förstå universum för att förstå
vår egen planet och oss själva. Varför

Skriv till info@hastro.se. På vår
webbplats www.hastro.se kan
du läsa mer.

är exempelvis Mars död och Jorden
levande? Kan vi genom miljöförstöring
driva planeten jorden att bli som Mars?
Frågor som är högintressanta och viktiga
helt enkelt.
HAS ingår också i den ideella
föreningen Science Safari, och tillsammans med andra naturvetenskapliga
föreningar äger vi en buss fylld med
experiment och prova-på-saker. Vi vill
påstå att Science Safari är unik i Sverige.
Med bussens hjälp kan vi anordna
astronomiträffar i hela Halland.
Hallands astronomiska sällskap,
genom Maria Ehrenberg
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Över årsskiftet finns
det möjlighet att ta
del av Vanna Bowles
konstnärskap på Halmstads
konsthall. Hennes konst
rör sig i skärningspunkter
mellan olika ämnen
som tål hennes närmare
granskningar.
Table parables II, 2017 – detalj. Bild: Thomas Widerberg

VILJAN ATT BERÄTTA
Du är från Göteborg, men bor i Oslo.
Varför blev det Oslo?
– Jag flyttade till Oslo för att studera
på konstakademin där. När jag var klar
med utbildningen hade jag fått flickvän,
vänner och kontaktnät i Oslo, och valde
att stanna. Och jag trivs bra!
Är det skillnad på att arbeta som
konstnär i Norge jämfört med i
Sverige?
– Det skiljer sig nog inte särskilt
mycket. Jag är dessutom etablerad i
båda länderna. Men det finns några
skillnader i konstbranscherna. I Norge
är mycket av konstproduktionen,
arbetsstipendierna och annat stöd
finansierat av staten. De statliga
stipendierna i Norge har bättre villkor
och är större än de svenska. I Sverige
finansieras konsten delvis av staten, men
också av privata fonder och stiftelser.
Kanske är det därför den norska
konstscenen är lite ”friare” än den
svenska, med många konstnärsdrivna
projekt och gallerier.
Vilka är utgångspunkterna i ditt
skapande?
– Den första utgångspunkten är
viljan att berätta något, något som
inte är färdigformulerat i mig, och

som jag använder
den konstnärliga
processen för att
komma närmare.
Det kan vara förhållandet mellan
våld och omsorg,
sjukdom som förändring, människans
Vanna Bowles.
förhållande till
Bild: Dorothy Ann
Böhler
djur eller något
annat. Sedan söker
jag förlagor i foton från till exempel
medicinhistoria, zoologi och botanik. Jag
försöker hitta bilder som komplicerar
det jag vill närma mig. När jag har ett
rikt bild- och idéarkiv handlar det om
att genom tecknandet och skulpterandet
göra bilderna och tankarna till historier
som kan nå ut till en betraktare.
Du arbetar med olika tekniker. Är
ditt val av teknik beroende på motiv/
projekt, eller är det tvärtom?
– Det är nog varken eller… eller
kanske både och… Anledningen till
att jag arbetar med olika material är
att jag vill bryta upp förväntningarna
på olika tekniker; en teckning kan
vara en skulptur, en skulptur kan vara
en performance. Jag önskar på så
vis överraska betraktaren lite. I den

överraskningen finns en öppenhet,
en möjlighet att läsa konsten på sitt
eget sätt utan mall. Så handlar det
också om att jag inte vill vara låst till
någon teknik eller bli förknippad med
ett visst material. Jag är inte tecknare,
inte skulptör, inte performance-artist
eller så är jag allt det på en gång. Med
möjligheten att jag imorgon är regissör.
Vad kommer besökarna på Halmstads konsthall att mötas av?
– Teckningar, skulpturer och installationer. Och kommer man på vernissagen
får man nog se en performance. En del
av skulpturerna är dräkter eller kostymer
som alltså kommer att vara i bruk på
öppningen. Motiven är djur, delar av
natur och fragment av den mänskliga
kroppen.
FAKTA
Namn: Vanna Bowles
Ålder: 43 år
Familj: Fru, tvillingar och en skotsk hjorthund
Bor: Nesodden (”hippiehalvön” i folkmun)
utanför Oslo
Intressen: Mitt arbete innefattar alla mina
intressen
VANNA BOWLES
22 november 2017–16 januari 2018
Halmstads konsthall

P O R T R ÄT T

ANNETTE OCH CHARLIE ARBETAR SOM VÅRDHUNDTEAM

Hund med
viktigt uppdrag
Annette Lindberg och hennes hund Charlie
arbetar som vårdhundteam. Deras arbetsfält
är brett. De jobbar med allt från att hjälpa
människor att komma över sin hundrädsla
till att stötta lästräning och främja närvaro
i skolan. Dessutom är Charlie skådespelare.
Annette har verkligen hittat sin nisch.
– Allt jag gjort tidigare i livet har lett
fram till det här. Jag gör min dröm nu!
TEXT: HANNA NORLING
BILD: ANDERS ANDERSSON
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FAKTA
Namn: Annette Lindberg
Ålder: 51 år
Familj: Gift med Anders, de två vuxna barnen
Martin och Sabina samt barnbarnen Milia och Isaac
Bor: Eldsberga med hundar, katter och några hönor
Intressen: Tycker om att gå på konserter. Och
hundarna så klart, de är med överallt

Annette är hela tiden med och instruerar och hjälper den som gör tricksen med Charlie. Möten med
Charlie kan ske i alla möjliga miljöer, beroende på vilket uppdrag han är ute på.

En av de första sakerna Annette gjorde
när hon flyttade hemifrån var att skaffa
en egen hund.
– Hundar har alltid varit mitt intresse
och jag är uppvuxen med att ha hundar
omkring mig. Den första egna hunden
var en bearded collie som jag tränade
lydnad med. Men sedan kom familjen,
med barn och det som hör till. Så då blev
hunden Bella mest en fin familjehund.
Annette läste en artikel om vårdhundar och bestämde sig på en gång att
det var det hon ville göra.
– När det blev dags att hitta en ny
hund som jag kunde utbilda till vårdhund hittade jag labradoodlen, som är en
blandras mellan labrador och pudel. Jag
tyckte det verkade vara en trevlig hund.
Och så flyttade Charlie in.
Alla hundar som klarar lämplighetstest
och certifiering kan bli vårdhund.
– Vi gick en distansutbildning
under ett år på halvtid. Och efter det
gjorde vi 100 timmars praktik inom
äldreomsorgen i Halmstad och det gick
väldigt bra. Vi hamnade till och med på
tredjeplats när hemvårdsförvaltningen
delade ut sitt kvalitetspris 2015.

Nu har Charlie arbetat som vårdhund
i två och ett halvt år. Bland annat är han
anställd på hemvårdsförvaltningen på
30 procent.
Allergi och hundrädsla används ofta
som argument mot att använda hundar i
många sammanhang.
– Det har hittills aldrig hänt att Charlie
utlöst allergi när vi är ute på jobb.
Däremot möter vi ibland människor
som är rädda för hundar. De får närma
sig Charlie mycket försiktigt och under
tiden pratar jag med dem om hur hundar
kommunicerar så att de får lära sig förstå
hundar, berättar Annette.
De läsare som känner igen Annette
och Charlie kan ha mött dem när
Charlie arbetar som läshund på något av
Halmstads bibliotek.
– Under skoltid kommer barn med
lässvårigheter in till biblioteket där de får
läsa högt för Charlie. Det blir en mycket
kravlös läsning. Jag sitter med hela tiden
och om barnet stakar sig eller om det
dyker upp ett svårt ord kan jag säga ”oj,
det var svårt, det måste vi förklara för
Charlie”. På så sätt går läsningen framåt
och barnet förstår texten.

En träff med Charlie börjar alltid med
att den som träffar honom får välja ett
trick ur en kortlek som Annette har med
sig. Träffen börjar så för att den som
möter Charlie ska känna kontroll över
situationen.
– Träffarna avslutas med att man får
välja två tricks till. Charlie kan själv läsa
kommandot ”sitt”. Jag håller på att lära
honom läsa fler kort.
Charlie är inte bara vårdhund. Under
hösten 2016 fick han en roll i musikalen
”Annie”, i Österbymo.
– Vi pendlade dit varannan helg för
föreställningarna. I november blir det
en helt annan uppsättning av musikalen.
Då visas den i Halmstad och självklart är
Charlie med på scenen!
Parallellt med jobbet som förare i
ett vårdhundteam håller Annette på
att utbilda en till hund som ska kunna
avlösa Charlie när efterfrågan är stor.
– Hon heter Saga och kan förhoppningsvis få sitt certifikat under våren.
Hon har redan fått vikariera för Charlie
när han satte en broskbit i halsen och
blev jättesjuk.
Att anlita ett vårdhundteam blir
allt mer populärt eftersom det visat
sig ge goda resultat att arbeta med
hund i vården och i andra sammanhang. Annette hoppas att det bara blir
vanligare och vanligare.
– Jag ser det som att jag banar väg för
den tiden då jag själv kommer att behöva
en vårdhund, säger hon och skrattar.

För tio år sedan fick Sverige sin första vårdhund.
Nu finns cirka 200 vårdhundteam i Sverige.

Kalendarium
September 2017 – Januari 2018

ANDERSBERGS
BIBLIOTEK
Föranmälan/förköp: 035-13 96 88
bibliotek.halmstad.se
Ons 8/11 18.00-20.00

Poesikväll
Kom och lyssna på hur poesi låter
på olika språk. Vi skapar kvällen
tillsammans. Vill du läsa upp dikter,
dina egna eller andras, kontakta
Andersbergs bibliotek innan den
1 november på 035-13 96 88 eller
andersbergs.bibliotek@halmstad.se.
Föranmälan.
Tis 14/11 09.30-10.15 och
10.45-11.30

Nallekonsert
– The Gothenburg Combo
Jorden runt med två gitarrer. David
och Thomas, två världsartister, tar
oss med på världsmusikjakt. De vill
utforska hur världens musik låter.
I ett bildspel fullt av djur och barn
från olika delar av vår jord får vi
Skype-kontakt. Vet flodhästen eller
pingvinen hur världens musik låter?
Ta med gosedjur! För barn 3–7 år.
Inget insläpp när programmet börjat.
Ett program från Kultur i Halland.
Entré: 30 kr.
Förköp. Biljettsläpp: 23/10 10.00

från olika delar av vår jord får vi
Skype-kontakt. Vet flodhästen eller
pingvinen hur världens musik låter?
Ta med gosedjur! För barn 3–7 år.
Inget insläpp när programmet börjat.
Ett program från Kultur i Halland.
Entré: 30 kr.
Förköp. Biljettsläpp: 23/10 14.00
Mån 20/11 09.30-10.05 och
10.45-11.20

Bak-å-fram-på – Big Wind
En sinnrik dansföreställning för de
minsta, 2–5 år. Se bildnotis.
Entré: 30 kr.
Förköp. Biljettsläpp: 23/10 14.00

GETINGE
BIBLIOTEK
Föranmälan/förköp: 035-546 22
bibliotek.halmstad.se
Tor 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11
15.00-16.00

Mysterieklubben
Läsklubb för dig från 10 år. Vi pratar
om våra favoritböcker, fikar och gör
något kul tillsammans.
Tis 10/10 15.00-16.00

Boktipsarträff
Vi träffas för att tipsa varandra om
böcker och fikar.

Tis 5/12 09.30-10.10 och
10.45-11.25

Sön 5/11 14.00-14.35

Så gör prinsessor
– Boulevardteatern

En sinnrik dansföreställning för de
minsta, 2–5 år. Se bildnotis.
Entré: 30 kr (max 100 kr/familj).
Förköp.

Sagans prinsessor är ofta ljuva
och väntar på sin prins. Men det
gör minsann inte Per Gustavssons
prinsessa. Visst är håret gult och
klänningen rosa. Men när hon gjort
sina morgonbestyr väntar äventyren.
Då får minsann hockeygrabbar och
drakar se upp. Hon bryter mot våra
fördomar på ett uppfriskande sätt.
För barn 4–8 år. Inget insläpp när
programmet börjat. Ett program från
Kultur i Halland.
Entré: 30 kr.
Förköp. Biljettsläpp: 27/11 10.00

FYLLINGE
BIBLIOTEK
Föranmälan/förköp: 035-13 88 26
bibliotek.halmstad.se
Mån 13/11 09.30-10.15

Nallekonsert
– The Gothenburg Combo
Jorden runt med två gitarrer. David
och Thomas, två världsartister, tar
oss med på världsmusikjakt. De vill
utforska hur världens musik låter.
I ett bildspel fullt av djur och barn

Foto: Lina Ikse Bergman
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Bak-å-fram-på – Big Wind

Ons 29/11 09.30-10.15 och
10.45-11.30

Bevis – Kapsel
Inspirerande cirkusföreställning
som förvånar och tar direktkontakt
med publiken. På ett nyfiket och
fantasifullt sätt får de två jonglörerna
vardagens ting att förvandlas och
förändras. Efter föreställningen en
workshop då publiken får prova
på de koncept som föreställningen
innehåller. För barn 4–12 år. Inget
insläpp när programmet börjat. Ett
program från Kultur i Halland.
Entré: 30 kr.
Förköp. Biljettsläpp: 24/10 12.00

Dansföreställning för de yngsta
Genom de 20 år musik-, dans- och teatergruppen Big Wind funnits har
de ofta gästspelat i Halmstad. Och hösten är inget undantag. De ger
föreställningen ”Bak-å-fram-på” på flera biblioteket, en sinnrik dansupplevelse för barn i åldern 2–5 år.
Kavajen har vaknat på fel sida och gör lite som den vill. Skorna pratar
om ditt och datt. Hatten fattar inte ett skvatt. Finurligt och kärleksfullt
möter dansaren Johanna Ehns figur problem och konstigheter. Men
problem är till för att lösas. Och utan problem – inga lösningar!
Föreställningen spelas på Stadsbiblioteket 6 och 7 november, Getinge
bibliotek 5 november, Harplinge bibliotek 16 november, Vallås bibliotek
17 november. Fyllinge bibliotek 20 november, Simlångsdalens bibliotek 21 november och Söndrums bibliotek 22 november. Biljetterna
kostar 30 kr och det är förköp på respektive bibliotek. Inget insläpp när
programmet börjat. Ett program från Kultur i Halland.

drakar se upp. Hon bryter mot våra
fördomar på ett uppfriskande sätt.
För barn 4–8 år. Inget insläpp när
programmet börjat. Ett program från
Kultur i Halland.
Entré: 30 kr (max 100 kr/familj).
värdar
för dansfesten.
HALLANDS

KONSTMUSEUM

Muséet har stängt för om- och tillbyggnad och beräknas öppna 2019.
För höstlovsaktiviteter, se Övriga
platser.

HALMSTAD
ARENA

Sön 3/12 14.00-14.40

Förköp gäller på samtliga program
om ej annat anges: Halmstad Tourist
Center 035-12 02 00
www.halmstadarena.se

Så gör prinsessor
– Boulevardteatern

Lör 4/11 17.00

Sagans prinsessor är ofta ljuva
och väntar på sin prins. Men det
gör minsann inte Per Gustavssons
prinsessa. Visst är håret gult och
klänningen rosa. Men när hon gjort
sina morgonbestyr väntar äventyren.
Då får minsann hockeygrabbar och

I ”Bamse och världens starkaste
man” följer vi Vargen som får ett
återfall i sina skurkaktigheter, ivrigt
påhejad av den elaka Reinard Räv.
Till sin hjälp har de dessutom anlitat

Bamse på turné och världens
starkaste man

världens starkaste man, Magnus
Samuelson, som dyker upp i
rollen som sig själv.
Arr. Krall Entertaintment
Lör 25/11 21.00

Vintergalan 2017
En helkväll med högklassig
underhållning från ankomst till
hemgång där kvällens höjdpunkt är
den spektakulära galashowen med
toppartister och dansare.
Arr. Blixten & Co & Lifeline
Lör 20/1 13.00

Äventyret Aladdin
Lämna den kalla Norden och följ
med till den mytomspunna orienten.
Magiker, flygande mattor och vilda
dromedarer. Humor och drama möter
kärlek och ljuv musik. Lägg därtill en
märkligt motsträvig ande så får du ett
fartfyllt och riktigt roligt äventyr för
alla mellan 3 och 100 år.
Arr. Dröse & Norberg

Workshops vid Halmstadväggen
Halmstadväggen vid skateparken
är en öppen konstvägg, fri för alla
att uttrycka sig på med till exempel
händer, pensel, roller eller sprejburk.
För aktuellt program se
www.halmstad.se/halmstadvaggen

Fri entré där inget annat anges.
Förköp = biljett kan köpas i förväg
för att vara säker på att få plats.
Föranmälan = det är gratis, men
för att vara säker på att få plats
ska du föranmäla dig.
Entré = programmet kostar.

värdar
för dansfesten.
HALMSTADS

KONSTHALL

www.halmstad.se/halmstadskonsthall
035-13 94 44
Lördagar och söndagar 13.00

Visning av aktuell utställning
Ons 6/9 – 17/10 Utställning

Nina Hemmingsson
Livet, ditt as
Se bildnotis. I utställningens skapandehörna kan du ta del av tips från Nina
hur man kan tänka när man gör
serieteckningar. Skapandet sker på
egen hand.
Ons 25/10 – 12/11 Utställning
Vernissage ons 25/10 17.00-19.00
Finissage sön 12/11 17.00-19.00

Frispelsutställningen – våra
drömmars Halmstad
Vad händer när medborgarna skapar
konstutställningen? Med Halmstads
kommun som tema undersöker vi
vad som händer när man släpper
kontrollen och skapar en utställning
tillsammans. Vad i Halmstad är viktigt
för dig? Vad borde det finnas mer
eller mindre av, och hur kommer vi
överens om alltihopa?
Vill du veta mer? Hör av dig till
frida.arvidssonberglund@halmstad.
se, eller dyk upp på konsthallen
under öppettiderna. Aktiviteter
och skapande varje dag under
utställningsperioden. Passar både
vuxna och barn. Under finissagen
avtäcker vi tillsammans Frispelsutställningen – våra drömmars
Halmstad!
Dagligen 30/10 – 5/11

Kulturlov på
Halmstads konsthall
Varje dag under skollovet är du
välkommen till konsthallen för
att delta i arbetet med Frispelsutställningen – våra drömmars

Halmstad. Under ledning av en
konstnär eller pedagog diskuterar,
funderar och skapar vi kring hur vi
tänker och känner om Halmstads
kommun som plats – vad är bra och
vad kan bli bättre? Utställningen
skapar vi tillsammans! Passar både
vuxna och barn.
22/11 – 16/1 2018 Utställning
Vernissage ons 22/11 17.00-19.00

Vanna Bowles

Se artikel på sid 5.

HALMSTADS
TEATER
Förköp gäller på samtliga program
om ej annat anges: Halmstad Tourist
Center 035-12 02 00
www.halmstadsteater.se
14/9 – 30/6 foajen

Scenarium
– En fotokonstutställning
Möt de välkända fotograferna Beata
Bergström och Carl Bengtsson med
var sin vision om scenen och dess
skådespelare. Följ med på en resa
genom svensk teaterhistoria och flera
legendariska teaterpersonligheter.
Entré.
Fre 29/9 19.30

Genom att prenumerera på
något av våra nyhetsbrev eller
följa oss i sociala medier ser
du till att du inte missar något
intressant.
Biblioteken, Ung i Halmstad,
Mjellby Konstmuseum och
Halmstads Konsthall/offentlig
konst – du hittar dem alla här:
www.halmstad.se/
socialamedier

Utställningen ”Livet, ditt as” av Nina Hemmingsson består av serieteckningar och målningar med ett brutalt bildspråk och ett starkt
ifrågasättande av könsrollerna. Utställningen pågår 6 september –
17 oktober.
Nina Hemmingsson är en av Sveriges främsta serietecknare. Hon är
bland annat känd för sina ”enrutingar”, vilka kan ses som kommentarer
till samhällsdebatten. De finns publicerade i till exempel Galago,
Aftonbladet och Bang.

Från Broadway till Duvemåla
Arr. Baycroft AB
Ons 4/10 12.00 Festsalen

Tor 12/10 19.30

Ons 20/10 19.30 Figarosalen

Halmstads Lunchteater
med 123 Schtunk

Best of Claes Malmberg

Ljuva 60-tal

Arr. Hellmi AB

Arr. Biggo Music

Fre 13/10 19.30

Mån 23/10 18.30

123 Schtunk roar oss med sin version
av Vilhelm Mobergs Rid i natt.
Arr. Riksteatern Halland, Destination
Halmstad och Halmstads teaterförening.
Lör 7/10 16.00 och 19.30

David Batra
– Elefanten i rummet
Arr. CS Nöje

Evenemang
till din mejl

Svartsynta och humoristiska
serieteckningar visas på
Halmstads konsthall

Sön 8/10 19.00 Figarosalen
Obs eftersändning!

Live från Metropolitan – Norma
Säsongen inleds med en nyuppsättning av Bellinis Bel canto-opera
Norma med Sondra Radvanovsky.
Arr. Halmstads teaterförening och
Halmstads Teater
Tis 10/10 19.00-21.30 Figarosalen

Lee Morgan Tribute Band +
film: I called him Morgan
Jazzkonsert och film i samarbete med
Halmstads Filmstudio och Halmstad
Ciné Club
Arr. Jazz i Halmstad

A Tribute to Dire Straits
– On the Swedish Night Tour

Aron Anderson & Boris René
– möjligheter Tour 2017

Arr. Stella Event AB

Arr. Aron Anderson AB

Lör 14/10 19.00 Figarosalen

Tor 26/10 19.30

Live från Metropolitan
– Trollflöjten
Mozarts mästerverk är en saga
för hela familjen. Fågelfångaren
Papageno misstas för en hjälte av
prins Tamino.
Arr. Halmstads teaterförening och
Halmstads Teater
Sön 15/10 14.00 Festsalen

Telemakos – En badkarspjäs
Tis 17/10 19.00 Figarosalen

Fordringsägare – Görel Crona
Produktion
Strindbergs klassiska triangeldrama
om Tekla, hennes ex-man Gustav och
hennes nuvarande make Adolf.
Arr. Halmstads teaterförening

Anders & Måns
– Nu har vi väl trevligt?
Arr. United Stage & HitNöje
Fre 27/10 19.30

The Legends
– World Class Heroes
Arr. Tourman in Sweden AB
Tis 31/10 18.30-21.00 Festsalen

Höstlovs-jam
Jam för alla under ledning av Per
Thornberg. Gärna föranmälan, se
www.jazzihalmstad.se
Gratis, för alla åldrar.
Arr. Jazz i Halmstad
Tis 31/10 18.00 Figarosalen

Duran & Mollans Allsångsshow
Arr. Duran & Mollan AB
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Fri entré där inget annat anges

Foto: Gunnar Jönsson
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Historielyssnarna
Efter Historieätarna...nu kommer Historielyssnarna! Vad sjöng man på Gustav
Vasas tid? Varifrån kommer sångerna som Pippi och Emil sjunger? Vem var den
där Bellman? Hur kan det komma sig att några av världens mest kända låtar
är skrivna i Sverige? Visste du att en del musik som kallas svensk, kommer från
andra delar av världen?
David och Thomas spelar sig igenom historien och tar dig med på en
svindlande resa under föreställningen i Festsalen på Halmstads Teater lördagen
den 11 november, klockan 14.00. Med bara två gitarrer lockar de fram allt från
näverlurar, trummor och syntar till fioler och trumpeter! De landar i 1700-talet,
i en fäbod i Dalarna, i ABBA:s glammiga 70-tal och mitt i vår egen samtid!
Från åldern 8 år och uppåt. Förköp på Halmstad Tourist Center, 035-12 02 00.
30 kr/biljett (max 100 kr/familj).

Tor 2/11 19.30

Arr. TMK Nöje & Westpoint Event

Vreeswijk & Åkerström
– Du & jag Farsan

Lör 25/11 14.00 och 17.00

Arr. Westpoint Event
Fre 3/11 19.00

Peter Jezewski – 40 års jubileum
Arr. Be Bop A Luba
Lör 4 nov 19.30

Oskar Linnros

Sunes Jul

Arr. Lifeline Entertainment AB
Ons 29/11 19.00

Julen är nära – Malena Ernman
& Lasse Berghagen
Arr. Blixten & Co

Arr. Kulturbolaget

Tor 30/11 19.30

Ons 8/11 19.30 Figarosalen

Arr. Krall Entertainment & Sangré
Event

That’s All Right –
The Legends of Rock & Pop
Arr. Westpoint Event
Lör 11/11 14.00 Festsalen

Historielyssnarna
– The Gothenburg Combo
Gitarristerna David och Thomas spelar
sig igenom historien och tar dig med
på en svindlande resa. Se bildnotis.
Från åldern 8 år och uppåt. Förköp.
30 kr/biljett (max 100 kr/familj).
Lör 11/11 14.00 och 17.00
Figarosalen

Christmas Night

Fre 1/12 19.30

Vår Jul – Kalle Moraeus,
Loa Falkman och Wiktoria
Arr. HitNöje

Ons 13/12 11.30 Festsalen

Halmstads Lunchteater:
A swingin´ Christmas med
Smoke Rings Sisters
Sön 17/12 17.00

sagor. Kan den ha försvunnit in i en
sagobok? Kanske sagodetektiven
Isadora kan lösa kattmysteriet.
För barn 3–5 år. Inget insläpp när
programmet börjat. Ett program från
Kultur i Halland. Entré: 30 kr.
Förköp. Biljettsläpp: 25/9 14.00
Mån 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12
15.00-16.00

Mysterieklubben
Läsklubb för dig från 10 år. Vi pratar
om våra favoritböcker, fikar och gör
något kul tillsammans.
Tor 12/10, 9/11, 7/12 16.00-17.00

Boktipsarträff
Vill du dela med dig av dina bästa
läsupplevelser och/eller få lite nya
lästips? Vi träffas i all enkelhet och
ger boktips och fikar.
Tor 16/11 09.30-10.05 och
10.45-11.20

Bak-å-fram-på – Big Wind
En sinnrik dansföreställning för de

yngsta, 2–5 år. Se bildnotis.
Entré: 30 kr.
Förköp. Biljettsläpp: 23/10 14.00

och arabiska rytmer.

KULTURHUSET
I FOLKPARKEN

Förköp på Halmstad Tourist Center,
035-12 02 00.
Lör 7/10 19.00

HOPP
– en rockig körföreställning
Nyskriven körmusik med klanger och
toner av en hållbar värld. Se bildnotis.
Förköp.
Arr. Halmstads kommun
Tis 7/11 19.00

Who are U – Art of Spectra
Dansföreställningen Who are U
kretsar kring frågor om identitet,
hur vi definierar oss själva och vad
som särskiljer oss från andra. Det är

Babsan – Ett liv i rosa

Arr. Lifeline Entertainment

Konserten Annie – Om
barnhemsflickan Annie från
Halmstad

Sön 28/1 19.00 Figarosalen
OBS! Eftersändning

Arr. Annika Santesson

Arr. Halmstads teaterförening och
Halmstads Teater

Tosca – Giacomo Puccini

Tor 16/11 19.00 Figarosalen

Den lille prinsen – Riksteatern/
Arabiska teatern
Barnboksklassikern ”Den lille
prinsen” skrevs av Antoine de SaintExupéry för över sjuttio år sedan och
spelas för arabisktalande barn från
6 år och svensktalande barn från
10 år.
Föreställningen spelas på arabiska
och översätts till svenska med hjälp av
textmaskin.
Arr. Halmstad teaterförening och
Halmstads kommun

HARPLINGE
BIBLIOTEK
Föranmälan/förköp: 035-15 47 80
bibliotek.halmstad.se
Mån 2/10, 16/10, 30/10, 13/11,
27/11, 11/12 15.00-16.00

Kul på bibblan
Kom och träffa kompisar och
hitta på något kul tillsammans. Olika
aktiviteter varje gång. Ingen föranmälan behövs. För dig 7–12 år.

Fre 17/11 19.30

Omogna killar – Kommer till stan

Tor 5/10 09.30-10.00 och 10.45-11.15

Ons 22/11 19.00

När katterna och hundarna har blivit
uppdelade i två lag blir en katt, som
mest leker med hundarna, ledsen
och försvinner. Den här katten älskar

Arr. Damar Produktion

183 år tillsammans – Lill-Babs,
Ann-Louise Hansson, Siw
Malmqvist

Sagodetektiven Isadora och
kattmysteriet – Sagofen Isadora

Nyskrivna körverket HOPP
Kan vi göra rätt? Kan vi göra fel på ett bättre sätt? Körverket HOPP
handlar om det hållbara och sårbara, om människans plats i en
hållbar samhällsutveckling. HOPP är en unik konsertföreställning, ett
originalverk i två akter av musikern Simon Ljungman (från bland annat
Augustifamiljen, På Spåret och Håkan Hellströms band). Han har skrivit
HOPP tillsammans med hållbarhetskonsulten och textförfattaren Mats
Alfredson från Kungälv. I föreställningen lördag 7 oktober 19.00 på
Kulturhuset medverkar körer från Halmstad.
Entré vuxen 100 kr, ungdom/studerande 50 kr, förköp Halmstad
Tourist Center 035-12 02 00.

Foto: Fredrik Etoall

Du hittar mer utförlig information och fler program här: www.halmstad.se/upplevagora

Glöm inte att söka kulturstöd!
Skulle du vilja fixa ett kulturarrangemang eller -projekt? Sök då
stöd från kulturförvaltningen, Halmstads kommun. Kulturstöd är
kommunens möjlighet att på olika sätt stödja kulturverksamhet,
som drivs av andra aktörer än kulturförvaltningen. Stödet kan vara
ekonomiskt, men också bestå av råd, tips och coachning. Inför våren
2018 är sista datumet för ansökan den 31 oktober. Mer information
och ansökningsformulär finns på www.halmstad.se/kulturstod

en föreställning om hur det är att
vara människa. Vem är jag? Vem är
jag för andra?
Arr. Halmstads kommun i samarbete
med Rum för Dans/Region Halland.
Turnerar via Dansnät Sverige. Förköp.
Lör 25/11 19.30

IB Expo 2017
Förköp.
Arr. Isildurs Bane
Tor 30/11 19.00

Olydnad – Riksteatern
Olydnad är ett musikaliskt och visuellt
kollage som bygger på insamlade
autentiska berättelser från människor
som varit civilt olydiga. Förköp.
Arr. Halmstads teaterförening
Mån 11/12 19.00

Dödsängel – Teater Jaguar
Dödsängel är en spännande monolog
i tre akter. Pjäsen skildrar vårt förhållande till ondska, kärlek och
hämnd. Med tät spänning vecklas
en släkthistoria ut och hemligheter
kommer upp till ytan. Förköp.
Arr. Halmstads teaterförening

KULTURVERKET
I ONSJÖ

allt från barock till nutida konstmusik med musik av kompositörer
som Bach, Debussy, Hillborg samt
kompositioner av artisterna själva.
Den ovanliga kombinationen klarinett
och accordion skapar en intressant
och unik klangvärld.
Lör 25/11 16.00, Andersberg

All världens musik
på Andersberg
Se under Medborgarservice
Andersberg för mer info.

MARTIN LUTHERS
KYRKA
Inträde 150 kr, medlemmar i
Halmstads Kammarmusikförening
100 kr, ungdomar under 20 år gratis.
Arr. Halmstads Kammarmusikförening
Sön 1/10 18.00
Dirigent Fredrik Malmberg
Musik av Bach, Buxtehude, Palmér,
Purcell och Sandström.
Ons 18/10 19.00 Luthersalen

Pianokonsert
med Johan Hugosson

www.halmstad.se/medborgarservice
035-13 96 86

Sön 29/11 16.00

Ons 18/10, 18.00-20.00

Odödlig polsk/fransk musik med en
innovativ polsk/svensk jazzkvartett.
Ledaren Leszek Kulakowski är en
musikalisk visionär och en guru
inom den polska så kallade ”Third
Stream”-skolan som kombinerar
nutida musik med jazz, då han bland
annat experimenterar med ljud,
slumpelement, serialism, polymodalism och polytonalitet. Chopins geni
hörs rakt igenom denna ovanliga
besättnings tolkning.
Sön 19/11 16.00

Concert Fantastique
Med duon Magnus Holmander
på klarinett och Irina Serotiuk på
accordion. Konserten bjuder på

All världens musik på Andersberg
All världens musik är en programserie som låter Halmstadpubliken möta
musik från världens alla hörn. Lördagen den 25 november klockan 16.00
kommer World Music Culture Club till Festsalen på Medborgarservice
Andersberg.
World Music Culture Club är både ett band och en klubb, som
emellanåt arrangerar jamsessions men i Halmstad är de i egenskap av
band. De spelar en bubblande blandning musik från olika världsdelar,
som också speglar den brokiga ensemblen. Medlemmarna kommer från
bland annat Syrien, Mocambique och Kuba.
Hela Halmstad bjuds in att lyssna till sång på arabiska, svenska,
engelska och spanska samt rap på dari.

Eric Ericsons Kammarkör

www.kulturverket.com
Biljettbokning: kulturverket@telia.com,
eller 035-300 45
Medlemsavgift: 100 kr
Entré: medlemmar 100 kr, ickemedlemmar 200 kr
Fri entré: barn, student, nyanlända

Chopin impressions

Rubens Millet Herrera, slagverkare i World Music Culture Club.

MEDBORGARSERVICE
ANDERSBERG

Pizza & Politik
Ett tillfälle för dig som boende på
Andersberg att ställa dina frågor och
diskutera med våra politiker eller
om andra aktuella samhällsfrågor.
Mer information om kvällens tema
kommer under hösten. Vi bjuder på
pizza och dryck.
Ons 25/10 10.00 – heldag Festlokalen

Ljusstöpning
Första julförberedelserna startar
redan i oktober då vi träffas för att
stöpa ljus. Föranmälan görs direkt till
personal på Andersbergs bibliotek.
Materialkostnad för de ljus du stöper
och tar med dig hem tillkommer.
Endast ett fåtal platser!

Ons 18/10 och 22/11 17.30

Ons 6/12 15.00-18.00

Föreningsbryggan

Julloppis

Föreningsbryggan är ett forum för
samråd och diskussion som ska
ge en bättre boendedialog för de
boende på Andersberg. Hit är också
tjänstemän välkomna och det finns
möjlighet att utbyta information om
vad som är på gång på Medborgarservice och vad respektive förening
har på sin agenda.
Lör 25/11 16.00 Festlokalen

All världens musik på
Andersberg: World Music
Culture Club
World Music Culture Club är både ett
band och en klubb som spelar musik
från hela världen. De sjunger på
arabiska, svenska, engelska, spanska.
och rappar på dari. Publiken får
sjunga med och dansa.
Arr: Kulturverket
Ons 29/11 18.00

Samhällsinformation om brandsäkerhet
Räddningstjänstens främsta uppgift
är att se till att säkra ett förebyggande brandskydd. Denna kväll kommer
de till Medborgarservice för att bland
annat informera om vad man själv
kan göra och tänka på för att undvika
brand.

Föranmälan av loppisbord görs direkt
till personal på Medborgarservice
löpande under hösten. Ingen avgift.
Ett bord per person gäller.
Varje måndag 10.00

Boule
Träffar för dig som gillar att spela
boule. Samling i Festlokalen.

MJELLBY
KONSTMUSEUM
www.mjellbykonstmuseum.se
035-13 71 95
Vuxna betalar entré. Gratis för
barn och ungdom upp till 20 år. OBS:
stängt mellan utställningsperioderna.
Lör 30/9 – 28/1 2018 Utställning
Vernissage lör 30/9 12.00-17.00

Rodney Smith
Se bildnotis. Fri entré på öppningsdagen.
Lör 30/9 12.00-16.00

Öppen verkstad
För alla åldrar. Fri entré.
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Fri entré där inget annat anges

Ung delaktighet
Ung i Halmstad arrangerar
under hösten aktiviteter för
att stärka ung delaktighet,
bland annat två samtal mellan
unga och kommunpolitiker.
Samtalen välkomnar unga på
högstadiet och gymnasiet. Se
www.halmstad.se/ung för mer
information om samtalen och
övriga aktiviteter.

fantasifullt sätt får de två jonglörerna
vardagens ting att förvandlas och
förändras. Efter föreställningen en
workshop då publiken får prova
på de koncept som föreställningen
innehåller. För barn 4–12 år. Inget
insläpp när programmet börjat. Ett
program från Kultur i Halland.
Entré: 30 kr.
Förköp. Biljettsläpp: 23/10 10.00
och arabiska rytmer.

SIMLÅNGSDALENS
BIBLIOTEK

Föranmälan/förköp: 035-703 08
bibliotek.halmstad.se

Mycket mer på gång!
Besökarna styr utbudet på Nolltrefem
och andra mötesplatser för unga,
därför är höstens program inte klart
vid pressläggning. Håll koll på vad
som händer på
www.halmstad.se/ung
Rodney Smith, Alan leaping from 515 Madison Avenue, ur serien Where
angels fear to tread, New York City, NY, 1999 © Rodney Smith Estate.

Rodney Smith på
Mjellby konstmuseum
Den 30 september 2017 – 28 januari 2018 har Mjellby konstmuseum
den stora äran att visa en av vår tids mest välrenommerade fotografer
inom konst, reklam och mode – Rodney Smith (1947-2016).
Om Smith har sagts att han är en realist som fäster drömmar på
papper. Det är en devis som ligger Mjellby konstmuseum varmt om
hjärtat i museets intention att lyfta surrealismens konstnärliga arv idag.
Bortom Smiths kvickhet och lekfulla hållning finns ett öga och ett sinne
för konstnärliga referenser och en mörkare sanning. Betraktaren dras,
med hjälp av bilderna, in i en svunnen tid som är både ljuvt romantisk
och starkt ironisk. Smith visar världar vars logik är helt och hållet hans
egen. Utställningen är ett samarbete med The Photogallery.

Sön 1/10, 5/11, 26/11, 7/1 14.00

Mån-sön 16/12 – 22/12 12.00-17.00

Familjevisning av Rodney Smith
och Halmstadgruppen

Surrealistisk rimstuga och
julpyssel

En lekfull visning för barn och
medföljande vuxna. Tillsammans
undersöker vi vad som är på riktigt
och vad som är på låtsas i Rodney
Smiths och Halmstadgruppens konst.
Vi tittar, analyserar och funderar.
Ordinarie entréavgift gäller. Begränsat
antal platser. För barn från 5 år.
Föranmälan till 035-13 71 95.
Lör-sön 1/10 – 17/12 13.00
Lör 30/12 13.00
Lör-sön 6/1 – 28/1 13.00

Visning av Halmstadgruppen
Visningen ingår i entréavgiften
Lör-sön 7/10-4/11 14.00
Lör-sön 11/11-25/11 14.00
Lör-sön 2/12-17/12 14.00
Lör 30/12 14.00
Lör 6/1 14.00
Lör-sön 7/1-28/1 14.00

Visning av Rodney Smith
Visningen ingår i entréavgiften

Verkstaden är fylld av material och
inspiration som hör julen till, kom hit
och skapa, rimma och räkna ner till
julen tillsammans med oss! Ordinarie
entrébiljett gäller.

NOLLTREFEM
035-18 25 70, www.halmstad.se/ung
Varannan måndag med start 11/9,
17.00-20.00, på olika platser i
Halmstad

HBTQ-träffar
Träffar för dig som ung hbtq-person
eller som funderar över din könsidentitet och/eller sexuella identitet
och vill träffa andra unga hbtqpersoner. Se också artikel på sid. 20.
Mejla ung@halmstad.se för anmälan
och plats.

OSKARSTRÖMS
BIBLIOTEK
Föranmälan/förköp: 035-617 00
bibliotek.halmstad.se
Tor 12/10 09.30-10.00 och
10.45-11.15

Sagodetektiven Isadora och
kattmysteriet – Sagofen Isadora
När katterna och hundarna har blivit
uppdelade i två lag blir en katt, som
mest leker med hundarna, ledsen
och försvinner. Den här katten älskar
sagor. Kan den ha försvunnit in i en
sagobok? Kanske sagodetektiven
Isadora kan lösa kattmysteriet.
För barn 3–5 år. Inget insläpp när
programmet börjat. Ett program från
Kultur i Halland.
Entré: 30 kr.
Förköp. Biljettsläpp: 25/9 10.00
Tor 9/11 09.30-10.15 och
10.45-11.30

Nallekonsert
– The Gothenburg Combo
Jorden runt med två gitarrer. David
och Thomas, två världsartister, tar
oss med på världsmusikjakt. De vill
utforska hur världens musik låter.
I ett bildspel fullt av djur och barn
från olika delar av vår jord får vi
Skype-kontakt. Vet flodhästen eller
pingvinen hur världens musik låter?
Ta med gosedjur! För barn 3–7 år.
Inget insläpp när programmet börjat.
Ett program från Kultur i Halland.
Entré: 30 kr.
Förköp. Biljettsläpp: 23/10 10.00
Tor 30/11 09.30-10.15 och
10.45-11.30

Bevis – Kapsel
Inspirerande cirkusföreställning
som förvånar och tar direktkontakt
med publiken. På ett nyfiket och

Tis 21/11 09.30-10.05 och
10.45-11.20

Bak-å-fram-på – Big Wind
En sinnrik dansföreställning för de
yngsta, 2–5 år. Se bildnotis.
Entré: 30 kr.
Förköp. Biljettsläpp: 24/10 14.00

STADSBIBLIOTEKET
bibliotek.halmstad.se
Förköp/biljettsläpp
För oktober: 25/9 10.00
För november: 23/10 10.00
För december: 27/11 10.00
Tel 035-13 71 81 eller i receptionen
för vuxenprogram, barninformationen
för barnprogram.
Du har tre dagar på dig att hämta
dina biljetter, men senast 15 minuter
före programmet. Inget insläpp när
programmet börjat.
Ons 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11,
6/12, 20/12 15.00-16.00 Klarasalen
eller Nissanscenen

Rullstolsdans
Kom och rocka loss med rullstolen!
Du får träna motorik och koreografi,
får en sinnesupplevelse till musiken,
utvecklar sociala kontakter och träffar
nya människor.
Samarr. med ABF Halland
Ons 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11,
6/12 17.30-19.30 Bibliotekscaféet

Stickcafé – Drop-in
Ta med dig din stickning eller virkning
och låt dig inspireras av andra! Vi
hjälper varandra med råd och tips.
http://halmstadsstickcafe.blogspot.
com
Samarr. med Halmstads Stickcafé.
Tor 28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 26/10,
9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12,
14/12 14.00-14.20 Nissanscenen

Högläsning för vuxna
Varje torsdag läser en bibliotekarie
högt för dig. Det kan vara en novell,
ett kapitel ur en roman, biografi,
reseskildring, poesi. Vilsamt och
opretentiöst.

Du hittar mer utförlig information och fler program här: www.halmstad.se/upplevagora

Tor 28/9 18.30-20.00 Klarasalen

Tis 3/10 20.00-22.00 Nissanscenen

Spännande nävor – Ulla Hårde

Ellen Andrea Wang Trio

Ulla är journalist och författare som
under många år varit verksam på
Sydsvenska dagbladet. Hon har
arbetat som utrikeskorrespondent
i London och arrangerar sedan
många år kultur- och trädgårdsresor.
Ulla skriver om arkitektur, trädgård,
musik och människor och har gett ut
ett flertal trädgårdsböcker, givetvis
en om nävor. Arrangör: Hallands
Trädgårdsförening.
Entré: 50 kr inkl. fika. Ej förköp.
www.hallandstradgardsforening.se

Ons 4/10, 6/12 15.00-17.00
Barnavdelningen

Fre–lör 29 – 30/9

Forskarfredag
Se bildnotis.
Mån 2/10 18.00-20.00 Klarasalen

Ellen är en av Norges stora musikexporter. Spännande mix av jazz, pop
– basist / sång.
Förköp 035-12 02 00
Arr. Jazz i Halmstad

Fråga logopeden
Vill du veta mer om ditt barns språk-,
läs- och skrivutveckling? Passa då på
att i lugn och ro ställa dina privata
frågor till en av Kärnhusets logopeder
och få tips och idéer med dig hem.
Dina frågor kan handla om uttal,
stamning, teckenkommunikation,
apptips och material. Drop-in.
Samarr. med Resurscentrum
Kärnhuset.

Havet – världens bästa
termometer

Ons 4/10, 1/11, 29/11, 6/12
15.00-17.00 Barnavdelningen

Havets nivå har höjts med 20 cm
under de senaste 150 åren. Denna
höjning påstås helt bero på mänsklig
påverkan av klimatet. Men hur
vet man att denna höjning inte är
en fortsättning av den naturliga
höjningen som pågått i 20 000 år?
I föredraget visar kvartärgeologen
Tore Påsse hur och varför havet har
ändrats sedan istidens slut och fram
till idag.
Samarr. med Hallands Geologiklubb.

Hamnar du i situationer där du
känner dig vilsen som förälder?
Hur ska jag hantera mitt skrikiga
barn eller tysta tonåring? Kom till
biblioteket och ställ dina frågor till en
familjerådgivare och få fler råd och
tips om vart du kan söka dig för mer
hjälp. Drop-in.
Samarr. med Förebyggande enheten,
Socialförvaltningen.

Mån 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10,
6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12,
11/12, 18/12 18.00-20.00 Albert

Läxhjälp/Homework help
Alla åldrar, alla ämnen, drop-in.
Ta med dig något att arbeta med.
Frivilliga från Röda Korset finns på
plats för att hjälpa till.
Samarr. med Röda Korset och
Resurscenter Kärnhuset.
Tis 3/10, 7/11, 5/12 14.00-17.00
Släktforskningsrummet
Lör 14/10, 11/11, 9/12 11.00-14.00
Släktforskningsrummet

Släktforskarhjälp
Forska i din egen historia i vårt släktforskningsrum. Hallands Släktforskarförening hjälper dig.
Samarr. med Hallands Släktforskarförening .
Tis 3/10 09.30-10.00 och
10.45-11.15 Klarasalen

Sagodetektiven Isadora och
kattmysteriet – Sagofen Isadora
När katterna och hundarna har blivit
uppdelade i två lag blir en katt, som
mest leker med hundarna, ledsen
och försvinner. Den här katten älskar
sagor. Kan den ha försvunnit in i en
sagobok? Kanske sagodetektiven
Isadora kan lösa kattmysteriet.
För barn 3–5 år. Inget insläpp när
programmet börjat. Ett program från
Kultur i Halland.
Entré: 30 kr. Förköp.

Fråga om föräldraskap

Ons 4/10, 18/10, 15/11, 29/11
15.30-17.00 Sagorummet

Mysterieklubben
Läsklubb för dig från 10 år. Vi pratar
om våra favoritböcker, fikar och gör
något kul tillsammans. Vid ett av
tillfällena träffar vi författaren Petter
Lidbeck. Föranmälan.
Ons 4/10, 18/10, 1/11, 15/11, 29/11
17.00-18.00, Sagorummet

Berättarklubben
Vill du lyssna på berättelser, sagor
och musik? Vi har en mysig stund
tillsammans. För dig med särskilda
behov. Från 13 år.
Samarr. med ABF Halland
Tor 5/10, 2/11, 7/12 14.00-15.00
Elsarummet

Daisy drop-in
Daisy drop-in för talboksläsare.
Personalen ger boktips, svarar på
frågor och bjuder på fika. Ingen
föranmälan.
Tor 5/10, 19/10, 2/11 18.30-19.45,
Övre plan

Läsecirkel: Tysk höst
1946 skrev Stig Dagerman en serie
reportage från det krigsdrabbade och
utbombade Tyskland. I dessa dagar av
krig, flyktingströmmar och katastrofer
är hans bok lika aktuell som då. Vill
du diskutera boken med Håkan och
Jeanette, bibliotekarier på Stadsbiblioteket? Kom med i vår läsecirkel!
Begränsat antal platser. Boken får
du när cirkeln är fulltecknad. Föranmälan.

ForskarFredag och -lördag
på Stadsbiblioteket
Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb. Även i år firar vi
ForskarFredag och -lördag på Stadsbiblioteket. På fredagseftermiddagen blir
det olika workshoppar för barn och unga och på lördagen Maker Space för alla
åldrar, Vetenskapscafé, forskningsbussen Science Safari samt experiment med
Inga Ingenjör.
Till workshopparna gäller föranmälan – drop-in i mån av plats.
Mer information: www.forskarfredag.se/halland
I samarbete med Högskolan i Halmstad, föreningen Science Safari, ForskarFredag
och Europa Direkt Halland.
Fre 29/9 15.30-17.30 Entréplan

Språklabb
Spännande laborationer med forskare
om språk, ord, namn och ursprung.
Ålder 13–19 år. Föranmälan.
Fre 29/9 15.30-17.30 Entréplan

Träning, hälsa, kropp och
sociala medier
Träning, hälsa, kropp och sociala
medier – hur hänger allt ihop. Diskussioner och filmvisning. Forskare
leder workshoppen. Ålder 15–20 år.
Drop-in.
Fre 29/9 15.30-17.30 Elsarummet

Computer Programming in
English
Most young people have no idea how
much they can actually do with the
mathematics they already know. This
activity brings your skills to life. Bring
your own laptop if possible. Ages
15–20 years. Sign up required.
Fre 29/9 15.30-17.30 Klarasalen

Gör ditt eget dataspel
Vi bestämmer själva vad som ska
hända i våra spel när vi programmerar
i språket Scratch. Datorer och handledare finns på plats. Ålder 9–14 år.
Föranmälan.

sociala robotar. Be datorn brodera ditt
namn eller vinylscannern föra över din
teckning på tyg. Ta med egen T-shirt
för tryck. Du kan även spela in en sång
utan att störa grannarna eller andra
nära dig. Detta är bara en bråkdel av
all spännande forskning du får prova!
För alla åldrar. Drop-in.
Lör 30/9 10.00-14.00 Utanför entrén

Science Safari – experimentbuss
Science Safari är en buss fylld med
lärorika och roliga experiment för alla
som är nyfikna på naturvetenskap och
teknik på ett lustfyllt sätt. Från 10 år
och uppåt. Drop-in.
Lör 30/9 10.15-11.15 och
12.30-13.30 Verkstaden

Experiment med Inga Ingenjör
Experiment och uppfinnar-klur
med Andrea Pettersson och Malin
Yngvesson kända från Sommarlovsmorgon i TV. Ålder 5–9 år. Föranmälan.
Lör 30/9 11.15-12.15
Barnavdelningen

Träffa Inga Ingenjör
Möt författarna till boken ”Inga & Leo
löser allt” Andrea Pettersson och Malin
Yngvesson kända från Sommarlovsmorgon i TV. Bokförsäljning och
signering.

Lör 30/9 10.00-14.00 Entréplan

Maker Space – Jag vill bli
forskare, jag är forskare
Lyssna, fråga, testa, titta och gör
själv! Prata med roboten Furhat, testa
om du klarar kopplingsschemat från
TV-programmet På Spåret, prova
VR-playstation eller ställ frågor om

Lör 30/9 12.00-12.50 Nissanscenen

Vetenskapscafé – Frida Stranne
Frida Stranne, lektor i statsvetenskap
och USA-forskare vid Högskolan
i Halmstad, pratar om forskning
kring amerikansk politik och aktuella
händelser. Från cirka 11 år och uppåt.

13

18
14

Fri entré där inget annat anges

Mån 9/10, 16/10, 23/10, 13/11,
20/11, 27/11 10.00-10.45 Klarasalen

Barnrytmik 9 mån–2 år
Rytmik och sång för små barn
9 mån–2 år med Ida och Lena
Jaremo. Stora syskon kan vara
med, men programmet är anpassat
för målgruppen. Inget insläpp när
programmet börjat. Alla ska ha biljett,
både barn och vuxna.
Entré: 30 kr/biljett. Förköp.
Samarr. med ABF Halland.
Mån 9/10, 16/10, 23/10, 13/11,
20/11, 27/11 11.00-11.45 Klarasalen

Babyrytmik 6–12 mån

Dyslexivecka på Stadsbiblioteket
Missa inte årets dyslexivecka på Stadsbiblioteket då du bland annat får träffa
Nassim Al Fakir, musiker, skådespelare och programledare. Veckans program
fokuserar på språkglädje och möjligheter. Här finns något för alla åldrar! Fri
entré till alla programpunkter.
Mån 2/10 13.00-17.00
Ord- och bildverkstaden

Läs med öronen!
Appen Legimus ger dig och ditt barn
fantastiska möjligheter att lyssna
på böcker. Vi hjälper er att komma
igång. Drop-in.
Mån 2/10 14.00-16.00 Verkstaden

Lek med bokstäver i färg
och form
En kreativ workshop med konstnären
Modesty Sofronenkoff. Drop-in.
Mån 2/10 18.00-20.00 Albert

Läxhjälp
Alla åldrar, alla ämnen. Frivilliga från
Röda Korset finns på plats för att
hjälpa till. Drop-in.
Samarr. med Röda Korset och
Resurscentrum Kärnhuset
Tis 3/10 10.00-12.00
Ord- och bildverkstaden

Läs med öronen!
Se mån 2/10.
Tis 3/10 18.00-19.30 Klarasalen

Nassim Al Fakir
Nassim Al Fakir, musiker, skådespelare och programledare berättar
om sina erfarenheter av dyslexi.
Föreläsning med eftersnack.
Ons 4/10 13.00-15.00
Ord- och bildverkstaden

Läs med öronen!
Se mån 2/10.
Ons 4/10 14.00–16.00 Verkstaden

Lek med bokstäver i färg
och form
Se mån 2/10.
Ons 4/10 15:00-16:30 Klarasalen

Appar som alternativa
lärverktyg

Rytmik och sång för bebisar, 6–12
månader, med Ida och Lena Jaremo.
Ta med filt! Äldre syskon kan inte
vara med. Inget insläpp när programmet börjat. Alla ska ha biljett,
både barn och vuxna.
Entré: 30 kr/biljett. Förköp.
Samarr. med ABF Halland.
Mån 9/10, 16/10, 23/10, 13/11,
20/11, 27/11 13.00-13.45 Klarasalen

Johanna Kristensson berättar om
appar som stärker tal-, läs- och
skrivförmågan. Johanna är verksam
som logoped samt språk-, läs och
skrivutvecklare i Halmstad. Hon är
också en av författarna till boken
”Alternativa lärverktyg”. Tillfälle
till egna frågor ges. Samarr. med
Resurscentrum Kärnhuset

Babyrytmik 0–6 mån

Ons 4/10 15.00-17.00
Barnavdelningen

Mån 9/10, 16/10, 23/10, 13/11,
20/11, 27/11 14.00-14.45 Klarasalen

Fråga logopeden
Passa på att i lugn och ro ställa dina
privata frågor till en av Kärnhusets
logopeder och få tips och idéer med
dig hem. Drop-in.
Samarr. med Resurscentrum
Kärnhuset
Ons 4/10 18.00-ca 19.30 Klarasalen

Ett liv med Dysse
Niklas Nilsson och Petra Nylén från
föreläsningsduon Dysse berättar om
hur det kan vara att gå i skola och
komma ut i arbetslivet med dyslexi.
Tillfälle till egna frågor ges.
Tor 5/10 13.00-15.00
Ord- och bildverkstaden

Läs med öronen!

Rytmik och sång för de minsta
bebisarna, 0–6 månader, med Ida
och Lena Jaremo. Ta med filt! Äldre
syskon kan inte vara med. Inget
insläpp när programmet börjat. Alla
ska ha biljett, både barn och vuxna.
Entré: 30 kr/biljett. Förköp.
Samarr. med ABF Halland.

Barnrytmik 2–5 år
Rytmik och sång för små barn, 2–5 år,
med Ida och Lena Jaremo. Små och
stora syskon kan vara med. Inget
insläpp när programmet börjat. Alla
ska ha biljett, både barn och vuxna.
Entré: 30 kr/biljett. Förköp.
Samarr. med ABF Halland.
Tis 10/10 15.00-16.30 Klarasalen

Ta kontroll över tekniken:
Android
Gå en minikurs och lär dig greppen
som får din digitala enhet att göra
som du vill. Vi visar och berättar.
Drop-in
Ons 11/10 10.00-11.30 Klarasalen

Se mån 2/10.

Ta kontroll över tekniken:
iPhone/iPad

Tor 5/10 14.00–14.30 Nissanscenen
En bibliotekarie läser högt! En lugn
och skön stund.

Gå en minikurs och lär dig greppen
som får din digitala enhet att göra
som du vill. Vi visar och berättar.
Drop-in

Tor 5/10 14.00-15.00 Elsarummet

Tor 12/10 10.00-11.30 Klarasalen

Högläsning för vuxna

Daisy drop-in
Daisy drop-in för talboksläsare.
Personalen ger boktips, svarar på
frågor och bjuder på fika.
Fre 6/10 14.00-16.00 Verkstaden

Lek med bokstäver i färg och
form
Se mån 2/10.

Ta kontroll över tekniken:
Windows 10
Gå en minikurs och lär dig greppen
som får din digitala enhet att göra
som du vill. Vi visar och berättar.
Drop-in

Tor 12/10, 16/11 18.30-20.00
Elsarummet
26/10, 7/12 Högskolan i Halmstad

Lyriklabbet
Har du lyrikpanik eller är du en
inbiten lyrikläsare? Oavsett vilket är
du välkommen till Lyriklabbet – en
läsecirkel som experimenterar med
ord och ljud. Vi läser och diskuterar
med dikten och rösten som resurs
för kreativitet och välmående. Cirkelledare: Elisabeth Skog, bibliotekarie
och Cecilia Björkén-Nyberg, docent.
Se även artikel sid. 21. Föranmälan.
Samarr. med Högskolan i Halmstad.
Tis 17/10 09.30-10.10 och
10.45-11.25 Klarasalen

Sagosånger – Allis Trio
Följ med på en spännande resa med
hjälp av nyskriven sång och musik
inspirerad av sagor från Kina, Sydamerika, Ryssland och Afrika. Det blir
mycket rytm, dans och deltagande
med enkla rytminstrument och
sång för de som vill! Från 4 år. Inget
insläpp när programmet börjat. Ett
program från Kultur i Halland.
Entré: 30 kr. Förköp.
Ons 18/10, 15/11 10.00-10.30
Verkstaden

Färg och form för små barn
– Modesty Sofronenkoff
Skapande verkstad där barnen kan
få måla med fingerfärg, filmjölk eller
med bollar i låda. De kan också få
bada i silkespapper i alla regnbågens
färger. Oömma kläder! Ibland kan det
bli kladdigt. Ombyte och handduk
kan vara bra att ha med. Från 1 år.
Alla ska ha biljett, både barn och
vuxna. Entré: 30 kr/biljett. Förköp.
Ons 18/10 12.00-12.40 Nissanscenen

Lunchmusik: Greger Siljebo
Greger Siljebo är riksspelman,
violinist, mandolaspelare och
kompositör.
Samarr. med Kultur i Halland
Tor 19/10 18.30-20.00 Klarasalen

Flor og Fjære – Inger Ekrém
Vi får besök av Inger Ekrém som är
förbundsdirektör i Riksförbundet
Svensk Trädgård. Hon berättar om en
resa till en trädgård på ön Sør-Hidle
på norska sydvästkusten; En ovanlig
familjeägd trädgård på en vindpinad
udde som blivit ett av Norges mest
kända trädgårdsbesöksmål. Arrangör:
Hallands Trädgårdsförening.
Entré: 50 kr inkl. fika. Ej förköp.
www.hallandstradgardsforening.se
Mån 23/10, 13/11, 11/12
18.00-19.00 Bibliotekscaféet

Live musikquiz
Oa Larsson gör live musikquiz i
Bibliotekscaféet. Kom och ta en fika
och träna dina musikkunskaper. Oa
sjunger och spelar härliga låtar med
sin gitarr. Evenemanget riktas främst
till personer inom LSS, som en del av
fritidsverksamhet.
Samarr. med ABF Halland.

Du hittar mer utförlig information och fler program här: www.halmstad.se/upplevagora

eMedborgarveckan på Stadsbiblioteket
En av årets stora digitala veckor, eMedborgarveckan,
infaller 9–15 oktober. I hela landet är det då fokus
på samhällets e-tjänster. Fler ska få hjälp att använda
digitala verktyg för att till exempel ansöka, anmäla
och betala.
Tisdag till torsdag ges minikurser där du får tips
på hur du får din digitala enhet att göra som du vill.
Kurserna ges i Klarasalen. Den 10 oktober klockan
15.00–16.30 visas Adroid, den 11 oktober klockan

Mån 23/10 18.30-19.30 Klarasalen

Författarbesök: Sara Paborn
Sara Paborn har sedan debuten
2009 gett ut fyra romaner och en
diktsamling. Senast den kritikerrosade
”Blybröllop” som blivit uppmärksammad internationellt.
Entré: 100 kr, student: 50 kr. Förköp.
Tis 24/10 14.00-14.30 Sagorummet

Klangljus, bebismeditation
En stillsam och rogivande ljud- och
ljusföreställning för barn 0–1 år.
Ann-Louise Liljedahl spelar på det
magiska instrumentet hang, ett
långsamt ljusspel projiceras.
Bebisarna kryper omkring fritt
på täcket och bara är i de mjuka
klangerna från hangen. Föräldrarna
får en behaglig och avstressande
stund med sitt barn. Inget insläpp när
programmet börjat. Alla ska ha biljett,
både barn och vuxna.
Entré: 30 kr/biljett. Förköp.
Samarr. med ABF Halland.
Tor 26/10 20.00-22.00 Nissanscenen

Fredrik Kronqvist AFRO CUBAN
SUPREME
En härlig rytmfest och virtuos
musikalitet. Bland andra Jason
Marsalis (US) och Eliel Lazo (CUB).
Förköp 035-12 02 00
Arr. Jazz i Halmstad
Lör 28/10 10.00-16.00 Hela huset

EKO-dagen
Årets upplaga av EKO-dagen har
temat kläder. Målet är att på ett
lustfyllt och inspirerande sätt visa
hur vi konsumenter kan bidra till ett
mer hållbart samhälle. EKO-dagen
vill inspirera till eftertanke och ge
kunskap om hur klädköp påverkar
miljön. En mängd föreläsare,
workshops och utställningar visar på

Skollov!

Allt om Halmstads kommuns
aktuella lovaktiviteter hittar
du på:
www.halmstad.se/lov

hela processen från tillverkning av
kläder till återbruk.
Samarr. med Konsument Halmstad,
Europa Direkt Halland.
Mån 6/11 09.30-10.05 och
10.45-11.20 Klarasalen
Tis 7/11 09.30-10.05 och
10.45-11.20 Klarasalen

Bak-å-fram-på – Big Wind
En sinnrik dansföreställning för de
yngsta, 2–5 år. Se bildnotis. Entré:
30 kr. Förköp.
Tis 7/11 20.00-22.00 Nissanscenen

Oddjob
Alltid i frontlinjen – senast med
hyllning till Weather Report – jazz
with a beat!
Förköp: Halmstad Tourist Center
035-12 02 00
Arr. Jazz i Halmstad
Ons 8/11 12.00-12.40 Nissanscenen

Lunchmusik: Simone Moreno
Simone Moreno har sin helt egna mix
av afrobrasiliansk pop, reggae, soul,
samba och nordiska influenser.
Samarr. Kultur i Halland
Lör 11/11 Arkivens dag

Synd och skam ur arkiven
Under Arkivens dag visar Hallands
Konstmuseum ett axplock ur arkivoch bildsamlingen på tema synd
och skam. Från förledda makar till
erotiska teaterföreställningar. För
aktuella tider, se bibliotek.halmstad.se
Läs mer om Arkivens dag på
arkivensdag.nu

10.00–11.30 är det dags för iPhone/iPad och den 12
oktober klockan 10.00–11.30 får du lära dig mer om
Windows 10. Drop-in.
Fredag 13 oktober 10.00–14.00 inbjuds du
som är ny i Sverige till Stadsbiblioteket. Där finns
representanter från bland andra Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, banker och Konsument
Halmstad för att visa hur du kan använda deras
digitala tjänster.

skulle drömma om att döma någon
på förhand. Tillsammans med sin
pigga och listiga assistent, musen
Paddy, löser de mysterier och ägnar
sig åt de stora tankarna. Gordon
tycker att alla måste kunna trivas i
skogen och han vill aldrig använda sin
pistol. För 4–8 år. Inget insläpp när
programmet börjat. Ett program från
Kultur i Halland. Entré: 30 kr (max
100 kr/familj). Förköp.
Mån 13/11 19.00-20.00 Nissanscenen

Kura skymning
Tema: Öar i Norden. Vi sätter oss
ner och högläser ur samma utvalda
litteratur på samma tidpunkt i hela
Norden. Lyssna till utdrag ur Is av
Ulla-Lena Lundberg
Samarr. med Föreningen Norden.
Lör 18/11 12.00-16.00 Hela huset

Nordisk speldag

Anna Sise – Fine and Mellow

Lör 16/12 17.00-19.00 Nissanscenen

Kristin Korb Trio
Populära trion åter i Halmstad.
Förköp Halmstad Tourist Center
035-12 02 00
Arr. Jazz i Halmstad.

Julkonsert med Halmstad Brass
och Nina Widegren
Entré: 100 kr, student: 50 kr, barn i
målsmans sällskap: fri entré.
Förköp.

Ons 22/11 18.30-20.00 Nissanscenen

Höstens böcker

Tor 23/11 18.30-20.00 Klarasalen

Kommissarie Gordon är en erfaren,
klok och noggrann padda som aldrig

Tis 5/12 20.00, Nissanscenen

Tis 21/11 20.00 Nissanscenen

Vetenskapscafé
– Med andra ögon

Kommissarie Gordon
– Teater Pero

Sagans prinsessor är ofta ljuva
och väntar på sin prins. Men det
gör minsann inte Per Gustavssons
prinsessa. Visst är håret gult och
klänningen rosa. Men när hon gjort
sina morgonbestyr väntar äventyren.
Då får minsann hockeygrabbar, och
drakar se upp. Hon bryter mot våra
fördomar på ett uppfriskande sätt.
För barn 4–8 år. Inget insläpp när
programmet börjat. Ett program från
Kultur i Halland. Entré: 30 kr. Förköp.

Uppskattad hyllning till Billie Holiday
med Martin Sjöstedt vid flygeln.
Förköp: Halmstad Tourist Center
035-12 02 00
Arr. Jazz i Halmstad

Lör 11/11 12.00-12.50
Hallandsscenen

Lör 11/11 13.30-14.10 Klarasalen

Så gör prinsessor
– Boulevardteatern

Kom och spela spel på biblioteket!
Halmstads spelföreningar och andra
spelentusiaster finns här, hjälper dig
att komma igång och svarar på dina
frågor.

Vill du ha lästips? Vi presenterar
böcker du inte får missa från hösten
2017, både fack- och skönlitteratur.
Vi bjuder på fika.

Många djur och djurarter har, precis
som vi människor, synsinnen. Men
det finns de som har betydligt bättre
koll på omvärlden än vad vi har.
Almut Kelber, Zoolog från Lunds
universitet, föreläser.
Samarr. med Science Safari.

Tor 30/11 09.30-10.10 och
10.45-11.25 Klarasalen
Fre 1/12 09.30-10.10,
10.45-11.25 Klarasalen

Julrosor – julens vackra
budbärare
Carina Larsson är hortonomen som
lämnade jobbet som marknadschef
på Weibulls för att tillsammans
med sin man Thord, starta butiken
och plantskolan Ulriksdal på Kivik.
Carina berättar för oss om julens
vackra budbärare julrosen – myter,
historia och fakta. Arrangör: Hallands
Trädgårdsförening.
Entré: 50 kr inkl. fika. Ej förköp.
www.hallandstradgardsforening.se

SÖNDRUMS
BIBLIOTEK
Förköp/föranmälan: 035-13 85 40,
bibliotek.halmstad.se
Tor 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11,
7/12 09.30-11.00

Babycafé
Kom och häng med andra föräldralediga! Vi träffas på torsdagar ojämna
veckor. Vi läser, pratar om bilderböcker och tipsar varandra! Enkel
fika för 10 kr. Babycafé är en del av
Familjen i fokus.
bibliotek.halmstad.se/web/arena/
familjen-i-fokus
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Fri entré där inget annat anges

Familjelördag med balett
på Söndrums bibliotek
Söndrums bibliotek vill inspirera till läsning och hitta vägar till böckernas
värld på nya sätt. Varför inte blanda läsning och rörelse? Nu bjuder vi upp
till dans!
Danspedagogen Maria Mengreli leder balett för hela familjen. Liten
som stor är välkommen att, efter förmåga, ta sig an grunderna i balett.
Dessutom blir det avkoppling med fruktstund och högläsning. Maria är
utbildad dansare i både Moskva och London och arbetar med att undervisa
i balett och modern dans på alla nivåer.
Om balettsuget sätter in görs föranmälan på 035-13 85 40, biljetterna
släpps 22/8, 30 kr för barn och fri entré för vuxna. De aktuella lördagarna
är 23/9, 30/9, 7/10, 14/10 11.00–12.00. Familjelördag är en del av Familjen
i fokus. bibliotek.halmstad.se/web/arena/familjen-i-fokus.

Lör 30/9, 7/10, 14/10 11.00-12.00

Familjelördag med balett
Se bildnotis.
Mån 2/10 09.30-10.00 och
10.45-11.15

Sagodetektiven Isadora och
kattmysteriet – Sagofen Isadora
När katterna och hundarna har blivit
uppdelade i två lag blir en katt, som
mest leker med hundarna, ledsen
och försvinner. Den här katten älskar
sagor. Kan den ha försvunnit in i en
sagobok? Kanske sagodetektiven
Isadora kan lösa kattmysteriet.
För barn 3–5 år. Inget insläpp när
programmet börjat. Ett program från
Kultur i Halland.
Entré: 30 kr.
Förköp. Biljettsläpp: 26/9 10.00
Tor 4/10, 11/10, 18/10, 25/10
13.30-14.15

Babyrytmik 0–1 år
Rytmik och sång för de små barnen
med Ida och Lena Jaremo. Ta med
filt! Äldre syskon kan inte vara med.
Entré: 30 kr/biljett. Förköp.
Samarr. med ABF Halland.
Tor 4/10, 11/10, 18/10, 25/10
14.30-15.15

Barnrytmik 1–5 år

med enkla rytminstrument och
sång för de som vill! Från 4 år. Inget
insläpp när programmet börjat. Ett
program från Kultur i Halland.
Entré: 30 kr.
Förköp. Biljettsläpp: 26/9 10.00
Tis 17/10 19.00-20.30

Fine together – Per Thornberg
Kvartett
En musikalisk hyllning till Lars Gullin
(1928–1976) som är en av våra
största svenska jazzsaxofonister och
kompositörer. Tidlös och oändligt
vacker jazzmusik med stänk av folkton. Per Thornberg – tenorsaxofon,
Stefan Wikrén – piano, sång, Jan-Olof
Larsson – kontrabas och Calle Persson
– trummor.
Entré: 100 kr, student 50 kr.
Förköp.
21/10 – 18/11 Utställning
Lör 21/10 11.00-13.00 Vernissage

Drop-in.
bibliotek.halmstad.se/web/arena/
familjen-i-fokus
Tor 16/11 19.00-20.00

Halländska sägner – finns det?
Finns det halländska sägner?
Historikern Johan Dahnberg på
Hallands Konstmuseum berättar om
sägner i Halland. Lyssna till några
spännande berättelser från tiden då
varken TV eller Internet fanns och
böcker inte var allas egendom.
Föranmälan.

Ons 22/11 09.30-10.05 och
10.45-11.20

Bak-å-fram-på – Big Wind
En sinnrik dansföreställning för de
yngsta, 2–5 år. Se bildnotis.
Entré: 30 kr.
Förköp. Biljettsläpp: 24/10 10.00
25/11–6/1 Utställning

Skavande prognoser
Bygg bo, flyg iväg. Bra läge, katastrof.
Flytta, samla. Plocka upp, ner. Förfall,
förstöra. Makt, utan påverkan.
Respektlös förändring.

Bild: Peter Bengtsson
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Sägenfigurer
I en värld med små övernaturliga
väsen där illvilja och rackartyg
dominerade.
21/10 – 18/11 Utställning
Lör 21/10 11.00-13.00 Vernissage

Art by Marina

Rytmik och sång för barn med Ida
och Lena Jaremo. Små och stora
syskon kan vara med.
Entré: 30 kr/biljett. Förköp.
Samarr. med ABF Halland.

En utställning av Marina Lonningen
där olika tekniker inom teckning och
målning representeras. En utställning
där konstnären har ritat av objekt
och personer så fotorealistiskt som
möjligt.

Ons 11/10 15.00-16.00

Tor 26/10, 23/11 18.30-21.15

Bokfika med Mariette Lindstein

Fransk Cinéclub

Vi träffas på biblioteket, fikar och
pratar om boken ”Sektens barn” av
Mariette Lindstein. Författaren finns
på plats för att svara på frågor.
Föranmälan.

Tre torsdagar under hösten visar
vi utvalda franska filmer från det
klassiska till det moderna. Filmerna är
textade till engelska.
Samarr. med Alliance Française,
Folkuniversitetet.

Mån 16/10 09.30-10.10, 10.45-11.25

Sagosånger – Allis Trio

Lör 11/11, 25/11 11.00-13.00

Följ med på en spännande resa
med hjälp av nyskriven sång och
musik inspirerad av sagor från Kina,
Sydamerika, Ryssland, Afrika. Det blir
mycket rytm, dans och deltagande

Välkommen att sitta ner en stund och
vara kreativ med det material som
erbjuds. Ingen handledning, föräldrar
hjälper sina barn om det behövs.

Familjelördag med pyssel

För ett upplyst Halmstad
Mitt i julskyltningen 3 december 18.00 flödar ljuset återigen genom
Halmstad i form av Ljusfest. I år arrangeras den av Dramalogen och
temat är ”Upplyst”. Temat syftar på såväl artificiellt och levande ljus som
mentalt ljus.
– Man kommer att bli berörd av kultur där man är eftersom ljusfesten
inte hålls på en specifik plats, det kommer att hända saker lite varstans,
berättar Charlotte Ek Wirack, som tillsammans med Rebecca Sellergren
är projektledare.
I samband med invigningen av Ljusfest uppmärksammas att Halmstad
snart firar 100 000 invånare. Invigningen sker på balkongen utanför
Stadsbiblioteket klockan 18.00.

Ons 6/12 09.30-10.10 och
10.45-11.25

ABF, visar sin konst.
Samarr. med ABF Halland.

Så gör prinsessor
– Boulevardtaetern

Ons 8/11 19.00-20.30

Sagans prinsessor är ofta ljuva
och väntar på sin prins. Men det
gör minsann inte Per Gustavssons
prinsessa. Visst är håret gult och
klänningen rosa. Men när hon gjort
sina morgonbestyr väntar äventyren.
Då får minsann hockeygrabbar och
drakar se upp. Hon bryter mot våra
fördomar på ett uppfriskande sätt.
För barn 4–8 år. Inget insläpp när
programmet börjat. Ett program från
Kultur i Halland. Entré: 30 kr.
Förköp. Biljettsläpp: 28/11 10.00

Författarbesök: Peter Gerdehag
Peter Gerdehag, filmare, fotograf
och författare bakom bland annat
”Kokvinnorna”, berättar om senaste
boken ”Landet som inte längre är”
där han under hela 35 år följer det
lilla lantbruket Kroxhult i Småland.
Det är en helt unik dokumentation
om en livsstil som snart har försvunnit
helt. Dokumentären med samma
namn har visats flera gånger i SVT.
Entré: 100 kr, stud 50 kr. Förköp.
Samarr. med ABF Halland.

13/1 – 10/2 Utställning
Lör 13/1 11.00-13.00 Vernissage

Fre 17/11 09.30-10.05 och
10.45-11.20

Glad konst med
Pernilla Svanström
En explosion av färg, form och
lekfullhet

VALLÅS
BIBLIOTEK
Föranmälan/förköp: 035-13 71 94,
bibliotek.halmstad.se
30/9–21/10 Utställning

Intryck Uttryck Avtryck
– Pernilla Stenberg
Blandteknik och collage
Ons 11/10 9.00-9.30, 10.00-10.30
och 11.00-11.30

Sagodetektiven Isadora och
kattmysteriet – Sagofen Isadora
När katterna och hundarna har blivit
uppdelade i två lag blir en katt, som
mest leker med hundarna, ledsen
och försvinner. Den här katten älskar
sagor. Kan den ha försvunnit in i en
sagobok? Kanske sagodetektiven
Isadora kan lösa kattmysteriet.
För barn 3–5 år. Inget insläpp när
programmet börjat. Ett program från
Kultur i Halland. Entré: 30 kr.
Förköp. Biljettsläpp: 25/9 10.00

Bak-å-fram-på – Big Wind
En sinnrik dansföreställning för de
yngsta, 2–5 år. Se bildnotis. Entré:
30 kr.
Förköp. Biljettsläpp: 23/10 10.00
Mån 4/12 09.30-10.10 och
10.45-11.25

Så gör prinsessor
– Boulevardteatern
Sagans prinsessor är ofta ljuva
och väntar på sin prins. Men det
gör minsann inte Per Gustavssons
prinsessa. Visst är håret gult och
klänningen rosa. Men när hon gjort
sina morgonbestyr väntar äventyren.
Då får minsann hockeygrabbar och
drakar se upp. Hon bryter mot våra
fördomar på ett uppfriskande sätt.
För barn 4–8 år. Inget insläpp när
programmet börjat. Ett program från
Kultur i Halland. Entré: 30 kr.
Förköp. Biljettsläpp: 27/11 10.00
Ons 6/12 19.00-20.00

Julkonsert med SaLT
Kören SaLT välkomnar julen med
en blandning av klassiska julsånger,
moderna jullåtar och potpurri. Lyssna
och stäm in! Glögg och pepparkakor
serveras från klockan 18.30.
Entré: 100 kr, stud 50 kr. Förköp.
Samarr. med ABF Halland.

Ons 18/10 19.00-20.00

Författarbesök:
Ulla-Maria Andersson
Ett liv fyllt av svek, övergrepp och
missbruk. Att hamna vilse i livet, vilja
men inte klara att ta hand om sitt
barn och skulden och skammen som
det medför. Trots det en hoppfull
berättelse som visar att det går att
förändra! Ulla-Maria Andersson är
aktuell med ”Du sjöng mig hem”,
tredje delen i sin självbiografiska
romanserie. Tidigare delar heter Du
skulle sagt som det var och Kära
Hinseberg.
Entré: 100 kr, stud 50 kr. Förköp.
Samarr. med ABF Halland.
28/10-18/11 Utställning
Vernissage lör 28/10 11.00-13.00

Glada målargänget
Glada målargänget, målargrupp från

ZONEN
Mötesplats för unga på Andersberg
035-21 01 09, www.halmstad.se/ung
Tisdagar 15.30-17.30

After School: graffitiverkstad,
studioverksamhet, fotboll
Onsdagar 15.30-17:30

After School: kreativ verkstad
Olika teman varje gång
Onsdagar 15.00-19.00
Torsdagar 15.00-18.00

Flavors: studio, gitarr, dans och
ensemble

Bild: Rolf Sundblad

Du hittar mer utförlig information och fler program här: www.halmstad.se/upplevagora

Bjällerklang i Oskarström
1956. ”Jul, jul, strålande jul” sjunger radiokören. Mamma har sytt en
sjömansklänning till lilla Solveig som är på väg till söndagsskolan för att
läsa bibeltext ur Jesaja.
1966. Solveig trotsar pappas förbud och smiter ut på juldagskvällen.
På Folkets hus spelar Sven-Ingvars upp till dans med ”Ett litet rött paket”
och Roland bjuder upp.
1976. Solveigs lilla dotter Cecilia – klädd i plyschdress – sitter framför
den svartvita teven i vardagsrummet. Tjuren Ferdinand och björnen
Baloo är favoriterna i ”Kalle Ankas jul”.
När gruppen Humor, musik & allvar produktion kommer till Folkets
hus i Oskarström söndag 3 december 18.30 bjuds en musikalisk tidsresa
i julens tecken.
Entré ordinarie 200 kr, scenpass (vuxen) 170 kr, ungdom/studerande
75 kr, scenpass (ungdom) 50 kr, förköp Halmstad Tourist Center
035-12 02 00. Föreställningen är ett samarbete mellan Halmstads
teaterförening och samhällsföreningen i Oskarström, med stöd av
Riksteatern Halland.

ÖVRIGA
PLATSER
Lör 30/9 12.00-14.00, Österskans

whereto – performance av
Rita Winde
Mer information www.landart.se
Ons 11/10 18.00

Ons 15/11 18.00 och 20.00
Halmstads slott

Kammarkonsert
Med Daniel Carlsson countertenor,
Karin Samuelsson barockviolin och
Marcus Mohlin cembalo. Entré
150 kr. Förköp: Halmstad Tourist
Center 035-12 02 00.
Arr: Halmstads Kammarmusikförening

Konstpromenad – Konsten
på Halmstads Teater,
Stadsbiblioteket och Nolltrefem

Ons 29/11 18.00

Guidad konstpromenad. Begränsat
antal platser, föranmälan till receptionen på Mjellby konstmuseum på
tel. 035-13 71 95 under museets
öppettider. Samling vid Halmstads
konsthall, Stadsbiblioteket.

Guidad konstpromenad. Begränsat antal platser, föranmälan till
receptionen på Mjellby konstmuseum
på tel. 035-13 71 95 under museets
öppettider. Samling i Rådhusets foajé.

Tis 31/10, ons 1/11, tors 2/11 11.0012.00, 13.00-14.00, 14.30-15.30
Halmstads slott

Guidad familjevisning på slottet
Följ med på en tidsresa på Halmstads
slott! Under höstlovet öppnas slottet
upp och vi välkomnar barnfamiljer
till en oförglömlig rundvandring. Vi
stannar till vid viktiga historiska årtal,
tar del av dramatiska berättelser och
möter personer från förr. Läs mer på
hallandskonstmuseum.se
Begränsat antal platser. Biljetter säljs
via Halmstad Tourist Center.
Barn: 30 kr, Vuxen: 60 kr.

Konstpromenad – Konsten
i Rådhuset

Sön 3/12 18.30
Folkets hus, Oskarström

Bjällerklang – Humor, Musik
& allvar produktion
En flärdfull show om julen.
Se bildnotis.
Arr. Halmstads teaterförening och
samhällsföreningen i Oskarström
Förköp Halmstad Tourist Center
035-12 02 00
Sön 3/12

Julskyltning
Halmstads City
Sön 3/12

Ljusfest
Se bildnotis.

Kalendariet visar kulturutbudet från Halmstads kommun med samarbetpartners, september 2017–januari 2018. Med reservation för ändringar.
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FÖLJ ARBETET MED EN

dansföreställning

Johan Engman är mannen i kulisserna när det arrangeras dansföreställningar
i Halmstad. Han är Halmstads kommuns representant i Dansnät Sverige, den
nationella paraplyorganisationen för dansarrangörer. I Dansnät Sverige är Rum för
Dans på Region Halland huvudpart i länet.
– En av mina viktigaste uppgifter som arrangör, förutom att hålla koll på allt det
praktiska, är att skapa ett lugn och en trygghet i arbetet med föreställningarna.
Kan jag visa att jag har kontroll över olika situationer som kan uppstå flyter arbetet
på för alla andra som är involverade.
TEXT: HANNA NORLING BILD: ANDERS ANDERSSON

När det här numret
av Applåd kommer
ut är planeringen av vilka dansföreställningar som ska visas i Halmstad hösten
2018 redan igång. Urvalet görs i en
process där Dansnät Sverige har gjort en
första sållning av de danskompanier som
anmält intresse för att turnera i Sverige.
Johan gör en önskelista över de tre
föreställningar han helst vill ta till Halmstad.
– Det finns så klart kriterier och krav
när det gäller den lista jag gör. Dels
handlar det om den konstnärliga biten,
vilken dans vi vill visa för Halmstadpubliken. Dels handlar det om de scentekniska förutsättningarna, till exempel
om vi ens har en scen i Halmstad som
funkar för en viss föreställning.
Efter att de lokala arrangörerna gjort
sina önskelistor samlas Dansnät Sverige
och turnélägger danskompanierna. I den
bästa av världar får Johan sitt förstahandsval och -datum. Det är också nu
han preliminärbokar den aktuella scenen.
1 ÅR INNAN

Johan Engman, kulturproducent.

– Dansnät
Sverige
ger kompanierna i uppdrag att skicka
in material ungefär ett halvår innan
det är dags, för att vi ska kunna marknadsföra föreställningarna på plats.
Materialet brukar bestå av presstexter,
bilder och filmer. Kompanierna ska
också skicka in en teknisk rekvisition så
att vi lokala arrangörer kan ha samtal
med scenmästare och tekniker som ska
6 MÅNADER INNAN

jobba under föreställningen,
berättar Johan.
En av de största arbetsuppgifterna under tiden fram
till föreställningen handlar
om just marknadsföring och
publikarbete på olika sätt.
– Föreställningar riktar
sig till olika målgrupper och
publikarbete handlar om
att hitta de målgrupperna.
Kanske är musiken i föreställningen spektakulär på
ett sätt så att musiker och musikelever
kan tycka att den är extra intressant.
Kanske finns det teman i föreställningen
som tilltalar andra och ibland oväntade
målgrupper, sådana som man kanske
inte tänker på i första hand.
Många danskompanier har ett
pedagogiskt material, med workshops
för skolor, men också för- och eftersamtal kring föreställningen. Det är
sådant som Johan också måste boka i
god tid.
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Dansmattan läggs ut,
ett tidskrävande arbete.

1–2 DAGAR INNAN

Så kommer då

kompaniet till Halmstad.
– Jag tar emot dem när de kommer,
ibland följer koreografen med, ibland har
de med sig en egen tekniker. Jag installerar
dem på det hotell där de ska bo och visar
dem replokalen, om de beställt en sådan.
Utöver en lastbil fylld av teknik som

kommer från Dansnät Sverige behöver
Johan för det mesta hyra in teknik för att
klara de krav kompaniet har.
– Dagen innan är ofta en byggdag, då
hängs ljuset och dansmattan läggs ut.
För att allt ska flyta på när det väl är dags
för föreställning kontrollerar jag att den
inhyrda tekniken är på plats eller om det
krävs kompletteringar.

Akram Khan Company
”Chotto Desh”,
våren 2017.

När ridån fallit
börjar rivningen av
scenografin.

Direkt efter föreställningen börjar efterarbetet. Teknikbilen packas och åker
vidare, den inhyrda tekniken återlämnas
och lokalen återställs. Danskompaniet
åker vidare och kvar på plats står Johan
och vinkar av.
– För att jag ska känna mig nöjd med
ett arrangemang vill jag att responsen
från publiken ska ha varit bra. Naturligtvis hoppas jag att det varit en välbesökt
föreställning. Danskompaniet ska vara
nöjda med sitt besök i Halmstad och
personalen ska vara nöjda med gästspelet. När det är så kan jag gå hem och
sova gott, säger Johan.
EFTERÅT

Dansarna
vill ofta
ha tillgång till lokalen i god tid för att
känna in scenen.
– Den tiden kallas ”spacing time”.
Och vi går igenom teknikbygget igen för
att allt ska fungera.
Ridån går upp!
FÖRESTÄLLNINGSDAG

– Då vill jag att allt bara ska rulla på
enligt plan. Och jag har faktiskt aldrig
varit med om att det inte gör det.
Inför föreställningen kan det vara en
hel del som inte går som det ska, men
det är kanske det som gör att vi kan
rätta till allt innan det väl är skarpt läge,
konstaterar Johan.

AKTUELL FÖRESTÄLLNING
Who are U
Art of Spectra
Tisdag 7 november kl. 19.00
Kulturhuset
Turnerar via Dansnät Sverige i samarbete
med Rum för Dans/Region Halland
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Att kunna delta i fritidsaktiviteter och träffa nya människor är viktigt
för alla. För att erbjuda unga HBTQ-personer en trygg zon på fritiden
startar nu Halmstads kommun särskilda träffar för målgruppen.
TEXT: HILDA BLOMBERG BILD: ANDERS ANDERSSON

TRÄFFAR FÖR UNGA
HBTQ-PERSONER
Samarbeten med bland andra RFSU,
RFSL och skolkuratorer har lett fram
till HBTQ-träffarna. Målgruppen
är personer i åldern 12–25 år som
befinner sig inom HBTQ-spektrumet,
och träffarna hålls på olika platser i
kommunen.
– Vi har ett grovprogram med bland
annat matlagning, filmvisning och
diskussioner, men sedan är tanken att
träffarna ska styras av deltagarna själva,
säger Karin Back, processledare på
kulturförvaltningen.
Hon menar att Halmstads kommun har
kommit långt i arbetet med jämställdhet.
Men det finns en del kvar att göra när
det gäller jämlika förutsättningar, oavsett
sexuell läggning och könsidentitet. Därför
arbetar Halmstads kommun nu mer
aktivt än tidigare med frågan, bland annat
Karin Back, processledare på kulturförvaltningen, och Susanne Sela, RFSU
i Halmstad. Saknas på bild gör Ellen
Samuelsson, studentmedarbetare på
kulturförvaltningen.

genom att synliggöra och utmana normer
på mötesplatser för unga.
Höstens träffar har hämtat inspiration
från bland annat Varberg, där mötesplatsen Paraplyklubben har skapats för
unga HBTQ-personer. Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
pekar på att unga människor med
normbrytande sexualitet eller könsFAKTA
HBTQ – homosexuella, bisexuella,
trans- och queerpersoner
RFSU – Riksförbundet för sexuell
upplysning
RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och
queeras rättigheter

identitet generellt är mindre närvarande i
fritidsaktiviteter, så en frizon behövs.
Susanne Sela är aktiv i RFSU i Halmstad. Hon påpekar att 20 procent av alla
människor beräknas vara homo- eller
bisexuella, transpersoner eller queera på
något annat sätt.
– För unga kan det vara svårt att stå
emot vad andra tycker och tänker, så det
är en väldigt viktig grupp att nå, säger
Susanne.
Studentmedarbetaren Ellen
Samuelsson har också varit delaktig
i planerandet kring höstens träffar.
Hon berättar att träffarna hålls på
olika platser, som förmedlas via mejl i
samband med intresseanmälan.
– Målgruppen är unga HBTQpersoner, men det är okej att komma om
man bara är osäker på sin sexualitet och/
eller könsidentitet, och ta med en kompis
om man inte vill gå själv, säger Ellen.
Förhoppningen är att mötesplatsen
över tid kan växa och utvecklas, mycket
genom deltagarnas egna tankar och
engagemang.
– Det här är ett första initiativ där
Halmstads kommun skapar en trygg
mötesplats för unga HBTQ-personer.
Det viktigaste är att erbjuda en möjlighet
att träffas, säger Karin.
För intresseanmälan eller svar på
frågor mejla till ung@halmstad.se.
För mer information se
www.halmstad.se/ung.
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Cecilia Björkén-Nyberg, docent i engelsk litteratur
på Högskolan i Halmstad, och Elisabeth Skog,
bibliotekarie på Stadsbiblioteket.

Lekfullt labb
ska bota lyrikpanik

Lyrik måste inte vara så
högstämt och fint. Det slår
bibliotekarien Elisabeth
Skog och litteraturdocenten
Cecilia Björkén-Nyberg fast
inför starten av den lekfulla
mötesplatsen Lyriklabbet.
TEXT: HILDA BLOMBERG
BILD: ANDERS ANDERSSON

En testomgång har redan genomförts
under våren och den 12 oktober är det
premiär för Lyriklabbet, som välkomnar
alla lyriknyfikna från 18 år och uppåt.
Här ska det lekas med ord och ljud under
fyra tillfällen som är förlagda både till
Stadsbiblioteket och till Digitalt laborativt
centrum på Högskolan i Halmstad.
– Vi planerar ett halvår i taget och blir
det här omtyckt så fortsätter vi gärna,
säger Elisabeth Skog, bibliotekarie på
Stadsbiblioteket.
Hon har arbetat mycket med ljudböcker och förra hösten lärde hon känna
Cecilia Björkén-Nyberg, docent i engelsk

litteratur på Högskolan i Halmstad.
De upptäckte snart att de hade mycket
gemensamt, bland annat intresset för
inläst litteratur.
– Egentligen är det konstigt att våra
vägar inte korsats tidigare. Vi är ju båda
intresserade av text och ljud på olika
sätt, konstaterar Cecilia.
Elisabeth och Cecilia inledde ett
samarbete, och efter att Elisabeth gått
en fortbildning i olika sätt att arbeta
med lyrik på bibliotek föddes idén om
Lyriklabbet.
– Det kändes roligt att iscensätta
sådant jag inspirerats av på kursen
och se hur det skulle funka här, säger
Elisabeth och beskriver vad vårens
testgrupp har fått prova på: leka med
tidningsurklipp, diskutera favoritdikter och inte minst spela in sina egna
uppläsningar. En tanke med Lyriklabbet är att skapa ett digitalt arkiv med
inläsningar från gruppens deltagare.
– Att kombinera teknik, ljud och
litteratur ligger i tiden och det är
något som både unga och äldre kan
använda sig av, menar Cecilia.

Hon berättar att många i vårens
testgrupp själva tog initiativ till att labba
med lyriken, däribland en av de äldsta
deltagarna som gick hem och fortsatte
att spela in efteråt.
– Ljudet blir en extra dimension utanför pappret, ungefär som med texter och
musik. Lyrik hör ihop med rytm, röst
och melodi, säger Elisabeth.
Alla som är nyfikna på Lyriklabbet
är välkomna att prova på när träffarna
drar igång. Inga förkunskaper krävs. Det
enda som behövs är ett öppet sinne och
lust och mod att våga leka med språket.
– Har man lyrikpanik kan den botas
här. Det finns en bild av att lyrik ska vara
högstämt och fint, men i Lyriklabbet
vill vi förkroppsliga lyriken och låta folk
göra den till sin egen, säger Elisabeth.
LYRIKLABBET
Torsdagarna 12 och 26 oktober,
16 november och 7 december.
Föranmälan (senast 10 oktober)
till 035-13 71 81 eller
stadsbiblioteket@halmstad.se.
Skriv ”Lyriklabbet” i ämnesfältet.
Begränsat antal platser.
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INGENTING ÄR OMÖJLIGT PÅ

ZONEN

De tre fritidsledarna Feras
Aldamen, Ayoub Shirvani och
Etel Vencel är de som möter
ungdomarna på Zonen. De
har handplockats utifrån sina
respektive kompetenser och
personligheter.
– Men det vi verkligen
har gemensamt är att vi är
engagerade och älskar att
jobba i det här området. Det
finns så mycket kärlek och
energi här, säger Etel.
TEXT: HANNA NORLING
BILD: ANDERS ANDERSSON

Ayoub arbetar med musiken som verktyg. Han är den som stöttar och hjälper
till med det som har med musikproduktion att göra.
– Vi vill skapa förebilder. Personalen
ska vara förebilder, men ungdomarna
ska också vara förebilder för varandra. De ska lära sig att sköta sig
och inte syssla med kränkningar av
olika slag. Det jobbar jag mycket
med när jag hjälper ungdomarna
att skriva låttexter till exempel,
säger Ayoub.
Etel, som själv är uppvuxen på Andersberg, är
den som främst jobbar
med ungdomarnas idéer.

ZONEN
Zonen välkomnar
alla som går i årskurs
5–9.
Zonen samarbetar
med Medborgarservice Andersberg, Unga Kris,
Kulturskolan och
Moving on.

Ayoub Shirvani, Feras Aldamen och Etel Vencel hejar på Hussein
Damer medan Mohammad Ali Daghstani filmar.

– Jag brukar säga till dem att ingenting
är omöjligt, att det handlar om planering
och arbete. Behövs det ekonomiskt stöd
kan de unga söka Idépeng. Och om de
gör det kan vi hjälpa till hela vägen.
Feras har en egen historia. Han kom
som flykting från Syrien för tre år sedan.
– Jag har jobbat med barn och ungdomar sedan jag kom hit, bland
annat som fotbollstränare.
Han är även en skrivare. Än
har Feras inte kommit igång
att skriva på svenska,
men kanske kan
han använda
också den
kompetensen
på Zonen i
framtiden.

För mer information
och öppettider se
www.halmstad.se/
ung

Att fritidsledarna på Zonen kompletterar varandra går inte att ta miste
på. Tillsammans behärskar de många
olika språk och kan på så sätt tolka
för ungdomar som ännu inte lärt sig
svenska.
– Vi kan möta alla ungdomar här,
säger Feras.
Zonen har cirka 50 ungdomar varje
kväll de har öppet, hälften killar och
hälften tjejer.
– Vi var lite oroliga innan vi öppnade
för att inte tjejerna skulle komma hit, de
är ofta underrepresenterade i fritidsverksamhet, säger Etel.
– Vi hade en grupp på studiebesök
här, som ville jobba med att få in fler
tjejer. Men när vi öppnade den dagen
rusade tjejerna in. Och gruppen fick
verkligen sina fördomar motbevisade,
konstaterar Ayoub.

Det går inte att ta miste på personalens
engagemang i ungdomarna på Andersberg.
Här Hussein Damer och Feras Aldamen.
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rukost
för kulturen
Nette Johansson berättar för deltagarna i frukosten om sin väg fram till att driva eget galleri.

Den började som ett experiment, men växer så det knakar. Kulturfrukost
har visat sig vara efterlängtad som såväl mötesplats som kunskapsbank.
– Vi håller till på olika platser varje gång, och det gör att kulturskapare
lär känna både varandra och intressanta verksamheter i Halmstad, berättar
Rickard Bengtsson, projektledare för Kulturfrukost.
TEXT: HANNA NORLING BILD: ANDERS ANDERSSON

Två gånger varje år serveras frukost för
kommunens intresserade kulturskapare.
Men det är inte själva måltiden som drar.
– Det finns ett stort behov av mötesplatser, sammanhang där kulturskapare
kan träffa varandra, berätta om sina
kompetenser och förhoppningsvis hitta
vägar till samarbeten. Det är också
ett bra sätt att kommunicera större
händelser och aktuella projekt, säger
Rickard.
Trots att Halmstad inte är en storstad
blir det lätt så att människor inte möts.
– Flera gånger har jag hört ”Men dig
har jag inte sett på flera år” och andra
liknande saker under frukostarna.
Kulturfrukost är ett initiativ från
kulturförvaltningen i Halmstad, men ju
fler frukostar som arrangeras desto mer

aktiva blir kulturskaparna själva i att välja
platser och innehåll.
– I juni var vi på galleristen och
konstnären Nette Johanssons galleri på
Slottsmöllan. Nette berättade om sin väg
till där hon är idag, genom annorlunda
finansiering och hårt arbete. Fotografen
Håkan Ludwigsson pratade om sin
utställning på galleriet som öppnade
samma dag. Tidigare har vi varit på
Harp Art Lab, Kulturhuset, Dramalogen
och Digitalt laborativt centrum på
högskolan, berättar Rickard.
Tillsammans med Region Halland
arbetar kulturförvaltningen för att sprida
nätverksformen i övriga halländska
kommuner.
– Ett mål är att kunna samarbeta
mer över kommungränserna för att ge

kulturskapare större
kontaktytor regionalt,
vilket kan gynna till
exempel projektstödsansökningar
inom regionen, säger
Rickard.
Frukostarna har
dragit fler och fler
Rickard Bengtsson,
deltagare med tiden. projektledare för
Vid den senaste del- Kulturfrukost.
tog ett 70-tal personer.
– Alla kulturskapare i Halmstad är
varmt välkomna! Alla kan bidra till en
bra utveckling av kulturlivet i staden,
oavsett vilken nivå man befinner sig på.
Vill du vara med på nästa
kulturfrukost? Kontakta
rickard.bengtsson@halmstad.se

KONTAKT
direkt@halmstad.se
035-13 70 00
www.halmstad.se
FÖLJ OSS!
Genom att följa olika
kommunala verksamheter i
sociala medier kan du delta
och bidra, läsa senaste nytt,
få reda på aktuella evenemang och mycket annat.
På www.halmstad.se/
socialamedier hittar du
alla adresser.

Bakom kulisserna. Det är
inte lätt att fotografera
djur på det sätt som är
tänkt. Ibland behövs korv
för att få till en bra bild.
Och ibland gör just korven
att det INTE blir den bild
som är tänkt.

