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Kultur spelar idag en allt större roll för att en
plats ska upplevas som unik. En plats historia
och kulturarv ger den mening och betydelse
och bidrar till att skapa intresse. Framväxt av
platsens kulturella tillgångar leder till en känsla
av ökad livskvalitet bland dem som bor där
men lockar också besökare från andra platser.
Svaret på frågan ”vad gjorde att du valde att
resa hit” är ofta ”jag ville uppleva kulturen”.
Enligt Tillväxtverket besöker nästan 30 % av
alla utländska besökare i Sverige ett museum
eller andra kulturmiljöer.
Kultur som reseanledning

I Bromölla kommun speglar det historiska
och kulturella arvet av sig både i vardagen
och på fritiden med förhistoriska vingslag från Kritatiden, industriell framväxt
och keramisk storhet. Idag har kommunen flera erkända besöksmål som möjliggör för alla,
både kommuninvånare och besökare, att ta del av vår kultur och vår historia, oavsett om
den är 80 miljoner år gammal eller av mer modern karaktär.

Kulturprogrammet du håller i din hand ger dig en möjlighet att uppleva något nytt på
hemmaplan, att vidga dina vyer utan att lämna kommunen. Vi hoppas du känner dig
inspirerad till att se och lära känna din kommun med en besökares ögon.

Välkommen till Bromölla – mellan hav och sjö!
Emilia Emilsson
Turist- och fritidskonsulent

Vill din förening vara med i programmet för våren
2020? På www.bromolla.se/kulturprogram kan du
skicka in ditt arrangemang.
Deadline för material är den 3 november 2019.

Med reservation för ändringar. Arrangör för programmet
är Bromölla kommun om inget annat anges.
Om ingen kostnad anges är arrangemanget gratis.
För fler arrangemang i kommunen, se evenemangskalendern på www.bromolla.se.

ÖPPETTIDER OCH KONTAKTER
KULTURPUNKTEN

Bromölla Musik- och Teaterförening
gerdieekstrand@hotmail.com, 0733-14 94 20,
www.bromolla.riksteatern.se

Under Kulturpunktens tak kan du besöka biblioteket
och turistinformationen, samt uppleva och skapa
kultur i olika former. Hos oss finns bokningsbara
lokaler och du kan även få konsumentvägledning,
samhällsvägledning samt andra typer av rådgivning.
Vi erbjuder även viss föreningsservice.
Mån–tor 10–19, Fre 10–18, Lör 10–14

Bromölla släktforskarförening

Hermansens gata 22, 295 21 Bromölla
0456-82 22 22

Folkuniversitetet

kulturpunkten@bromolla.se
biblioteket@bromolla.se
turistinfo@bromolla.se
www.bromolla.se
www.snokabibliotek.se
www.visitbromolla.se
Facebook: Kulturpunkten@BiblioteketBromolla
Instagram: kulturpunktenbromolla/visitbromolla

NÄSUMS BIBLIOTEK
Måndag 15–18, Torsdag 10–13,
Meröppet: Mån–fre 15–21, Lör–sön 9–21
Kyrkvägen 17, 295 74 Näsum
0456-82 26 20
biblioteket.nasum@bromolla.se
www.snokabibliotek.se

Advokatrådgivning

ordf_bsf@sgf.m.se, 0456-274 94 /
inge.varmfors@telia.com, 0704-04 20 59.

Folkets Hus Bromölla
bromollafhp@gmail.com, 0734-77 95 68,
www.bromollafhp.se
info.kristianstad@folkuniversitetet.se, 044-20 76 40,
www.folkuniversitetet.se

Forskarturnén
noomi.egan@kommunikation.lu.se, 0462-22 68 17,
www.lu.se/forskning/forskarturnén

Föreningen Byträffen i Edenryd
info@edenryd.org, 0731-01 17 77, www.edenryd.org

Ifö Center
x567utopia@hotmail.com, 0708–74 05 62,
www.ifocenter.com, www.facebook.com/ifo

Iföverkens Industrimuseum
info@ifomuseum.se, 0456-40 55 70,
www.ifomuseum.se,
www.facebook.com/ifoverkensindustrimuseum

Ivetofta Hembygdsförening
bosse.ferm@tele2.se, 0705–20 37 12,
www.ivetoftahembygd.se

info@centrumadvokaterna.se, 0456–33 30 09
www.centrumadvokaterna.se

Konstföreningen i Bromölla

Budget- och skuldrådgivning

Malmö Opera

emma.juhlin@bromolla.se, 0456–82 21 27

Klimat- och energirådgivning
Martin Holmén, energiradgivning@bromolla.se,
044–13 51 98

bromollakonstforening@gmail.com, 0708-59 74 54
info@malmoopera.se, 040-20 85 00,
www.malmoopera.se

Musikriket

Konsumentvägledning

mats.holtne@musikisyd.se, 0709-20 58 85,
www.musikriket.wordpress.com

konsument@bromolla.se, 0456–82 22 22

Näsums Byutveckling

Kulturpedagog

elin.daufeldt@gmail.com, 0709-52 02 43,
www.nasum.se

caroline.graneheim@bromolla.se, 0456-82 26 13
(sms) 0709–17 12 57

RådRum

MEDVERKANDE FÖRENINGAR/
FÖRBUND

tagreed.eid@gmail.com, 0790-74 11 03,
www.radrumsverige.se

ABF

ps@dansstationen.nu, 0709-19 91 55,
www.dansstationen/sv/salto

ulf-peter.honore@abf.se, 0456–287 70, www.abf.se

Salto!
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AUGUSTI - SEPTEMBER
SÖNDAG

18

Arr:
Ivetofta hembygdsförening

Söndag 18 augusti kl 14, Tians gård
Hjärtat har en central roll både för livet självt och i musiken. Några som bestämt sig för att kombinera det är hjärtspecialist Tomas Pettersson, överläkare CSK och musikern Ingemar Nilsson.
Entré: 50 kr, fika 30 kr.

LÖRDAG

KICK OFF MED MALMÖ OPERA OCH BROMÖLLA MUSIK- OCH TEATERFÖRENING

AUGUSTI

24
AUGUSTI

Arr:
Bromölla
Musik- och
Teaterförening

LÖRDAG

31
AUGUSTI

Arr: Hembygdsförningen
Byträffen Tröskegruppen

FREDAG

6

SEPTEMBER
Samarr: ABF
och
Forskarturnén

SÖNDAG

8

SEPTEMBER
Arr:
Bromölla Musikoch Teaterförening - en del
av Riksteatern
samt Musikriket

4

HJÄRTA OCH SMÄRTA, DEL 2

Lördag 24 augusti kl 11–13, Kulturpunkten
Kl 11: Malmö Operas solister Emma Lyrén och Conny Thimander
tar med publiken på en teatralisk, musikalisk och magisk resa
genom de olika uppsättningar som Malmö Opera sätter upp
jubileumssäsongen 2019/20.
Kl 12: Bromölla Musik- och Teaterförening presenterar sitt
höstprogram 2019.
Fika serveras i pausen.

Conny och Emm
Foto: Katja Tau

a

berman

TRÖSKEDAG I ÅBY

Lördag 31 augusti kl 10–14.30, Åby
Tröskegruppen kör den gamla byatröskan och visar hur det gick till förr.
Tröskan startas kl 11 och 13.30.
Kl 12-13.30: Musikunderhållning och Åke Truedsson berättar om Åby.
Utställning med lantbruksföremål.
FREDAGSLUNCH: VERSAILLES - FREDEN SOM LEDDE TILL KRIG

Fredag 6 september kl 12-12.45, Kulturpunkten
För hundra år sedan samlades representanter från alla nationer för att skapa en bättre värld.
Resultatet blev en katastrof. Vad gick fel och varför? Ingemar Ottosson, docent i historia,
skildrar fredskonferensen efter första världskriget.
Fri entré. 50 kr om du vill äta lunch (baguette inkl. vatten och kaffe).
Anmäl till Kulturpunkten senast 2 september om du vill äta.
KONSERT - LOUISE HOFFSTEN MED MUSICA VITAE

Söndag 8 september kl 18–19.30, Humlescenen
Ett färgstarkt möte mellan bluesdrottningen Louise Hoffsten
och kammarorkestern Musica Vitae. Louise Hoffsten är en av
landets mest folkkära artister med sin 30-åriga solokarriär, som
förutom bluesen omfattat genrer som rock, visa, folkmusik och
Louise Hoffsten
jazz. Att lyssna till orkestern Musica Vitae är intimt och nära,
Foto: Vilma Co
lling
storslaget och färgsprakande dramatiskt.
Entré: 150 kr, scenpass 100 kr, t.o.m. 19 år gratis. Biljetter
säljs på Kulturpunkten, www.riksteatern.se/bromolla och vid entrén.

SEPTEMBER
ONSDAG

FÖRFATTARBESÖK - FATIMA BREMMER

Onsdag 18 september kl 18.30, Kulturpunkten
Fatima Bremmer är en kritikerhyllad författare som har fått
Augustpriset i fackboksklassen för biografin ”Ett jävla solsken”.
Den handlar om den norm- och banbrytande journalisten och
äventyraren Ester Blenda Nordström som i början av 1900talet wallraffade långt innan begreppet fanns. Att vara udda
Fatima Bremmer
och inte passa in är något som författaren själv säger sig kunna
relatera till. Hon har tidigare bland annat arbetat som reporter
Foto: Helen Karlsso
n
och nyhetschef på Aftonbladet och Expressen samt på Svenska
Dagbladets kulturredaktion och blev uppmärksammad för
boken ”De sista tanterna”. Från husmor till modeikon, ett kulturhistoriskt porträtt över den
svenska tanten.
Entré: 60 kr.

Samarr: ABF

ONSDAG

ISLAMISKA STATENS UPPGÅNG OCH FALL

Onsdag 25 september kl 18.30, Kulturpunkten
Hur uppkom rörelsen Islamiska Staten? Vad förklarar dess
stora framgångar? Är faran över nu när IS-kalifatet har
fallit? Svante Lundgren från Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet berättar om de senaste årens
värsta terroristorganisation.
Entré: 40 kr.

18

SEPTEMBER

25

SEPTEMBER

Svante Lundgren

BOKCAFÉ

Fredag 27 september kl 14.30, Kulturpunkten
Vi pratar om böcker och tipsar varandra om bra läsning. Personalen ger egna boktips
och berättar vad biblioteket har att erbjuda.
Fika: 20 kr.
ALLSÅNG MED COPY SINGERS

Söndag 29 september kl 14, Tians gård
Kom och gör din stämma hörd! Vi sjunger tillsammans.
Entré: 50 kr, fika 30 kr.
CABARET SMIDING

Söndag 29 september, café kl 15.30, föreställning kl 16, Lions strandstuga
En timmes musikalmelodier med pärlor från Cabaret, My Fair Lady, Teaterbåten, Sommarnattens leende samt även mer oväntade ting. Minnen ur 50 års artistliv. Birgitta Smiding
- med många år i ledande roller på före detta Malmö Stadsteater – bjuder tillsammans med
den kände musikprofilen och pianisten Kjell Edstrand på denna underhållning.
Entré: 150 kr, scenpass 100 kr, t.o.m. 19 år gratis. Biljetter säljs på Kulturpunkten,
www.riksteatern.se/bromolla och vid entrén.

Samarr:
ABF och
Forskarturnén

FREDAG

27

SEPTEMBER

SÖNDAG

29

SEPTEMBER
Arr: Ivetofta
Hembygdsförening

SÖNDAG

29

SEPTEMBER
Arr:
Bromölla
Musik- och
Teaterförening en del av Riksteatern
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OKTOBER
TISDAG

1

OKTOBER
Samarr: Folkuniversitetet

TORSDAG

3

OKTOBER
Arr:
Bromölla Musikoch Teaterförening och ABF

FREDAG

11

OKTOBER
Samarr:
ABF och Forskarturnén

LÖRDAG

12
OKTOBER
Arr:
Bromölla
Musik- och
Teaterförening

6

PORTIONEN UNDER TIAN - BRA MAT FÖR DIG,
DIN PLÅNBOK OCH PLANETEN

Hanna Olvenmark
Tisdag 1 oktober kl 18.30, Kulturpunkten
Foto: Ulrika Pousette
Hanna Olvenmark är dietist och hängiven snåljåp. Hon
driver bloggen ”Portionen under tian” som har tusentals
besökare varje dag. Hon blev så ofantligt trött på den
tråkiga myten att all bra mat skulle vara dyr. För så är det ju inte! Med sin föreläsning vill
hon inspirera andra till att laga hållbar mat som är billig. 2018 gav hon ut kokboken ”Portionen
under tian: Bra mat för dig, din plånbok och planeten.”
Entré: 60 kr.
75 ÅR I THALIAS TJÄNST

Torsdag 3 oktober kl 19- ca 21 (fika serveras kl 18.30-19), Folkets Hus
Lasse Walldovs föredrag om Malmö Operas 75-åriga historia kommer att sätta ljus på
många av de artister och föreställningar som förtrollat och stimulerat publiken genom
åren. Vi lovar flera unika liveinspelningar, annat musikaliskt godis, nostalgiska minnen
och starka upplevelser.
FREDAGSLUNCH: MOLEKYLÄR GASTRONOMI - ELLER VAD SOM HÄNDER I
KÖKET NÄR VI LAGAR MAT

Fredag 11 oktober kl 12-12.45, Kulturpunkten
Per-Olof Hegg är docent i Mejeriteknologi vid Lunds universitet.
Den tekniska kocken gästar Kulturpunkten och berättar om
hur man räddar en bearnaisesås, hur man tillagar det perfekta
köttet och hur man kokar ett ägg med hård gula och lös vita.
Varför passar rysk kaviar och vit choklad så bra ihop och kan
man äta och banta på samma gång.
Fri entré. 50 kr om du vill äta lunch (baguette inkl.
vatten och kaffe). Anmäl till Kulturpunkten senast 7
oktober om du vill äta.

Per-Olof Hegg

MALMÖ OPERA 75 ÅR - VÅR BÄSTA TID - EN JUBILEUMSTURNÉ

Lördag 12 oktober kl 16-18 inkl. paus, Humlescenen
När operahuset fyller 75 år vill Malmö Opera fira. Rickard Söderberg åker på Jubileums- & allsångsturné och låter alla sjunga med
i några av de stora musikallåtarna, de pampigaste operakörerna
och de mest kända visorna som framförts under teaterns sju
decennier långa repertoar. Med sig på turnén har han operasångarna Elisabet Einarsdottir, Caspar Engdahl, Kristine Nowlain
och Saara Rauvala, som går andra året på Malmö Opera
Academy.
Entré: 200 kr, scenpass 150 kr, t.o.m. 19 år gratis.
Biljetter säljs på Kulturpunkten, www.riksteatern.se/
bromolla och vid entrén.

Malmö opera

Foto: Andreas

Paulsson

OKTOBER - NOVEMBER
ONSDAG

TALBOKSCAFÉ

Onsdag 16 oktober kl 14.30, Kulturpunkten
Café där vi tipsar varandra om talböcker. Böcker som är roliga, spännande, griper tag
eller berör. Personalen tar med några favoriter.
Fika: 20 kr.

OKTOBER

SÖNDAG

20

IVETOFTA KYRKOKÖR

Söndag 20 oktober kl 14, Tians gård
Bjuder på ”Härliga höstsånger”.
Entré: 50 kr, fika 30 kr.

OKTOBER
Arr: Ivetofta
Hembygdsförening

MÅNDAG

KVÄLLSFIKA MED BOK

Måndag 21 oktober kl 18, Näsums bibliotek
Vi pratar om böcker och tipsar varandra om bra läsning. Personalen ger egna boktips
och berättar vad biblioteket har att erbjuda.
Fika: 20 kr.

21
OKTOBER

TISDAG

SISTA STRIDEN OM SKÅNE

Tisdag 22 oktober kl 18.30, Kulturpunkten
Den lokala författaren Anders Blidberg berättar om sin bok, Sista striden
om Skåne. Skåne blev en del av Sverige 1658. Hårda strider följde, men
under slutet av 1600-talet inordnades Skåne som en del av det svenska
stormaktsväldet. Från dansk sida var saken dock inte avgjord. Man bidade
sin tid. År 1709 – efter det svenska nederlaget vid Poltava – steg en ny,
vältränad och modern dansk här iland. Målet var glasklart: Att ta tillbaka de förlorade delarna
av Danmark. Tidpunkten kunde inte ha varit bättre. Sista striden om Skåne tog sin början.
Entré: 40 kr.

22
OKTOBER

Samarr:
Folkuniversitetet

TISDAG

FÖRFATTARBESÖK - SARA LÖVESTAM

Tisdag 5 november kl 18.30, Kulturpunkten
Sara Lövestam lärde sig skriva redan som treåring och tidigt
var hennes mål att bli romanförfattare. Lövestam skriver såväl
för vuxna, som för ungdomar och barn. Hon rör sig mellan
olika genrer – historiska romaner, relationsromaner och har
även skrivit en spänningsserie i fyra delar om den papperslösa
detektiven Kouplan. Hennes romaner skildrar ofta möten
mellan människor med olika öden och perspektiv, men också
kopplingen mellan nutid och historia.
Entré: 60 kr.

16

5

NOVEMBER
Samarr:
ABF

Sara Lövestam

Foto: Anna-L

ena Ahlström

7

NOVEMBER
SÖNDAG

10

NOVEMBER
Arr:
Ivetofta Hembygdsförening

TISDAG

12

NOVEMBER
Samarr:
ABF

SÖNDAG

17

NOVEMBER
Arr:
Bromölla Musikoch Teaterförening
i samarbete med
Malmö opera

ONSDAG

20

NOVEMBER
Samarr:
ABF

8

MARCUS BERNHADSSON BERÄTTAR

Söndag 10 november kl 14, Tians gård
Historiker från Sölvesborg som berättar om när Østdanmark blev Sydsverige: snapphanar, stormaktstid och skånelandskapen.
Entré: 50 kr, fika 30 kr.
SKRIV OM DITT LIV

Tisdag 12 november kl 18.30, Kulturpunkten
Alla människor har en historia att berätta men ibland är det svårt
att komma igång. Olle Fjordgren berättar om boken som riktar
sig just till dig som vill skriva om ditt liv. Skall du skriva en bok,
en blogg, låttexter, memoarer eller en självbiografiskt inspirerad
roman? Under kvällen reder vi ut begreppen och inspirerar dig till
att börja skriva eller fortsätta skriva på ditt halvfärdiga projekt.
Boken ”Skriv om ditt liv” är en inspirationsbok för dig som har en
Olle Fjordgre
n
Foto: Jan-Er
historia att berätta. Olle Fjordgren är en av författarna bakom
ic Boo
boken och har själv skrivit en bok om sitt liv. Boken ”Skriv om ditt liv”
och Olle Fjordgrens bok ”Vägar jag vandrat” finns att köpa efter föredraget.
SKÖNHETEN OCH ODJURET - BUSSRESA TILL MALMÖ OPERA

Söndag 17 november kl 13– ca 21, Malmö opera
En fantastisk berättelse om den förtrollade prinsen och den fattiga flickan.
En mörk historia tillsammans med vacker musik. Buss från Kulturpunkten
kl 13, föreställningen börjar kl 16.
Entré: Mittparkett rad 6-9, 850 kr, scenpass 750 kr. Mittparkett rad
18-19, 750 kr, scenpass 650 kr, t.o.m. 26 år 350 kr.
Priser inkl. buss, biljett Malmö Opera samt lätt förtäring på hemresan.
Biljetter säljs på Kulturpunkten.
GÅTFULLA SKÅNE

Onsdag 20 november kl 18.30, Kulturpunkten
Kulturpunkten gästas av Caroline Alesmark och Polgara Järnefelt
som är författarna till guideboken ”Gåtfulla Skåne – en guide till
mystiska och mytomspunna platser”. Caroline Alesmark kom
Caroline Alesmark
Foto: Jenny Leyman
2019 även ut med uppföljaren ”Trollskog och älvdans i Skåne –
vandra till gåtfulla platser”. Författarna har lyft fram att det finns
så mycket mer kulturhistoriskt spännande i den skånska naturen
förutom klassikerna Ales stenar, Havängsdösen och Kiviksgraven. I föredraget berättar de
om heliga källor, galgbackar, runstenar, skeppssättningar, försvunna byar, snapphanemassgravar och mycket annat. Tyngdpunkt ligger på det som inte är så välkänt, och platser där
stämningen är tät. Caroline har tidigare skrivit guideböcker om bland annat Skåneleden
och Polgara har arbetat med naturlig hälsa.
Entré: 40 kr.

NOVEMBER - DECEMBER
(H)JULRUNDAN I NÄSUM

Lördag 23 november kl 15-18, Näsum
Den 23 november anordnas en traditionell julmarknad i Näsum med fokus på gemenskap och julmys. Utöver att besöka ett trettiotal knallar finns möjlighet att äta minijulbord på restaurangen, träffa shetlandsponnies, julpyssla i församlingshemmet, ta del
av Troels Kirks fantastiska målningar och rida ponny samt åka runt mellan marknadsplatserna med häst och vagn alternativt traktor och vagn. (H)julrundan avslutas med
en konsert i kyrkan kl 18.30. Allt givetvis gratis!
KONSERT - FOLKMUSIKGRUPPEN VÄSEN

Lördag 23 november kl 18–19.30, Stärkan i Edenryd
VÄSEN möter MALENKA med folkmusik från Sverige och
Världen. VÄSEN är ett fenomen som bara kan inträffa då tre
vänner och musikaliska virtuoser sluter upp kring sin kärlek
till musiken. Trion har bildat skola i folkmusikgenren och är
ett av Sveriges absolut tyngsta folkmusikband. Vi får möta
VÄSEN
Väsen nära och intimt i en akustisk konsert med svängiga
Foto: Sara Thorén
låtar och tunga riff kryddat med humor och stark närvaro.
Olov Johansson: nyckelharpa, Mikael Marin: viola och Roger
Tallroth: gitarr. Alla från Uppsala.
Sång- och musikgruppen MALENKA, från Sölvesborg, framför folkmusik från andra länder.
Entré: 150 kr, scenpass 100 kr, t.o.m. 19 år gratis. Biljetter säljs på Kulturpunkten,
www.riksteatern.se/bromolla och vid entrén.
UPPTÄCK DITT BIBLIOTEK

Tisdag 26 november kl 14.30, Kulturpunkten
Alla som är födda 1954 bjuds in till biblioteket på Kulturpunkten. Träffa varandra och
Bromöllas fantastiska bibliotekarier och upptäck ditt bibliotek! Personlig inbjudan
kommer i brevlådan.
BOKCAFÉ

Fredag 29 november kl 14.30, Kulturpunkten
Vi pratar om böcker och tipsar varandra om bra läsning. Personalen ger egna boktips
och berättar vad biblioteket har att erbjuda.

LÖRDAG

23

NOVEMBER

Arr:
Näsums
byutveckling

LÖRDAG

23

NOVEMBER

Arr:
Bromölla Musikoch Teaterförening - en del av
Riksteatern samt
Musikriket

TISDAG

26

NOVEMBER

FREDAG

29

NOVEMBER

Fika: 20 kr.
JULMARKNAD MED BROMÖLLAS HANTVERKARE

Söndag 8 december kl 13-18, Iföverkens Industrimuseum
Välkomna på Hantverksmarknad på Industrimuseet. Industrimuseet säljer grillad korv,
glögg och pepparkakor.

SÖNDAG

8

DECEMBER
Arr: Iföverkens
Industrimuseum
i samarbete med
Bromöllahantverkarna

9

UTSTÄLLNINGAR
LÖRDAG

17

Start

AUGUSTI
Arr:
Ifö Center

LÖRDAG

Start

5

OKTOBER
Arr:
Ifö Center

SÖNDAG

6

Start

OKTOBER
Arr:
Konstföreningen i
Bromölla

SEBASTIAN BLOMQVIST - SKULPTUR

Lördag 17 augusti – onsdag 2 oktober, Ifö Center konsthall i Sparbankshallen
Konstnären finns på plats och berättar om utställningen 17 augusti kl 13
Istället för bestående material som marmor och brons tillverkar Sebastian skulpturer och
arkitektoniska element till stor del av återvunnet papper, ett material som snarare påminner
om kretslopp och övergående existens än vad vi vanligtvis kopplar de potenta uttryck som
hör till exempelvis antiken och barocken. Här blandas skulptur med arkitektoniska element.
Människorna påminner mer om anatomiska studier. Blottad muskulatur visar på en fixering
vi människor har haft fram till vår tid, vid sundhet och skönhetsideal, men framhäver också
en skörhet. Hudlagret som skyddar oss från det som är utanför saknas. Arkitekturen och det
skulpturala framhäver varandra och är menade att skapa en helhet men det kommer också
att finnas en detaljrikedom som gör att varje enskilt verk talar ur sin egen kontext.
Fritt inträde och alkoholfritt bubbel med biscotti.
FELICE HAPETZEDER – FILM OCH SKULPTUR BASERAT PÅ MÖTEN MED BYN
LIFTA/FREDENS OAS

Lördag 5 oktober – onsdag 20 november, Ifö Center konsthall i Sparbankshallen
Konstnären finns på plats och berättar om utställningen 5 oktober kl 13
Fredens oas i en öken? I ett epicenter av oförsonlig konflikt. Är det möjligt? Ja, det är
möjligt. Felice Hapetzeder har skapat en videoinstallation där ingen kan fly in i något
hörn. Där den Andre får framstå med hela sin röst, med hela sin ”radikala annorlundahet”,
skildrat i en 360-graders video-rotation från ”Fredens oas” i Israel – den enda platsen
där palestinier och israeler valt att leva tillsammans. I Felice Hapetzeders utställning
handlar det om kollektiva processer och olika perspektiv som
bryts mot varandra, vilket är ett slags signum för hans undersökande arbetsmetod. Platserna i videoverket är Oasis of
Peace (Neve Shalom/Wahat al Salam) i Israel och Lifta, den
Palestinska byn med tusenåriga anor där befolkningen fördrevs under kriget 1948, byn har därefter låtits förfalla. Planer
på att osynliggöra Liftas kulturella arv genom att integrera
byn i en ny stadsdel i gammal stil har nu stoppats genom en
grupp israeler och palestinier som bildat en påtryckningsgrupp för att uppmärksamma dess kulturhistoriska värde.
Fritt inträde och alkoholfritt bubbel med biscotti.
KONSTUTSTÄLLNING - CLAUS BECKER OCH GUNHILD BECKER

Söndag 6 oktober - söndag 20 oktober, Kulturpunkten
Utställare är Claus Becker och fru Gunhild Becker från Ludvigsborg. Claus ställer ut
tavlor och skulpturer. Gunhild ställer ut textilbilder.

Utställningarna i Sparbankshallen arrangeras av Ifö Center Exhibit, www.ifocenter.com, www.facebook.com/ifocenter och är öppna vardagar kl 11–19 och helger kl 10–18. Konsthallens öppettider
följer Sparbankshallens och kan komma att ändras under perioden.
Se hemsidan för aktuell info. Kulturpunkten har nästan alltid en pågående utställning som är
öppen enligt Kulturpunktens öppettider.
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UTSTÄLLNINGAR
GRUPPUTSTÄLLNING: TEMA STOP MOTION FILM OCH ANIMATION SOM
KONSTFORM

Lördag 23 november – onsdag 8 januari, Ifö Center konsthall i Sparbankshallen
Konstnärerna finns på plats och berättar om utställningen 23 november kl 13
Martin Onassis, Rasmus Albertsen, Jonathan Haner, Moa Lönn och Elin Maria Johansson.
”Stop-motion, animation och videoverk av olika konstnärer med anknytning till Ifö Center.
Några i gruppen är f.d. stipendiater, andra arbetar till vardags på Ifö Center. Utställningen
ger besökaren en inblick i olika personers konstnärskap och uttryck inom besläktade tekniker.
Poetiskt, humoristiskt, starkt och annorlunda.”
Fritt inträde och alkoholfritt bubbel med biscotti.

LÖRDAG

23

Start

NOVEMBER
Arr: Ifö Center

ÅTERKOMMANDE

RÅDRUM

Måndagar
kl 10–15, Kulturpunkten
På Rådrum finns personer som kan hjälpa dig
som behöver stöd och råd i kontakten med det
svenska samhället. Det kan handla om att du
fått ett brev du inte förstår eller att du behöver
hjälp med att fylla i en blankett. Du betalar
inget för ditt besök.
Arr: RådRum

BUDGET OCH SKULDRÅDGIVNING

Onsdagar 21 augusti -18 december kl 15-17.30,
Kulturpunkten
Vill du ha hjälp, råd eller information om
ekonomiska problem, så är du välkommen på
drop-in till kommunens budget- och skuldrådgivare Emma Juhlin. Du kan även få hjälp med
att ansöka om skuldsanering. Rådgivningen är
en kostnadsfri service för dig som bor i Bromölla
kommun.
ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNING

Onsdagar 4/9, 2/10, 6/11, 4/12, kl 17-19,
Kulturpunkten
Energi-och klimatrådgivningen kan hjälpa dig
att spara energi, pengar och att minska dina
koldioxidutsläpp. Rådgivningen har drop-in, är
opartisk, gratis och riktar sig till privatpersoner,
företagare samt föreningar.

PYSSEL- OCH HANTVERKSTRÄFFAR

Torsdagar kl 10–12, Kulturpunkten
Kom med din stickning, din luffarslöjd, eller
dina trasiga byxor och nål och tråd, så sitter
vi tillsammans, pratar, fikar och umgås medan
vi pysslar.
VERKSAMHET PÅ IFÖ CENTER

Guidade visningar och kurser
Guidade visningar av utomhusgalleriet med
verk av internationellt erkända konstnärer som
ROA, Carolina Falkholt, Gonzalo Borondo och
Milu Correch kan bokas för grupper om minst
tio personer. Datum för kurser och workshops
i betonggjutning, silversmide, keramik, grafik,
m.m. sätts löpande. Även "prova-på"-arrangemang med eller utan mat för grupper, företag
och föreningar kan bokas. Kontakta Ifö Center
för mer information.
Arr: Ifö Center

SLÄKTFORSKNING

Är du intresserad av att veta mer om din släkt
och din egen historia? Vill du ha hjälp eller tips
om släktforskning? Kontakta släktforskarna för
att boka en tid, se sid 3.
Arr: Bromölla släktforskarförening

ADVOKATRÅDGIVNING

Torsdagar 29/8, 26/9, 31/10, 28/11,
kl 16-18, Kulturpunkten
Gratis advokatrådgivning 15 minuter.
Föranmälan till Kulturpunkten.
Samarr: Centrumadvokaterna
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MÅNDAG

2

Start

SEPTEMBER

FREDAG

20

Start

SEPTEMBER

LÖRDAG

21

SEPTEMBER
Arr: Folkets Hus
Bromölla och
ABF

AFTER SCHOOL

Måndagar med start 2 september, kl 15–16.30, Kulturpunkten
Varje måndag händer det något i vårt skaparrum för dig som går på mellanstadiet.
KUL START PÅ KULTURPUNKTEN

Fredagar med start 20 september kl 10, Kulturpunkten.
För barn 0-3 år.
20 september
11 oktober
15 november
6 december
DET STORA SOPÄVENTYRET

Lördag 21 september kl 14-15, Folkets Hus
Häng med på en svängig återvinningssaga med vännerna Pricksan, Labbe och Mulle
som ger sig ut på en äventyrlig camping i luftballong. De möts av allt annat än en
vacker naturupplevelse när de havererar i Vithavet där
sopbergen växer och djuren äter plastskräp.
Ett farligt jättefartyg är nära att krossa
dem. Som tur är har de tre vännerna så
mycket mod och uppfinningsrikedom att de
aldrig ger upp inför motgångarna. De dansar,
sjunger och allt slutar i en glad sorteringsfinal
tillsammans med publiken.
Rekommenderad för 3-9 år.
Entré: 60 kr per barn. Föräldrar fritt inträde.
Biljetter säljs vid entrén.

ONSDAG

20

NOVEMBER
Arr: ABF

päventyret
Det stora so
illa Bergerham
Foto: Gun

TUSENTALS LYKTOR UNDER SAMMA HIMMEL

Onsdag 20 november kl 17–18
Kom och upplev en ljusinstallation
med lyktor skapade av barn från
hela kommunen. Detta tillfälliga
konstverk görs på många håll i
landet för att uppmärksamma
UNICEFs internationella barndag
och barns kreativitet.

Tusen lyktor

Foto: Christina Hedlund
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KRUMELURTEATER
VILJA VÄXA - EN FÄRGSTARK OCH MUSIKALISK DANSFÖRESTÄLLNING

Söndag 15 september kl 14–14.40, Humlescenen
Följ med in i en mysig föreställning om att vänta,
längta och blomstra. I Vilja Växa får vi vara med
från frö till fullt blommande trädgård. Där träffar
vi förunderliga individer – knasiga fåglar och
kluriga växare. Vi upplever åskväder, kompostbegravningar och sprakande lysmaskdisco.
Genom dans, live-musik, vatten, koldioxid och en
lekande fantasi undersöker vi livets och trädgårdens kretslopp. Visste du att träd pratar med
varandra? Och – när växer det egentligen? Under
föreställningen används teckenstöd. Vi avslutar
med en dansverkstad tillsammans med barnen.

SÖNDAG

15

SEPTEMBER
Samarr: Salto
och ABF

Vilja växa

Foto: Ola Kjelbye

Rekommenderad för 3-6 år.
ARABISK DOCKTEATER

ONSDAG

Onsdag 9 oktober kl 14, Kulturpunkten
Arabiska Teatern presenterar dockteater på arabiska. Mustafa Aldarwish framför tillsammans med dockorna roliga berättelser som handlar om lek, äventyr och vänskap.
Den är gjord för arabisktalande barn så att de kan få uppleva
teater och roas på sitt modersmål.
Rekommenderad från 3 år.

9

OKTOBER
Samarr:
ABF

Dockteater na
han

Foto: Ibrahim Mu

VEM?

Lördag 2 november kl 14-14.40,
Humlescenen
Ett rörande och humoristiskt relationsdrama för de ganska små, men också
någorlunda stora, baserad på Stina
Wirséns VEM?-böcker. Möt Nalle, Katt,
Kanin och Nallegrisen i deras knasigt
underbara, men fullt normala tillvaro,
där de stökar och bökar runt bland enkla
men svåra, vardagligt trassliga situationer.
Rekommenderad för 3-6 år.

LÖRDAG

2

NOVEMBER
Samarr: ABF

Vem?

Foto: Henrik Hulander
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HÖSTLOV = LÄSLOV
TEMA: HUND OCH KATT
FAMILJELÖRDAG - HUND OCH KATT

Lördag 26 oktober kl 11, Kulturpunkten
Familjelördag med hund- och kattema. Träffa
veterinären och ställ dina frågor om husdjur.
Ansiktsmålning. Sega råttor och hundkex.
Boktips. Kom gärna utklädd till hund eller katt.
GÖR EN KATT-MASK

Måndag 28 oktober kl 13-14.30, Kulturpunkten

CATWALK

Onsdag 30 oktober kl 10-19, Kulturpunkten
Svara på tipsfrågor om Sveriges mest populära
husdjur. Vinstpris till vinnaren meddelas i
efterhand.
GÖR EN HUNDMASK

Torsdag 31 oktober kl 13-14.30, Kulturpunkten
LÄSLOVSBOKEN

HUNDPROMENAD!

Tisdag 29 oktober kl 10-19, Kulturpunkten
Svara på tipsfrågor om människans bäste vän.
Vinstpris till vinnaren meddelas i efterhand.

Hela veckan
Var med i läslovsboken!
Hämta ditt häfte på Kulturpunkten.

Fullständigt lovprogram kommer att presenteras på www.bromolla.se

På Höstlovet kommer det
också att bli FILM I FOKUS!
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KULTURGRUPPER
SKRIVGRUPP

Vilken berättelse vill du vara med och skapa?
Vi skriver och hittar på berättelser tillsammans. Kanske kan det bli en bok? Eller varför inte en
ljudberättelse?
Åk 4-6. Tisdagar kl 15-16, start 3 september, Fritidsgården Tunnan
TEATER OCH SKÅDESPELERI

Spela en roll, improvisera, skapa berättelser och scenuttryck.
I teatergruppen arbetar vi med improvisationer och övningar för att utveckla fantasin och kreativiteten. Deltagarna får prova på olika roller, skapa berättelser och hitta
ett eget scenuttryck. Vi arbetar med samarbete, koncentration och delaktighet. Om
gruppen vill, jobbar vi tillsammans fram en teaterföreställning.
Nybörjare: åk 4-6. Onsdagar kl 15-16, start 4 september, Fritidsgården Tunnan
Fortsättning: åk 4-6. Torsdagar kl 15.30-16.30, start 5 september, Bordtennishallen
Åk 7–9. Tisdagar kl 19-20, start 3 september, Fritidsgården Tunnan
TEATERLEK

Lek, fantasi, teater och rörelse.
Med lek, fantasi och glädje skapar vi egna berättelser. Dessa dramatiserar vi sedan
genom improvisation. Vi tränar på att samarbeta, lyssna på varandra och skapa roller.
Vill gruppen göra en föreställning tillsammans finns den möjligheten också.
Åk 1-3. Torsdagar kl 16.45-17.30, start 5 september, Kulturpunkten
TECKNING, MÅLERI OCH PYSSLANDE

För dig som tycker om att uttrycka dig genom färg och form.
Genom olika uppgifter och tekniker får du möjlighet att testa gränserna för ditt eget
bildskapande. Skapandet är ett äventyr. Upptäck och upplev ditt eget skapande. Du får
även möjlighet att ställa ut dina verk.
Åk 4-6. Onsdagar kl 16.30-17.30, start 4 september, Fritidsgården Tunnan
DROP IN – PYSSEL OCH SKAPANDE

Här finns möjligheten att pyssla och skapa.
Oftast finns det ett pyssel förberett eller om du vill pyssla fritt finns den möjligheten
också.
Måndagar kl 13-14.30, start 2 september, Kulturpunkten
Obs: Föranmäl stora grupper
Grupperna leds av kulturpedagog Caroline Graneheim och är kostnadsfria.
Kontakt: caroline.graneheim@bromolla.se, 0456-82 26 13 (sms) 0709-17 12 57
Anmälan till grupperna görs på: www.bromolla.se/kulturgrupper
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ÖPPETTIDER OCH KONTAKT FÖR

BIBLIOTEKEN
BIBLIOTEKET PÅ
KULTURPUNKTEN

NÄSUMS BIBLIOTEK

Hermansens gata 22
295 21 Bromölla
0456–82 22 22
biblioteket@bromolla.se
www.snokabibliotek.se

Kyrkvägen 17
295 74 Näsum
0456–82 26 20
biblioteket.nasum@bromolla.se
www.snokabibliotek.se

Månd–tors kl. 10–19
Fredag
kl. 10–18
Lördag
kl. 10–14

Måndag
Torsdag

Kontakta oss
gärna!

kl. 15–18
kl. 10–13

Meröppet:
Månd–fred kl. 15–21
Lörd–sönd kl. 9–21
Meröppet betyder att biblioteket
är obemannat men att du kommer
in med tagg och pinkod.

0456-82 22 22
www.bromolla.se
kulturpunkten@bromolla.se

Kulturpunkten @BiblioteketBromolla

kulturpunktenbromolla

Under Kulturpunktens tak kan du besöka biblioteket och turistinformationen samt uppleva och
skapa kultur i olika former. Hos oss finns bokningsbara lokaler. Du kan få konsumentvägledning,
samhällsvägledning och andra typer av rådgivning. Vi erbjuder även viss föreningsservice.

