
     

KULTUR 

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.

ÖPPETTIDER OCH KONTAKT

Kontakta oss 

gärna!

Meröppet betyder att biblioteket 
är obemannat men att du  
kommer in med tagg och pinkod.

NÄSUMS BIBLIOTEK 

Kyrkvägen 17
0456–82 26 20 

Måndag  kl 15–18
Torsdag kl 10–12

Meröppet: 
Mån–fre kl 15–21
Lör–sön kl  9–21

BIBLIOTEKET OCH  
KULTURPUNKTEN

Hermansens gata 22
0456–82 22 22

Mån–tor kl 10–19
(juni-augusti  kl 10-18)

Fredag kl 10–18
Lördag kl 10–14

PROGRAM 
VÅR 2023

kulturpunktenbromolla

kulturpunkten@bromolla.se 
biblioteket@bromolla.se  
biblioteket.nasum@bromolla.se

Kulturpunkten

www.snokabibliotek.se  
www.bromolla.se



     

VÅR PÅ KULTURPUNKTEN!
 
All litteratur är en form av berättande. Jag inbillar mig att berättandet uppstod när våra 
förfäder satt runt lägerelden och hade tråkigt, varvid någon började berätta en historia 
eller en händelse från dagen som gått. Alla som läst sagor för barn vet vad det handlar om. 
Berättandets magi!

Berättandet kan ske genom en bok, muntligt, ljudbok eller varför inte genom kroppen? 
Förskolebarn kommer till Kulturpunkten för att berätta sagor tillsammans med hjälp  
av rörelser. Om en person i sagan går så gör barnen det också. Om vi kommer ut på ett  
hav blir vi en båt. Möter vi ett lejon i djungeln kan vi ryta högt. Vi brister ut i skratt över  
varandras tokigheter, de är en av de bästa mediciner som finns. Kroppsspråket blir  
ytterligare ett sätt att förstå en text, skapa något unikt och bilda en gemenskap.

Vi behöver alla gemenskapen som bildas kring lägerelden. En av vårens föreläsningar  
handlar om att hitta lyckan i sitt liv. Jag tror att vi människor hittar den tillsammans.  
Antingen om du vill lyssna på novelläsning, fadomusik, bokcafé eller samlas kring  
Shakespeare; vi skapar en eld ihop. 

Välkomna till en spirande vår på Kulturpunkten! 

Sara Faijersson 
Barn- och ungdomsbibliotekarie

ABF  
ulf-peter.honore@abf.se, 0456-287 70, www.abf.se
Bromölla Folkets Hus 
bromollafhp@gmail.com, 0734-47 95 68 
Bromölla Musik- och Teaterförening  
anki_ohlsson@hotmail.com, 0708-42 54 48,  
riksteatern.se/bromolla
Bromölla Släktforskarförening 
ordf_bsf@sgf.m.se, 0730-33 11 02
Ifö Center / Ifö Center Exhibit 
info.ifocenter@gmail.com, 0708–74 05 62, 

www.ifocenter.com, www.facebook.com/ifocenter 
Iföverkens Industrimuseum 
info@ifomuseum.se, 0456-40 55 70, 
www.ifomuseum.se,  
www.facebook.com/ifoverkensindustrimuseum 
Malmö Opera 
info@malmoopera.se, 040-20 85 00,  
www.malmoopera.se
Musikriket 
mats.holtne@musikisyd.se, 0709-20 58 85,  
www.musikriket.nu 

Med reservation för ändringar. 

Arrangör för programmet är Bromölla kommun om inget annat 
anges. Om ingen kostnad anges är arrangemanget gratis. 
Begränsat antal platser på alla arrangemang. 

För fler arrangemang i kommunen,  
se evenemangskalendern på www.bromolla.se 

Omslagsfoto: Maria Maunsbach Foto: Julia Lindemalm

Vill din förening vara med i programmet  
för hösten 2023?  

På www.bromolla.se/kulturprogram  
kan du skicka in ditt arrangemang.

Deadline för material: 8 maj 2023

öPPETTIDER OCH KONTAKT

Budget- och skuldrådgivning 
0709-17 11 27 

Bromölla Musikskola
robin.duvald@bromolla.se, 0456-82 22 64

Energi- och klimatrådgivning 
energiradgivning@bromolla.se, 044-13 51 98

Juridisk rådgivning
info@centrumadvokaterna.se, 0456-33 30 09,  
www.centrumadvokaterna.se

Konsumentvägledning
konsument@bromolla.se, 0456-82 23 85,
www.bromolla.se/konsument

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

Nyföretagarcentrum 
bromolla@nyforetagarcentrum.se, 0704-90 70 59 

Turistinformation
turistinfo@bromolla.se, 0456-82 22 22,  
www.visitbromolla.se, Instagram: visitbromolla 

  KULTURPUNKTEN / BIBLIOTEKET                                              

Besök biblioteket och turistinformationen, upplev 
och skapa kultur. Vi har bokningsbara lokaler och 
erbjuder konsumentvägledning, samhällsvägledning 
och andra typer av rådgivning samt föreningsservice. 

Måndag–torsdag kl 10–19 (juni–augusti kl 10–18) 
Fredag kl 10–18, Lördag kl 10–14

Hermansens gata 22, Box 18, 295 21 Bromölla 

kulturpunkten@bromolla.se, biblioteket@bromolla.se  
0456-82 22 22, www.snokabibliotek.se

  NÄSUMS BIBLIOTEK                                                   

Biblioteket är bemannat två dagar i veckan och 
meröppet med tagg och kod under kvällar och helger.

Måndag 15–18, torsdag  10–12  

Meröppet:  
Måndag-fredag kl 15–21, Lördag-söndag kl 9–21 

Kyrkvägen 17, Box 18, 295 21 Bromölla  

biblioteket.nasum@bromolla.se, 0456-82 26 20 
www.snokabibliotek.se

  MEDVERKANDE FÖRENINGAR/FÖRBUND                                                                                                                                         
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  OPERA UPPTAKT – INFÖR VÅRENS PROGRAM                                                                                                                                          
 
Lördag 21 januari kl 14, Kulturpunkten

Sång, musik och quiz med trubadurerna Jocke & Matte. 
Vi presenterar vårens program och lottar ut biljetter. 

Fri entré och fika.

  LITTERATUR NOVELL-LÄSNING                                                                                                                                   
 
Fredag 27 januari kl 11, Kulturpunkten

Högläsning av novell med personal från  
Kulturpunkten. 

Fri entré.

  MUSIK MINNA WEURLANDER – SOLO                                                                                                                                       
 
Fredag 3 februari kl 19, Strandstugan Bromölla

Ackordeonist med musikaliskt register från klassiskt till teater, opera och film. 
Hennes grund hittar vi i den finska ackordeon-traditionen men spelar här bland  
annat filmmusik av Ennio Morricone, Louis Vierne och tango nuevo. Minna  
Weurlander har framträtt flera gånger på svensk, finsk och dansk radio och tv och 
listan över musikaliska samarbeten innehåller bland annat Malmö Symfoniorkester 
och internationella tonsättare som till exempel Philip Glass. 

Entré: 150 kr, scenpass 100 kr, t o m 19 år gratis.  
Biljetter säljs på Kulturpunkten, www.riksteatern.se/bromolla samt vid entrén.

  FÖRFATTARBESÖK MARIA MAUNSBACH – LUCKY LADA OCH JAG                                                                                                                       
 
Tisdag 7 februari kl 18.30, Kulturpunkten

Maria Maunsbach, född 1990 i Höör, bor i Malmö och har studerat skrivarlinjen på 
Fridhems folkhögskola. Hon debuterade 2018 med kritikerrosade Bara ha roligt och 
2019 utkom hennes andra roman Hit, men inte längre. Maria Maunsbach har tidigare 
varit programledare på  
Sveriges Radio och i 
samarbete med Malmö 
Stadsbibliotek driver hon 
Debutantscen Malmö.  
Nu är hon aktuell med 
Lucky Lada och jag,  
en roman om kärlek:  
att älska sina vänner,  
sin mamma, platsen där 
man vuxit upp, och till  
slut kanske även den  
man varit.

Entré: 40 kr.  
Biljetter säljs på  
Kulturpunkten.

  SAMTAL VI SNACKAR SHAKESPEARE                                                                                                                                  
 
Fredag 10 februari kl 19, Kulturpunkten 

Filmkritikern och författaren Göran Everdahl samtalar med Thomas Segerström, 
skådespelare och regissör om deras stora favorit William Shakespeare. Hur de hittade 
fram till Shakespeare och varför de älskar Shakespeares pjäser. Däremot är de INTE 
ALLS överens om vem han var. Göran berättar om vidskepelse kring olycksdrabbade 
uppsättningar. Thomas tror på skrock. Det förekom inga kvinnor på scen på  
Shakespeares tid. Istället var det unga pojkar som skickligt framförde kvinnorollerna. 
Göran pratar om hur Shakespeare skapar komisk distans i tragedierna och Thomas  
exemplifierar under föreställningen. Välkomna till en trivsam timme med kunskap, 
roliga historier och odödlig poesi. 

Entré: 200 kr, scenpass 150 kr, t o m 19 år gratis.  
Biljetter säljs på Kulturpunkten, www.riksteatern.se/bromolla, samt vid entrén.

  LITTERATUR BOKCAFÉ                                                                                                                                 
 
Fredag 10 februari 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.

JANUARI-FEBRUARI FEBRUARI 

Foto: Julia Lindemalm

FREDAG

FEBRUARI

10

Jocke & Matte 
Foto: Barbro Mohlin

Minna Weurlander 
Foto: Lisalove Backman

Arr: Kultur-
punkten
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27

Arr: Bromölla 
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7
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JANUARI

21
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Musik- och 
Teaterförening 

FREDAG
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3

Göran Everdahl & Tomas Segerström 
Foto: Anna Segerström

FREDAG

FEBRUARI

10
Arr: Kulturpunkten
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  LITTERATUR NOVELL-LÄSNING                                                                                                                                 
 
Fredag 24 februari kl 11, Kulturpunkten

Högläsning av novell med personal  
från Kulturpunkten. 

Fri entré.

  MUSIK FOLKMUSIKKONSERT                                                                                                                                
 
Onsdag 1 mars kl 18.30, Kulturpunkten

Duon Olsson och Olsson bjuder på ett varierat 
folkmusikprogram på Gitarr, Nyckelharpa och Fiol. 
Såväl gamla spelmanslåtar som nytt och egenskrivet 
kommer att ljuda i Hörsalen. Patrik och Mats har 
trots det gemensamma efternamnet inget släktskap. 
Däremot kommer dem väl överens både musikaliskt 
och allmänmänskligt. De jobbar även ihop till vardags 
på Bromölla Musikskola. Patrik har en bakgrund som 
musiker i flera olika genrer och konstellationer och 
även i folkmusikens värld trivs han som fisk i vatten. 
Mats har sedan barnsben spelat klassiskt och folkmusik 
parallellt. Båda har jobbat som lärare på sina respektive  
instrument i sammanlagt 40 år. Varmt välkomna till 
en varm och mysig musikstund. Möbleringen kommer 
tillåta publiken att ha medhavd fika.

Fri entré.

  FÖRELÄSNING LARS WALLDOV – INFÖR MARGUERITE                                                                                                                              

Torsdag 2 mars kl 19, Strandstugan Bromölla

Den store Goethe och hans episka Faust-drama ska nu bli en nyskriven operamusikal 
med helt annorlunda infallsvinklar på verkets tillkomst och karaktärer. Det är ingen 
överdrift om man påstår att Faust gett upphov till en mångfald av musikaliska  
opus-operor, symfonier, oratorier, kantater, burlesker och 
musikaler. Lars Walldov har grävt i sina skivsamlingar och 
hittat ett rejält knippe intressanta musikexempel från 
flera av dessa Faust-baserade tonsättningar. Vissa av 
dem klart unika och orättvist bortglömda.  

Entré: 50 kr. Biljetter säljs på Kulturpunkten,  
www.riksteatern.se/bromolla samt vid entrén.

  LITTERATUR BOKFÖRSÄLJNING                                                                                                                                   
 
Måndag 6 mars - lördag 11 mars, Kulturpunkten

Försäljning av utgallrade böcker, kom och fynda bland vuxenlitteratur  
och barnböcker.

2 kronor per bok.

  OPERAMUSIKAL MARGUERITE – EN DANS MED DJÄVULEN                                                                                                                                 
 
Söndag 12 mars kl 16, Humlescenen

Marguerite bygger på den så kallade Urfaust-Johan Wolfgang von Goethes  
första utkast till sitt livs stora epos, skrivet på 1770-talet. Manuskriptet var  
länge försvunnet, men efter Goethes död hittades en kopia i hans vän Luise von  
Göchhausens hus, nedtecknat med hennes handstil. I vår version av Faust ställer  
vi oss frågan om det kanske var 
hon och inte han som avslutade 
en av vår tids största berättelser. 
Hur hade historien slutat om hon 
hade fått helt fria händer? Luise 
själv är med i historien som både 
medspelare, berättare och regissör. 
I rollistan finns välkända namn 
som Rickard Söderberg, som också 
skrivit manus och sångtexter, 
Sibylle Glosted, Adrian Angelico 
och Katarina Lundgren Hugg. 

Entré: 200 kr, scenpass 150 kr,  
t o m 19 år gratis.  
Biljetter säljs på Kulturpunkten,  
www.riksteatern.se/bromolla  
samt vid entrén.

  MUSIK KONSERT MED COPY SINGERS                                                                                                                              
 
Lördag 18 mars kl 14, Kulturpunkten 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, därefter bjuder vi på eftermiddagsfika och  
underhållning med Copy Singers. Kören har ursprung i Nymölla pappersbruk,  
men är nu en fristående förening. De sjunger gemensamt i olika stämmor vid  
arrangemang av visor, ballader, evergreens mm. 

Fri entré. 
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  LITTERATUR KVÄLLSFIKA MED BOK                                                                                                                                              
 
Måndag 20 mars 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.

  FÖRELÄSNING MARCUS CATO – LYCKAN KOMMER, LYCKAN GÅR?                                                                                                                                         
 
Måndag 20 mars kl 18.30, Kulturpunkten

Vad är det som gör att vissa människor kan uppleva stora svårigheter i livet, men 
ändå vara fyllda av lycka och livsglädje? Samtidigt som det finns andra som till synes 
verkar leva ett framgångsrikt liv, men som är djupt olyckliga? Vad är egentligen lycka 
och vad behöver vi för att kunna leva ett lyckligt liv?
Det är frågor som Marcus berör i sin föreläsning 
Lyckan kommer, lyckan går. Han var en av dem  
som såg ut att leva ett framgångsrikt liv, men  
som innerst inne var så djupt olycklig att han  
en kväll för tio år sedan fann sig själv fundera över 
vilket som var bästa stället att hoppa framför 
tåget. Livet kunde tagit slut där, men istället 
blev det starten på sökandet efter hur vi skapar 
ett lyckligt liv på riktigt! Svaren har nu Marcus 
samlat i en föreläsning för att kunna ge dig en 
bättre förståelse för varför du gör som du gör 
och hur du kan skapa dig ett lyckligare liv!

Fri entré.  

  MUSIK FADO, DIANA VILARINHO MED BAND                                                                                                                            
 
Söndag 26 mars kl 17, Humlescenen

Välkända fado-teman som kärlek, 
nostalgi, svartsjuka, längtan och saknad. 
Den portugisiska sångerskan Diana  
Vilarinho bjuder på musik som inte  
bara hörs utan också känns på djupet.  
Hon sjunger gärna på de små, rökiga  
och informella Fadoklubbarna i Lissabon 
och har fått ett rykte om att vara en  
fantastisk liveartist.  

Entré: 150 kr, scenpass 100 kr,  
till och med 19 år gratis.  
Biljetter säljs på Kulturpunkten,  
www.riksteatern.se/bromolla  
samt vid entrén.

  LITTERATUR NOVELL-LÄSNING                                                                                                                                  
 
Fredag 31 mars kl 11, Kulturpunkten

Högläsning av novell med personal från Kulturpunkten. 

Fri entré.

  TEATER DET ÄR SYND OM MÄN I SKOR                                                                                                                                             
 
Fredag 31 mars kl 19, Humlescenen

Två män. En kokplatta. Några ägg. Vad kan gå fel? Skådespelerskorna Mia Westin 
och Charlotte Lindmark transformerar sig till Mauritz och Kent, två norrländska 
män i övre medelåldern. Publiken får följa dem en vardagskväll, då de ska dela med 

sig av det bästa receptet på ”Äggröra för 
ensamhushåll. Men ju mer de vispar, desto 
mer rörs minnen och känslor upp. Det som 
skulle vara lättlagat blir svårsmält. Deras 
skal spricker, innandömen rinner ut och allt 
blandas till en smet av förlorade drömmar 
och nya perspektiv. I föreställningen mixas 
östrogen humor med testosteronstinn 
vardagstragedi. Det här är underhållning 
med värme och respekt… en sevärd rolig 
timme med många tänkvärdheter. 

Entré: 200 kr, scenpass 150 kr, t o m 19 år 
gratis. Biljetter säljs på Kulturpunkten, 
www.riksteatern.se/bromolla samt vid 
entrén.

  FÖELÄSNING KOSTRÅD OCH MATMYTER – HUR NAVIGERAR VI RÄTT                                        
 
Onsdag 5 april kl 18.30, Kulturpunkten 

Hur kan vi förhålla oss till allt vi hör och läser om 
mat? Vilka kostråd ska vi lita på? Hur ligger det 
egentligen till med de vanliga myterna om mat? 
Hur går vi från teori till praktik? Välkomna på en 
matnyttig föreläsning där Emma Martner som  
är Leg. dietist guidar på ett pedagogiskt och  
inspirerande sätt bland kostråd, myter och 
praktiska tips. Emma har en bred erfarenhet av 
arbete med levnadsvanor, livsstilssjukdomar och 
idrottsnutrition. Hur kan vi få till goda vanor 
som blir hållbara och som bidrar till matglädje?  
Vad gör små förändringar för skillnad på sikt?

Fri entré. 
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Foto: Magnus Stenberg
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  FÖRELÄSNING NICOLAS LUNABBA – BLIR DU LEDSEN OM JAG DÖR?                                                                                                                              
 
Torsdag 13 april kl 18.30, Kulturpunkten

Nicolas arbetar med utsatta barn och är 
van att fånga upp och få dem att lita på 
honom. Men han har hamnat i ett svårt läge. 
En av ungarna från basketen, en charmig 
men bråkig pojke, har bitit sig fast, krupit 
under huden på honom. Och nu har Nicolas 
mot sin vilja låtit pojken flytta in hos sig. 
Ett beslut som ska komma att förändra allt 
för dem båda. ”Blir du ledsen om jag dör?” 
är Lunabbas debutbok, en skildring av det 
nya klassamhället som vuxit fram i Sverige. 
Lunabba är mångfaldigt prisad för sitt 
arbete med barn och unga.  
Han är verksamhetsansvarig på  
organisationen Helamalmö och en  
stark röst i samhällsdebatten.

Fri entré.

  LITTERATUR TALBOKCAFÉ                                                                                                                                       
 
Onsdag 19 april 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.

  MUSIK MARIE BERGMAN & LASSE ENGLUND                                                                                                                                          
 
Söndag 23 april kl 17, Humlescenen

En hyllning till Cornelis Vreeswijk av och med  
radarparet Marie Bergman & Lasse Englund.  
En stark och unik röst tillsammans med flyhänt 
gitarrspel. Marie Bergman har representerat 
Sverige tre gånger i Eurovision Song Contest  
och är invald i Swedish Music Hall of Fame.  
Lasse Englund har spelat med och producerat  
flera av Sveriges stora artister. 

Entré: 150 kr, scenpass 100 kr, t o m 19 år gratis. 
Biljetter säljs på Kulturpunkten,  
www.riksteatern.se/bromolla, samt vid entrén.

  FÖRELÄSNING GUSTAV VASA – EN FURSTE BLAND FURSTAR                                                                                                                                   
 
Tisdag 25 april kl 18.30, Kulturpunkten

Olle Larsson har skrivit en djupgående biografi om Gustav Vasa vars liv skildras från 
födelsen på godset Rydboholm i Uppland år 1496 fram till hans död på Stockholms 
slott år 1560. Han var adelsmannen som blev kung, katoliken som blev protestant och 
regenten som lade grunden till det moderna Sverige. Eftervärlden känner honom som 
Gustav Vasa – även om han själv aldrig kallade sig något annat än Gustav Eriksson. 
Olle Larsson är fil. dr i historia och lektor vid Katedralskolan i Växjö.
2019 mottog han Vilhelm Moberg-priset. Förutom sin utgivning på Historiska Media 
har han även författat läroböcker och utsågs 2010 till Årets historielärare.

Entré: 40 kr.

  LITTERATUR NOVELL-LÄSNING                                                                                                                                  
 
Fredag 28 april kl 11, Kulturpunkten

Högläsning av novell med personal från Kulturpunkten. 

Fri entré.

  LITTERATUR BOKCAFÉ                                                                                                                                          
 
Fredag 5 maj 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.

  MUSIK VÅRKONSERT – SÖLVESBORGS KÖRSÄLLSKAP                                                                                                                                      
 
Söndag 21 maj kl 17, Stärkan i Edenryd

Det är en tradition att hälsa vårens ankomst och tillsammans med Sölvesborgs  
Körsällskap framförs visor och musik av olika slag i årstidens tecken. 

Entré inklusive fika: 100 kr, scenpass 100 kr, t o m 19 år 50 kr.  
Biljetter säljs på Kulturpunkten, www.riksteatern.se/bromolla samt vid entrén. 

  LITTERATUR NOVELL-LÄSNING                                                                                                                                 
 
Fredag 26 maj kl 11, Kulturpunkten

Högläsning av novell med personal från Kulturpunkten. 

Fri entré.
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JUNI ÅTERKOMMANDE
  MUSIK LOVE – LIVETS TENNISMATCH – MALMÖ OPERA PÅ LASTBIL                                                                                                                                      
 
Tisdag 6 juni kl 14, Ifötorget Bromölla

För sjunde året i rad ger vi oss ut på lastbilsturné för att spela på gator och torg 
runt om i Skåne. Den här gången bjuder vi på en sommarkonsert med välkända hits, 
humor och glimten i ögat. LOVE - livets tennismatch är en hyllning till kärleken i livets 
alla faser. En match i fem set, där varje set presenterar en del av livet.  
Musikalartisterna Sara Lehman och Erik Gullbransson, tillsammans med  
kapellmästare Johan Bergman och musiker, bjuder på välkända popsånger,  
svensktoppsfavoriter och hitlåtar med stor igenkänning för alla åldrar. Med musik, 
sång och humor leker de med tennisens vokabulär och roller i en berättelse om livet 
från vaggan och till graven. Det blir en konsert fullspäckad med tennisfinesser som 
tiebreak, bollkallar, döda linjen, baslinjespel och matchbollar. Ett samarbete med 
Bromölla kommuns Nationaldagsfirande som börjar kl. 13.

Fri entré.

  MUSIK DANS I PARKEN MED FERNANDOZ                                                                                                                                       

Lördag 17 juni kl 20-24, Folkets Park

  MIDSOMMARFIRANDE MED DANS RUNT STÅNGEN                                                                                                                                          
 
Midsommarafton 23 juni, Folkets Park

  LITTERATUR NOVELL-LÄSNING                                                                                                                                   
 
Fredag 30 juni kl 11, Kulturpunkten

Högläsning av novell med personal från Kulturpunkten. 

Fri entré.

  IT-HJÄLP                                                                                                                                           

Måndagar kl 10–11, Kulturpunkten

Behöver du hjälp med din dator, mobil eller 
surfplatta? På Kulturpunkten kan du få 
teknikhjälp! Hos oss kan du få hjälp att hitta 
i bibliotekskatalogen, skicka e-post, använda 
olika appar och mycket mer. Drop in. 
Bromölla kommun
 
 BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVNING                                   

Vill du ha hjälp, råd eller information om 
ekonomiska problem? Du kan även få hjälp 
med att ansöka om skuldsanering. Kontakta 
kommunens budget- och skuldrådgivare.  
Rådgivningen är en kostnadsfri service för dig 
som bor i Bromölla kommun.  
Bromölla kommun
 
 ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNING                                          

Energi-och klimatrådgivningen kan hjälpa dig 
att spara energi, pengar och minska dina  
koldioxidutsläpp. Rådgivningen är opartisk, 
gratis och riktar sig till företag, privatpersoner 
och föreningar. Ring eller mejla för att boka  
ett personligt möte. 
Bromölla kommun
 
  JURIDISK RÅDGIVNING                                                                                            

Torsdagar 12/1, 13/4, 11/5 kl 16-18,  
Kulturpunkten

Gratis juridisk rådgivning 15 minuter.  
Föranmälan till Kulturpunkten. 
Kulturpunkten och Centrumadvokaterna
 
 KONSUMENTVÄGLEDNING                                                                                                             

Som privatperson och kommuninvånare får 
du råd före köp, förebyggande konsument-
rådgivning och kunskap vid reklamation och 
tvistlösning. 
Bromölla kommun

  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.  
Bromölla släktforskarförening

  NYFÖRETAGARCENTRUM                                                        

Via NyföretagarCentrum kan du få enskild 
rådgivning som är kostnadsfri, personlig 
och konfidentiell. Det kan bli ett eller flera 
tillfällen, det beror på hur långt du kommit 
i processen. Rådgivningarna fokuserar på 
affärsidén och på dig som företagare. Håller 
idén eller behöver den utvecklas? Dessutom 
handlar det om budget, marknadsföring och 
om dina styrkor och svagheter som blivande 
företagare. Vi tipsar dig också om var du kan 
få mer hjälp i vårt nätverk! All rådgivning 
måste bokas i förväg. 
Bromölla kommun

 PYSSEL- OCH HANTVERKSTRÄFFAR          

Torsdagar kl 10–12, Kulturpunkten

Kom med din stickning, din luffarslöjd eller 
dina trasiga byxor, nål och tråd, så sitter vi 
tillsammans, pratar, fikar och umgås medan 
vi pysslar.  
Kulturpunkten, Pysslingarna och ABF

  XRUNDAN - TIPSPROMENAD                                                                       

På fem olika platser i kommunen kan du gå 
en digital tipsrunda; Kyrkviksrundan, Gualövs 
byrunda, Valje motionsspår, Forsarundan i 
Näsum och Strandängenrundan. Vid starten 
finns information om hur du laddar ner appen 
Xrundan och deltar.  
Bromölla kommun

Du hittar alla kontaktuppgifter på sidan tre!

Malmö Opera på Lastbil

FREDAG
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30
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UTSTÄLLNINGAR, VISNINGAR & KURSER
FREDAG

APRIL

7
Arr: Iföverkens 
Industrimuseum & 
Konstnärsgruppen 
Byrackorna

 PÅSKUTSTÄLLNING – INDUSTRIMUSEET                                                                                                                                
 
Fredag 7 april - måndag 10 april kl 11-15, Iföverkens Industrimuseum

Välkomna till Industrimuseets Påskutställning där ni kan se både gästande  
konstnärers verk och vårt eget keramiska hantverk. Konstlotteri.

  VERKSAMHET PÅ IFÖVERKENS INDUSTRIMUSEUM –                                                                                                                                                
  GUIDADE TURER OCH UTSTÄLLNINGAR                                                                                                                                    
 
Vi erbjuder guidade turer av museet där besökaren får en inblick i Bromöllas unika 
industrihistoria. Under sommarsäsongen visar konstnärer upp sina verk. Besökaren 
kan också se vår vackra trädgård i sommarskrud. 

Iföverkens Industrimuseum 

 VERKSAMHET PÅ IFÖ CENTER – GUIDADE VISNINGAR OCH KURSER                                                  
 
Guidade visningar av utomhusgalleriet med verk av internationellt erkända konstnä-
rer 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, m.m. sätts löpande. Även ”prova-på”-arrangemang för grupper, 
företag och föreningar kan bokas.

Ifö Center

Utomhusgalleriet

Iföverkens Industrimuseum

INBJUDAN
 

BROMÖLLAS KULTURHELG 2023
var med och skapa

Medverkan 

Vill DU/NI (föreningar, sammanslutningar, enskilda aktörer, kommunala enheter med flera) vara med och 
gemensamt skapa en myllrande kulturhelg för att lyfta kulturen i Bromölla kommun? De aktörer som vill 
delta står som arrangörer för sina egna aktiviteter och allt samlas samma helg i november. Vår förhoppning 
är att det blir en fin chans för er att visa upp er verksamhet, och för Bromöllas kulturliv att synliggöras.  
All medverkan är frivillig! 

När, Var och Hur
• Fredag 10 november - söndag 12 november 2023
• Hela Bromölla kommun ska myllra av kultur. 
• Behöver/vill ni ta entré går det bra. 

Viktiga datum
• Från januari 2023 – Föreningar har möjlighet att söka projekt- och arrangörsbidrag från kommunen.
• 10 september – Deadline för programpunkter
• 10 oktober – Program klart
• 10-12 november - Kulturhelg 2023

BROMÖLLAS KULTURHELG 2023
Vi hoppas att ni vill vara med och tillsammans visa vad  

Bromölla kommuns kulturliv har att erbjuda!
Läs mer på: www.bromolla.se/kulturhelg14 15



  HÄXSKOLA                                                                                                                                   
 
Onsdag 12 april kl 14, Kulturpunkten 
Torsdag 13 april kl 14, Kulturpunkten

I häxskolan gör vi kvastar och lär oss kvastflygning. 
Ni får även kunskap om magiska brygder och  
trollformler. Hitta ditt häxskratt. 

Från 7 år. Anmäl till Kulturpunkten.

  GÖR DIN EGEN PUNGPÅSE!                                                                                                                               
 
Fredag 14 april kl 10, Kulturpunkten 

Skapa en medeltida plånbok!

 HITTA PÅ DITT EGET KODSPRÅK                                                                                                                                      
 
Måndag 20 februari kl 14, Kulturpunkten 

Skapa ett alfabet med hemliga tecken.  
Dela det med någon som du litar på, för detta är superhemligt! 

 DRAMASAGOSTUND – ESTER ARG OCH DAISY GALEJ                                                                                                         
 
Tisdag 21 februari kl 10, Kulturpunkten

Daisy älskar att baka och det doftar av vanilj och kanel hemma hos henne.  
Nästan alltid när de fikar blir Ester ilsk. Daisy kanske tuggar för högt eller sörplar  
sitt kaffe eller andas genom näsan så att det piper. Och om Daisy börjar dansa, då är 
det alldeles kokt! Glad dans är det värsta Ester vet! Daisy däremot, hon blir aldrig arg. 
Inte det minsta! Varför blir Ester så ofta arg, men aldrig Daisy? Måste man vara glad 
hela tiden? Vad gör det om man är sur ibland? Och måste man tycka att  
överraskningar alltid är roliga?

  SKAPA MYSTERIESPEL                                                                                                                       
 
Onsdag 22 februari kl 14, Kulturpunkten

Skapa ett spel fullt av mysterier att lösa.

 MYSTERIUM – UPPLEVELSE                                                                                                                                       
 
Torsdag 23 februari kl 14, Kulturpunkten

På Kulturpunkten finns ett mysterium att lösa. Där du som deltagare kommer att  
vara en del av lösningen. Prova vara detektiv för en dag! 

  DECKARMASKEN                                                                                                                                        
 
Fredag 24 februari kl 10, Kulturpunkten

Gör ett nytt ansikte, pricken över i:et till din deckarförklädnad!
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TEMA: MEDELTID

  KRUMELURTEATER HUVUDSAKEN – BANDITSAGOR                                                                                                                              
 
Söndag 12 februari kl 11-11.30,  
Kulturpunkten

Det ringer på̊ dörren. Utanför står ett paket. 
Till slut går det inte att låta bli att riva upp 
det glansiga omslaget. Där under finns en 
papplåda och det låter som att det finns 
något... eller någon inuti. Huvudsaken är en 
föreställning om att möta det främmande 
och om att lära känna. En vanlig låda av papp 
blir en teater där det stora blir litet när det 
lilla blir stort.

Rekommenderad ålder 4-6 år.  
Hämta fribiljett på Kulturpunkten.

TEMA:  
MYSTERIUM

B A R N  &  U N G A  -  P Å S K L O V
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  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.

Drama/Teater: Från åk 4  
Onsdagar kl 15.30-16.30  
Kulturrummet Sparbankshallen

Teater och skådespeleri fortsättning:  
Från åk 4  
Torsdagar kl 16.15-17.15, Kulturpunkten

Teater och skådespeleri fortsättning:  
Från åk 7  
Fredagar kl 15-16.30, Kulturpunkten

Besked om start kommer under våren. 

  KULTURCREW                                                           

Ett KulturCrew är 5-15 ungdomar i ålder 10-25 
år, som är delaktiga eller ansvariga för olika 
kulturarrangemang. De får utbildning och 
kunskap inom: 
Värdskap
Marknadsföring
Scenteknik
Planering
Team
Delaktighet

Måndagar kl 17.15–18.15, Start 16/1  
Musikskolan

  TECKNING OCH MÅLERI                                      

Gillar du att teckna? I denna grupp arbetar vi 
med att utforska teckning och skuggning.  
Vi testar även på att måla med akryl.

Från åk 4  
Måndagar kl 15.30-16.30, Start 16/1,  
Kulturpunkten

  SKRIV, BERÄTTA OCH TECKNA                       

Här finns möjligheten att både hitta på  
berättelser och att teckna. Vi skriver och 
hittar på berättelser tillsammans. Kanske kan 
det bli en bok?

Från åk 4  
Tisdagar kl 16–17, Start 17/1  
Kulturpunkten

Från åk 7  
Onsdagar kl 16.30–17.30, Start 18/1 
Kulturpunkten 

 

  PYSSEL OCH SKAPANDE                                            

Här finns möjligheten att pyssla och skapa. 
Ofta finns det ett pyssel förberett, men om du 
vill pyssla fritt finns den möjligheten också. 

Måndagar kl 14.30–15.30, Start 16/1 
Kulturpunkten.  
Drop in, föranmäl grupper.

  AFTER SCHOOL                                                   

Varje torsdag händer det något i vår skapar-
hörna för dig som går på mellanstadiet.

För mellanstadiet.  
Torsdagar kl 15–16, Start 19/1,  
Kulturpunkten.  
Drop in.

  BABYRAMSOR                                                                                                            
  KOM OCH RAMSA MED OSS!                                                           

Välkommen till en trevlig ramsstund för 
bebisar från 6 månader upp till 12 månader 
och deras vuxna. Vi bjuder på roliga ramsor 
med efterhängsmys för de allra minsta.
För 6-12 månader.  
Torsdagar kl 10, Start 12/1 
Kulturpunkten.  
Drop in. 

Välkommen in på Kulturpunkten! 

Elof - med böcker för de minsta! 

Böcker om aktuella ämnen!

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. 

B A R N  &  U N G A  -  K U L T U R G R U P P E R B A R N  &  U N G A  -  V A R J E  V E C K A
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