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SAMLINGSUTSTÄLLNING MED SVALÖVSKONSTNÄRER
Nu är det äntligen dags för 2022-års samlingsutställning! Som traditionen bjuder visas konst som
lämnats in av konstnärer med verksamhet i Svalöv
med omnejd. Ett av konstverken kommer att köpas
in av kommunen med ett värde upp till 10.000 kr.
Det delas sedan ut som årets kulturpris i samband
med Kommunfullmäktiges sammanträde.
Arrangör: Kultur Svalöv Var: Svalövs bibliotek
När: 7-27 oktober, under bibliotekets öppettider
14 oktober

TRE VERNISSAGER MED KONSTNÄRSNÄRVARO
På galleriet Bluelight får vi ta del av tre vernissager
med konstnärerna på plats!
Separat utställning med Helena Ferm, Helle Soes,
Kerstin Månsson, Maria Roos-Rosen och Ylva Elmström.
"3 x Krook" : utställning med Magnus Krook , Andreas
Krook och Sven Krook (vår senaste heders stipendiat)
"Skånska konstnärer": utställning med grafiska blad av
skånska konstnärer. Sedan fyller vi även galleriet med
nyinkommet ifrån de konstnärer som galleriet samarbetar med.
Arrangör: Galleri Bluelight Var: Galleri Blueligt, Svalegatan 4A Svalöv
När: Utställningarna pågår till 28 oktober Öppettider: Onsdag 26/10 12-16
och fredag 28/10 12-16
27 oktober

OM ULLA MOLIN OCH KONSTEN ATT SKAPA DEN TIDLÖSA
TRÄDGÅRDEN
Vi får besök av journalisten Liselotte Fritz, som föreläser
utifrån sin nya bok om Ulla Molin. Ulla Molin (19091997) är en förgrundsgestalt inom svensk trädgårdskonst. Som redaktör spred hon sina idéer om arkitektur,
inredning och trädgård. Hon verkade även i flera
decennier som trädgårdsarkitekt.
Arrangör: Svalövs bibliotek i samarbete med trädgårdsföreningen Ärtan
Var: Svalövs bibliotek När: Torsdag 27 oktober, kl.19-20.30 OBS! Föranmälan
Gratis biljetter hämtas (eller bokas) i förväg på Svalövs bibliotek

27 oktober

REFLEKTIONER ÖVER KRIGET I UKRAINA
Marco Smedberg ger oss en kort tillbakablick, reflektioner om
händelseförloppet och några tankar om fortsättningen. Smedberg är,
förutom Röstångabo, överstelöjtnant i reserven, ledamot av Kungliga
Krigsvetenskapsakademien samt militärhistorisk författare.
Arrangör: Röstångabygdens kulturförening Var: Midgårds skola, Röstånga
När: torsdag 27 oktober kl.18 Entré: 50 kronor för medlemmar, 70 kronor för
övriga, inklusive kaffe/te och närproducerat bröd med pålägg.
28 oktober

FIKA OCH BLI TIPSAD OM HÖSTENS NYA BÖCKER
Tips på bra böcker inför vintern. Biblioteket bjuder på fika.
Arrangör: Billeberga bibliotek Var: Billeberga bibliotek
När: Fredag 28 oktober, kl.15 Fri entré
30 oktober

TEATER - PARIA AV AUGUST STRINDBERG
Rynge teater i samarbete med Ystad teater uppför
pjäsen Paria av August Strindberg. Två herrar som
båda har ett dolt förflutet. Detta uppdagas under
pjäsen och herrarna ställs mot varandra. Vem av
dem är egentligen den mest skyldige? Vem är den
mest raffinerade? Har någon av dem egentligen
moraliskt sonat sin missgärning?
Arrangör: Svalövs Riksteaterförening
Var: Folkets hus i Svalöv När: Söndag 30 oktober, kl.16
Biljetter: 175 kr140 kr med scenpass Förköp: tel. 0725-25 20 39
31 oktober-5 november

HÖSTLOV

Under höstlovsveckan kommer det att vara fullt av aktiviteter i Svalövs
kommun. Läs det fullständiga programmet här:

NOVEMBER
9 november

MÖT CAROLINE SÄFSTRAND!
Vi får besök av författaren Caroline
Säfstrand, ett av de största namnen
inom den populära feelgoodgenren.
För tillfället aktuell med Sanningen om
ostrondykerskan, liksom till skrivtipsboken Skriv feelgood!
Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek När: Onsdag 9 november,
kl.18-19 Fri entré Gratis biljetter hämtas (eller bokas) i förväg på biblioteket
11 november

FAMILJEFREDAG
För alla små barn som ännu inte börjat skolan.
Kom till bibblan med din vuxen och var med
på våra roliga aktiviteter. Vi läser, sjunger,
pysslar och umgås tillsammans.
Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek
När: fredag 11 november,kl.10, drop in från kl. 9.45 Fri entré
12 november

LINCAFÉ MED PYSSELDAG
För hela familjen! Kom och gör änglar, tomtar eller nåltova lin.
Arrangör: Skånelin Var: Skånes Lincentrum i Svalöv När: Lördag 12
november, kl.11-14 Mer information finns på www.skanelin.se. Här finns
även vägvisning och möjlighet till kontakt via mail
18 november

BOKCAFÉ PÅ TEMAT RYMDEN
Vi fikar och pratar om böcker vi läst,
böcker vi vill läsa, böcker vi älskar,
böcker vi avskyr…Till varje bokcafé
planeras ett tema att associera fritt
kring. Idag är temat rymden. Jules
Verne? Doris Lessing? Aniara? Med
vilken lektyr kan fåtöljresenären
lämna ordatmosfären?
Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek
När: Fredag 18 november, kl.10-11.30

20 november

EN BERÄTTELSE OM SÅNGERNA OCH LIVET
Eric Winqvist och Simon Forsman uppför en berättelse om Ted Gärdestad,
om sångerna och livet.
Arrangör: Svalövs Riksteaterförening Var: Folkets hus i Svalöv
När: Söndag 20 november, kl. 15-20 Biljetter: 175 kr, 140 kr med scenpass
Förköp: tel 0725-25 20 39
22 november

BABYBIBBLAN
Babybibblan är en mötesplats för dig som är 0-18 månader,
och din vuxen. Vi bjuder på sagor och musikstunder, rim
och ramsor, teaterföreställningar och mycket mer.
Vuxna får lära sig mer om språkutveckling och om att läsa med barn.
Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs Bibliotek
När: tisdag 22 november, kl.9-10.30 Kom gärna en stund innan ,vi bjuder
på drop in-fika från kl.9
25 november

KULTURKRYSSET!
Dags för ett nytt spännande kulturkryss! Lös det enskilt
eller i lag. Kaffe, kaka och fina priser utlovas.
Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek
När: Fredag 25 november, kl.10-11.30 OBS! Föranmäl
genom att i förväg hämta eller boka en gratis biljett på Svalövs bibliotek
28 november

HÖSTENS BOKSKÖRD
Bibliotekarien berättar om höstens böcker och tipsar om hårda julklappar
samt bjuder på glögg och pepparkakor!
Arrangör: Teckomatorps bibliotek Var: Teckomatorps bibliotek
När: Måndag 28 november, kl. 17-18 Fri entré
29 november

ALLA VILL BESTÄMMA - MEN SKA VI DET?
Vi vill kunna påverka sådant som är viktigt för oss men det är inte alltid lätt
att begripa hur medbestämmande kan ske och är det alltid bra att låta
folket avgöra viktiga frågor? Om detta ämne föreläser Elisabeth Dalholm
Hornyanszky, fd lektor vid Institutionen för designvetenskaper, och Gunnar
Sandin, professor vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds
universitet. Båda är aktuella med boken Participation. Vad, när, hur som
undersöker delaktighetens möjligheter och utmaningar.
Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek När: Tisdag 29 november,
kl.17-18 Gratis biljetter hämtas (eller bokas) i förväg på Svalövs bibliotek.

30 november

PRESENTATION AV KARTOFTA 2
För 50 år sedan började Fältbiologerna i Svalöv inventera området
Karatofta-Svenstorp-Höjebacke, strax norr om Svalöv. Det utmynnade i
boken Kartofta som kom ut 1978. Vad har hänt sedan dess? Nu har
Naturskyddsföreningen kommit ut med Kartofta 2, en rikt illustrerad bok
som berättar om agrarhistoria, djur och natur. Vi bjuder på kaffe och te
med tilltugg. Välkomna!
Arrangör: Svalöfs Naturskyddsförening Var: "Hörnan” i Svalöv
När: onsdag 30 november kl.19

DECEMBER
1 december

HÖGTIDSSAMMANKOMST - SVALÖVS GILLE
Svalöfs gille lyser upp decembermörkret med god
mat, musik och en inbjuden talare med Svalövsanknytning. Gillets
ändamål är att vårda och föra vidare samhällets traditioner, att vara ett
föreningsband mellan dem som bor i Svalöv med omnejd. Alla välkomna!
Arrangör: Svalövs Gille Var: Plats och talare meddelas senare, håll utkik på
svalofsgille.se När: Torsdag 1 december kl.18 Kostnad: Mat till
självkostnadspris, ca 200 kr. Anmälan: info@svalofsgille.se
2 december

FAMILJEFREDAG MED TEATER MO!
Musikteaterföreställningen Den röda bollen låter dig
föras med på en poetisk resa fylld av magi och musik.
Barnen får uppleva ett ordlöst möte mellan musik
och dockteater och blir medskapande med ljud och
rörelser.
Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek
När: Fredag 2 december, kl.10-10.30 Ålder: 2-5 år Anmälan: Svalövs
bibliotek: 0418-475130/biblioteket@svalov.se OBS! Begränsat antal platser
Biljetter kan hämtas på biblioteket från 18/11 Fri entré
6 december

KLASSIKERBOKCIRKELN LÄSER STRÄNDERNAS SVALL
Bibliotekets klassikerbokcirkel cirklar vidare! Höstens andra läsning
blir Strändernas svall, från 1946, Eyvind Johnsons parafras på Odysséen. Vi
ses och pratar om boken över en kopp kaffe eller te. Välkommen!
Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek
När: Tisdag 6 december kl.16-17

9 december

FAMILJEFREDAG
För alla små barn som ännu inte börjat skolan. Kom till
bibblan med din vuxen och var med på våra roliga
aktiviteter. Vi läser, sjunger, pysslar och umgås tillsammans.
Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek
När: fredag 9 december, kl.10, drop in från kl. 9.45 Fri entré
11 december

MALIN ÖST BAND - ”LADIES IN JAZZ”
Malin Öst Band framför jazziga låtar.
Arrangör: Svalövs Riksteaterförening Var: Folkets hus i Svalöv När: Söndag
11 december, kl.16 Biljetter: 175 kr,140 kr med scenpass
Förköp: tel: 0725-25 20 39
12 december

JULPYSSEL

Vi fixar fina grejer inför julen som snart knackar på!
Arrangör: Teckomatorps bibliotek Var: Teckomatorps
bibliotek När: Måndag 12 december, kl.16-18
Ålder: Alla. Barn under 8 år i målsmans sällskap Ingen kostnad
14 december

JULMARKNAD OCH UTSTÄLLNING
Välkommen på kreativ julmarknad med verk
skapade av deltagare från Grafisk design,
måleri-, foto- och textillinjerna på Fridhems
folkhögskola. Under marknaden säljs även fika
och Fridhem grafisk ställer ut.
Arrangör: Fridhems folkhögskola Var: Fridhems folkhögskola
När: Onsdag 14 december, kl.15-20
16 december

BOKCAFÉ PÅ TEMAT JULLÄSNING
Vi fikar och pratar om böcker vi läst, böcker vi vill läsa,
böcker vi älskar, böcker vi avskyr…Till varje bokcafé
planeras ett tema att associera fritt kring. Idag är temat
julläsning. När klapparna är inköpta, granen klädd och
julefriden infunnen - vad tar vi med oss till läsfåtöljen?
Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek
När: Fredag 16 december, kl. 10-11.30

20 december

BABYBIBBLAN
Babybibblan är en mötesplats för dig som är 0-18
månader, och din vuxen. Vi bjuder på sagor och
musikstunder, rim och ramsor, teaterföreställningar
och mycket mer. Vuxna får lära sig mer om
språkutveckling och om att läsa med barn.
Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs Bibliotek
När: tisdag 20 december, kl.9-10.30 Kom gärna en stund innan, vi bjuder
på drop in-fika från kl.9

SVALÖVS FILMSTUDIO PROGRAM HÖSTEN 2022
7 november:
LICORICE PIZZA. Anderson, USA, 2021,133 min
21 november:
TILLFÄLLIGHETER OCH FANTASIER. Hamaguchi, JAP, 2021,121 min
5 december:
FILMTJUVEN. Nalin, IND, 2021,110 min
Filmerna visas på Kulturhuset i Svalöv på måndagar klockan 19. För att se
filmerna måste man var medlem i Svalövs Filmstudio. Medlemskap löses på
plats innan filmens början och kostar 300 kronor för hela terminen. För
student med giltig studentlegitimation kostar det 200 kronor för hela
termien. Det går ej att lösa biljett till enskild film. Vi tar tyvärr inte betalkort,
men både kontanter och Swish fungerar.
Kontakt: filmstudion.svalov@gmail.com
Info: https://svalovsfilmstudio.wordpress.com/terminens-filmer/

BIBLIOTEK
På bibliotekets hemsida kan du logga in
och reservera böcker eller annan media
som du sedan kan hämta på den biblioteksenhet du valt. Ditt bibliotekskort gäller för alla bibliotek i Familjen Helsingborg men du kan lämna
tillbaka det du lånat på vilket folkbibliotek som helst i Skåne.
Familjen Helsingborgs gemensamma hemsida: https://bibliotekfh.se/

KULTURHUSET I SVALÖV
Om du är intresserad av att ta del av Kulturhusets olika
evenemang så gå in på hemsidan och Facebook som
kontinuerligt uppdateras.
Webbplats: http://www.kulturhusetsvalov.se/

TECKOMATORPS HUMORFABRIK
Nyheter, tävlingar, spel och massa kul avslöjas på
hemsidan och Facebook som kontinuerligt uppdateras.
Webbplats: http://www.teckomatorpshumorfabrik.se/

GALLERI BLUELIGHT
Galleri i Svalöv med ett brett sortiment av både
måleri, grafik och skulpturer i olika material samt
keramik. Webbplats: http://www.galleribluelight.se/

KULTURFÖRENINGEN AKUSTIK
KF Akustik är en ideell kulturförening som är öppen för alla
och en plattform för kulturella aktiviteter i Röstångatrakten.
Webbplats: https://www.kfakustik.se/

KULTURZON TECKOMATORP OCH GALLERI
TAPPER-POPERMAJER
Kulturzon Teckomatorp ligger i Teckomatorps gamla
stationshus och erbjuder events, konferenser och
festarrangemang. Galleri Tapper-Popermajer är ett
konstgalleri i samma byggnad med både svensk
och internationell samtidskonst. Här finns också ett helgöppet café.
Webbplats Kulturzon: https://kulturzon.se/
Webbplats Galleri: https://tapper-popermajer.com/

MEDVERKANDE KULTURAKTÖRER
ANDREAS KROOK , BILLEBERGA BIBLIOTEK,
CAROLINE SÄFSTRAND,
CHARLOTTA LAGERBERG THUNES,
ELISABETH DALHOLM HORNYANSZKY,
ERIC WINQVIST, FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA,
FÖRFATTARCENTRUM SYD, GALLERI BLUELIGHT,

GUNNAR SANDIN, HELENA FERM, HELLE SOES,
KERSTIN MÅNSSON, KULTUR SVALÖV, LISELOTTE FRITZ,
MAGNUS KROOK , MALIN ÖST BAND,
MALMÖ OPERA, MARIA ROOS-ROSEN,
MARIE EKSTEDT BJERSING, MARTIN HULTKVIST,
NATURSKYDDSFÖRENINGEN I SVALÖV,
PETER JACOBSSON, RYNGE TEATER,
RÖSTÅNGA BIBLIOTEK,
RÖSTÅNGABYGDENS KULTURFÖRENING,
RÖSTÅNGA TURISTINFORMATION,
SAGOFÉN ISADORA, SIMON FORSMAN,
SKÅNELIN, STUDIOFÖRBUNDET VUXENSKOLAN,
SVALÖVS BIBLIOTEK, SVALÖVS FILMSTUDIO,
SVALÖVS KOMMUN, SVALÖVS RIKSTEATERFÖRENING,
SVEN KROOK, TEATER MO, TECKOMATORPS BIBLIOTEK,
YLVA ELMSTRÖM OCH YSTADS TEATER

Detta är kulturprogrammet
Kulturhösten 2022. Vill du också publicera
kulturaktiviteter som organiseras i Svalövs
kommun? Skicka ett mejl till Carolina Thelin,
carolina.thelin@svalov.se

