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TIDNINGEN »KULTUR & FRITID« GES UT AV KULTURENHETEN, LAHOLMS KOMMUN ANSVARIG UTGIVARE  

JONAS HEINTZ, JONAS.HEINTZ@LAHOLM.SE REDAKTION JONAS HEINTZ, LINUS LUNDBERG, THERESE EH-

RENBORG, CATTIS AHLGREN, PETRA LJUNGBERG, JEANETTE BENGTSSON GRAFISK FORMGIVNING LINUS 

LUNDBERG OMSLAGSBILD JUSSI TAIPALEENMÄKI (DETALJ) TRYCK TRYDELLS 2020 KONTAKT 0430-150 00 

(VÄXEL), KOMMUN@LAHOLM.SE TIDNINGEN »KULTUR & FRITID« INFORMERAR ENDAST OM EVENEMANG 

ARRANGERADE AV/I SAMARBETE MED KULTURENHETEN, FRITIDSENHETEN, BIBLIOTEKET OCH KULTURSKO-

LAN.

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

INFORMATION KRING CORONAVIRUSET OCH COVID-19

Kommunens verksamheter och evenemang anpassas
efter rådande rekommendationer och restriktioner. 

Teckningsmuseet och Folkhälsocentrum är t.ex. stängda för 
allmänheten t.o.m. den 13 december.

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

Y



slags superrealism.
  Josefin Lindskog är född 1980 i 
Stockholm och arbetar i dag som 
konstnär, kostymdesigner, scenograf 
och konstpedagog. Hon har en kandi-
datexamen i textil konst från Konstfack 
och en kandidatexamen i scenografi och 
kostymdesign från Dramatiska Institutet. 
Josefin fick Konstnärsnämndens ettåriga 
arbetsstipendium 2020 och Rettigs konst-
närsstipendium 2019. Utställningen Ser 
du mig nu har tidigare visats på Länsmu-
seet Gävleborg.

Peter Köhler t.o.m. 24 januari
Peter Köhlers utställning Hidden in plain 
sight och samlingsutställningen Ta en 
annan väg visas t.o.m. 24 januari 2021. 
Övrigt program (pedagogik, worksho-
par m.m.) hittar ni på museet webbsajt, 
www.teckningsmuseet.se

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

självbiografisk utgångspunkt och bearbe-
tar frågor som kaos, kontroll, moderskap, 
makt och inre och yttre krav. Teckningar-
na visar hur vi formas av samhället, men 
också på motståndets nödvändighet och 
möjligheter. Kropparna i teckningarna 
är ofta delvis dolda av tyger, på samma 
gång kraftfulla och undangömda. Materi-
alet tyg samspelar här i sin skulpturala 
skrynklighet med materialet hud med 
sina veck, sin blankhet och underliggan-
de muskulatur. Allt framställt med en stor 
känsla för form och ljus, uppdrivet i en 

Josefin Lindskog, »Ser du 
mig nu«. Teckningsmuseet 
i Laholm, 27.2–30.5 2021

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



Kalender
Laholms teater       Teckningsmuseet       Laholms bibliotek          Stadshusgalleriet ¨ # (Hästtorget)           (Hästtorget)                                                                         (Humlegången 6)

0430-154 51
Mån–fre 10–16:30.

Lör–sön 12–16.

0430-150 00
0430-151 50

(Stadsbiblioteket) 

Avvikande öppettider kan förekomma. Kultur & Fritid informerar om evenemang arrangerade av/i samarbete med 
kulturenheten, fritidsenheten, biblioteket och Kulturskolan. Övriga evenemang, se: visitlaholm.se eller ring 0430–154 50.

28 NOV | Nisseäventyret, för barn 5–7 år
Gamla krukmakeriet. Nissarna är borta, jultomten är förkyld. Nu gäller det för dig att hjälpa 
tomtefar! Hoppa i dina stövlar och ta på dig mössan och bege dig till krukmakeriet för att 
hämta ut din pysselpåse. Ett coronaanpassat pysseläventyr för barn, 5–7 år. Pysselpåsen 
innehåller en spännande saga, material i form av lera och instruktioner till uppdraget. Hämta 
din pysselpåse den 28 november mellan kl. 10.00 och 15.00 och lämna sedan in uppdraget 
för bränning senast den 8 december på Gamla Krukmakeriet. Föranmälan krävs till elvira.
roslund.gustavsson@laholm.se. Begränsat antal platser. Välkomna!

BIBLIOTEKETS DIGITALA PROGRAM
• Bland drakar & dragqueens. Henrik Johansson, en av landets mest erkända dragartister,      
  håller tre digitala sagostunder som lockar till samtal och vidgar världen. Filmen finns på   
  bibliotekets webbplats: www.laholm.se/bibliotek och på YouTube (sök på Laholms bibliotek).
• Christian Dahlström - ett digitalt författarsamtal om psykisk hälsa. Christian Dahlström bor 
  i Stockholm och arbetar som frilansjournalist och författare. Han är utbildad civilekonom och 
  driver podcasten Sinnessjukt. Han har skrivit böckerna Panikångest och depression: frågor 
  och svar om två av våra vanligaste folksjukdomar och Kalla mig galen: berättelser från 
  Psyksverige. Filmen finns på bibliotekets webbplats: www.laholm.se/bibliotek och på You- 
  Tube (sök på Laholms bibliotek).
• Högläsning med Pija Lindenbaum. Pija Lindenbaum, en av Sveriges främsta bilderboksska-
  pare, läser sin fantastiska bilderbok ”Pudlar och pommes”. Boken berättar på ett pedago
  giskt och lättbegripligt sätt om hur människor kan tvingas lämna sitt hem, och fly till ett annat 
  land, där man kanske inte alls känner sig så välkommen. Filmen finns på bibliotekets webb-
 plats: www.laholm.se/bibliotek och på YouTube (sök på Laholms bibliotek).

26 DEC 11.00–12.00 | Mellandagsvattengympa
Folkhälsocentrum. Se folkhalsocentrum.se för aktuell information. 

10 FEB 14.00 | ”För dig som är ledig”: Mot okänt mål
Laholms teater. En musikalisk berättarföreställning med botten i den halländska kultur-
arvsmyllan! Anette Wallin och Reine Johansson berättar historien om ett allmosehjons resa 
med visor av Allan Edwall. Regi av Ika Nord efter manus av Kerstin Hultin. Föreställningen är 
producerad med stöd av Riksantikvarieämbetet. Entré: 70 kr. 

Mån–tors 10–19.
Fre 10–17. Lör 10–13.



Vi reserverar oss för eventuella feltryck och ändringar

14 FEB 17.00 | Hans Pålsson & Göran Söllscher – AERIAL ROOTS
Campus Laholm, aulan. Få är så aktade inom den svenska konstmusiken som Hans Pålsson 
och Göran Söllscher. Nu strålar de samman i ett unikt samarbete där gitarren och pianot 
klingar sida vid sida och var för sig. Programmet sträcker sig från J S Bach, via Boccherini, 
Beethoven och Manuel María Ponce, till nyare tongångar av Daniel Börtz och ett rykande 
färskt uruppförande av Ylva Fred. (I samarbete med Laholms konsertförening. Biljetter köps 
på Bokhandeln Laholm.)

20 FEB 10.00–13.00 | Jussi Taipaleenmäki – Måleri och grafik
Stadshusgalleriet. Jussi Taipaleenmäkis utställning öppnar.

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

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

Laholms keramikmuseums ”Nio hyllor”



Öppettider under jul och nyår 2020/21
 

Obs! Folkhälsocentrum är stängt för allmänheten t.o.m. den 13 december.

Lördag 19 dec, 10.30–15.30.
Söndag 20 dec, 10.30–15.30.
Måndag 21 dec, 08.30–19.30.

Tisdag 22 dec, 06.00–19.30 (Morgonsim 06.00–08.00).
Onsdag 23 dec, 08.30–15.30.

Torsdag 24 dec, Stängt.
Fredag 25 dec, Stängt.

Lördag 26 dec, 10.30–15.30 (Ny tradition!).
Söndag 27 dec, 10.30–15.30.
Måndag 28 dec, 08.30–19.30.

Tisdag 29 dec, 06.00–19.30 (Morgonsim 06.00–08.00).
Onsdag 30 dec, 08.30–19.30.

Torsdag 31 dec, Stängt.
Fredag 1 jan, Stängt.

Lördag 2 jan, 10.30–15.30.
Söndag 3 jan, 10.30–15.30.
Måndag 4 jan, 08.30–19.30.

Tisdag 5 jan, 06.00–15.30 (Morgonsim 06.00–08.00).
Onsdag 6 jan, Stängt.

Torsdag 7 jan, 06.00–19.30 (Morgonsim 06.00–08.00).
Fredag 8 jan, 08.30–19.30.

Från och med 9 januari gäller ordinarie öppettider.
Mer info (inkl. dagar/tider när Handen och Aqua Track finns i bassängerna)

 finns på www.folkhalsocentrum.se
 

God jul och gott nytt år önskar personalen!

 



 

Kurserna i december har flyttats fram till januari med anledning 
av covid-19 och de skärpta allmänna råd som gäller för Halland. 

Nästa period som går att boka är följande: 

MARS–APRIL (NYBÖRJARE)
MAJ–JUNI (FORTSÄTTNINGSKURS)

Kostnad: 2 200 kr, inkl. material. Varje kurs pågår under åtta 
veckor. Barn som går åtta veckor betalar bara för sju, alt. 200 
kr per tillfälle. Boka via turistbyrån i Laholm: turist@laholm.se, 

0430-154 50. 

Följ verksamheten på facebook.com/gamla.krukmakeriet
Kontakta elvira.roslund.gustavsson@laholm.se för frågor.  

GAMLA KRUKMAKERIETVINTER 2020/21



Våga prata – du är aldrig ensam!
Laholms biblioteks Må-bra-caféer ska-
pades i syfte att främja ungas psykiska 
hälsa. Hit bjuder vi in kända personer 
och lokala aktörer som på olika sätt 
lyfter de jobbiga frågorna, som t.ex. 
kroppsacceptans, psykiska sjukdomar 
och självmord. Vi vill bryta tystnaden 
och skapa en trygg miljö där vi kan 
snacka om känslorna, livet och allt 
däremellan. Har du som ungdom 
en önskan om någon speciell gäst 
som du tycker inspirerar till viktiga 
samtal hör av dig till biblioteket@
laholm.se.

I höst satsar vi lite extra på digitala 
arrangemang, delvis på grund av det 
rådande läget med covid-19, men också 
för att sänka tröskeln till deltagande – 
något som är extra relevant när det gäller 
psykisk hälsa. Bland annat kommer vi 
att ha ett digitalt författarsamtal med 
poddaren, journalisten och författaren 
Christian Dahlström som kommer finnas 
tillgängligt på www.laholm.se/bibliotek 
samt i vår youtube-kanal (sök på La-
holms bibliotek).

Bakgrund
Första gången Psyklyftet arrangerades 
var under en novembervecka 2017 i 
Kungsbacka på initiativ dåvarande ung-
domsbibliotekarie Lina Bäcklin. Numera 
är Psyklyftet en angelägenhet för flera 
aktörer och verksamheter i Kungsbacka 
kommun. Från 2019 samarrangeras 

 Laholms bibliotek

Psyklyftet av ungdomsbibliotekarierna 
på folkbiblioteken i Halland och region-
biblioteket med fokus på ungas psykiska 
välmående. Psyklyftet arrangeras under 
november månad, men arbetet begränsas 
inte till en enda månad utan pågår kon-
tinuerligt. Varje bibliotek gör sina egna 
aktiviteter och hittar sina egna parter att 
samarbeta och samverka med. Region-
biblioteket samordnar i den mån det är 
möjligt.

Tips!
@bokakuten – biblioterapeutiskt 
Instagramkonto som cirkulerar mellan 
bibliotekspersonal som arbetar med unga 
i Halland. Kontot erbjuder läs-, skriv-, 
musik- och annan biblioterapeutisk 
inspiration.



En del av Campus Laholm

Kulturskolan

Det händer mycket 
på Kulturskolan...
Med tanke på Covid-19 har 
Kulturskolan nu all sin undervisning 
digital året ut. Det ger både utmaningar 
och möjligheter.

Spännande arrangemang som bl.a. 
julhälsning och Vintergatan kommer 
vi att antingen livestreama eller filma 
för att visa upp. 

Oftast sprids dessa via Facebook, men 
även om du inte är medlem där, så kan 
du se våra föreställningar. Vi lägger 
alltid upp en länk till streaming på vår 
hemsida laholm.se/kulturskolan.

laholmkulskol

laholmkulskol

laholmkulskol

laholm.se/kulturskolan

JUSSI TAIPALEENMÄKI
MÅLERI OCH GRAFIK
20 FEBRUARI–1 APRIL 2021

Stadshusgalleriet



Tips på utomhusaktiviteter?


