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Välkommen 
till oss i vår!

n n n n

Extra intresserad 
av evenemang på en 
viss ort? Håll koll på 
färgerna i kultur-
programmet! Vilken 
färg som betyder 
vad hittar du här 
till vänster.

Arrangemang 
kan ändras och till-
komma under hösten. 
Håll dig uppdaterad 
om vad som händer 
på tomelilla.se,  
biblioteksso.se, 
 Facebook och 
Instagram.

På kulturhuset i Tomelilla finns bibliotek, konsthall, jazz
arkiv och bildkonstskola för barn och unga. Vi har många 
olika verksamheter med ambitionen att erbjuda något för 
alla, från pyssel och barnföreställningar till filmvisningar och 
författarbesök. Kulturprogrammet vänder sig båda till vuxna 
och barn och vi har aktiviteter både på kulturhuset och på 
biblioteksfilialerna i Brösarp, Onslunda och Smedstorp.

Alla bibliotek i Tomelilla kommun är meröppna, vilket 
innebär att du som är meröppetanvändare kan besöka det 
obemannade biblioteket varje dag. Filialerna är meröppna 
klockan 07–21 och Tomelilla bibliotek klockan 08–21. 

Alla evenemang på Tomelilla kulturhus och på filialerna 
har fri entré. De flesta programpunkter har ett begränsat 
antal platser och då behöver du anmäla dig i förväg. Kan 
du inte komma? Glöm inte att avboka i tid så att någon 
annan kan få din plats! I kulturhuset kan du även boka 
biljetter till Teaterföreningens föreställningar. 

Vi reserverar oss för programändringar och feltryck. På 
tomelilla.se och biblioteksso.se hittar du  aktuell infor
mation. Besök oss även gärna på Facebook  (Tomelilla 
kulturhus) och Instagram (@tomelillakonsthall och   
@tome lilla bibliotek). 

Varmt välkommen till Tomelilla kulturhus och filialerna 
i Brösarp, Onslunda och Smedstorp!

TOMELILLA KONSTHALL
Centralgatan 13
Kontakt: 0417-18116
konsthallen@tomelilla.se

Läs mer om programmet på Tomelilla 
konsthall på sista sidan.

TOMELILLA BIBLIOTEK
Centralgatan 13
Kontakt: 0417-181 90
biblioteket@tomelilla.se

Öppettider:
Måndag: 11.00–18.00
Tisdag: 10.00–18.00
Onsdag: 10.00–18.00
Torsdag: 10.00–18.00
Fredag: 10.00–17.00
Lördag: 11.00–15.00
Meröppet: 08.00–21.00

ONSLUNDA BIBLIOTEK
Blomstrands väg (skolan)
Kontakt: 0417-184 77
onslundabibliotek@
tomelilla.se

Öppettider:
Måndag: 13.00–16.00
Onsdag: 15.00–18.00
Torsdag: 10.00–13.00
Meröppet: 07.00–21.00

BRÖSARPS BIBLIOTEK
Magistervägen 9 (skolan)
Kontakt: 0417-180 66
brosarpsbibliotek@
tomelilla.se

Öppettider:
Måndag: 13.00–16.00
Onsdag: 15.00–18.00
Torsdag: 10.00–13.00
Meröppet: 07.00–21.00

SMEDSTORPS BIBLIOTEK
Kommunalgatan (skolan)
Kontakt: 0417-180 32
smedstorpsbibliotek@
tomelilla.se

Öppettider:
Måndag: 13.00–16.00
Onsdag: 15.00–18.00
Torsdag: 10.00–13.00
Meröppet: 07.00–21.00

n n

nn

Öppettider:
Tisdag: 13.00–18.00
Onsdag: 13.00–17.00
Torsdag: 13.00–17.00
Fredag: 13.00–17.00
Lördag: 11.00–15.00
Söndag: 11.00–15.00

n
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Kom till bibblan och pyssla! Ibland 
blir det något speciellt, eller så kan 
du rita och måla något på egen 
hand. Bibblan bjuder på frukt.
Onsdag 8/2 kl. 14.00–15.30
Onsdag 22/3 kl. 14.00–15.30
Onsdag 3/5 kl. 14.00–15.30
Plats: Onslunda bibliotek
Ålder: Från 6 år
Anmälan: Drop-in
Arrangeras med stöd från Kulturrådet

n  Pysselonsdagar

Den 2 februari blir det kalas för det 
är nämligen BÅDA våra barnbibliote-
kariers födelsedag. I present önskar 
vi oss barn som kommer och fikar 
med oss och ger sina bästa lästips. Vi 
tipsar tillbaka om våra favoriter.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Torsdag 2/2 kl. 15.00–16.30
Ålder: Från 6 år
Anmälan: Drop in

n  Födelsedag!

Kom och lyssna till en berättelse anpas-
sad för barn i ålder 3–5 år. Har vi tur, 
dyker det även upp en och annan rolig 
filur, oftast ett mjukt litet djur. Detta i 
form av en handdocka som till många 
skratt brukar locka. 
Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Onsdag 25/1 och 8/2
kl. 10.00–10.30
Ålder: 3–5 år
Anmälan: Drop in

nBarn
n  Sagostund

Häng med oss på Kulturhuset med olika aktiviteter för dig och din baby. 
Sjung och lek och känn rytmen på babyrytmiken, upplev färg och form 
och den egna kreativiteten på babyvisning i konsthallen och kom och 
 prata babyböcker och få lästips av biblioteket. På vårt första häng får du 
träffa alla tre verksamheterna som presenterar sig. 

Tisdag 14/2 Kick-off med alla verksamheter kl. 09.30–10.00
Tisdag 28/2 Babyvisning och workshop i konsthallen kl. 09.30–10.30
Tisdag 14/3 Bibliotek kl. 09.30–10.00
Tisdag 28/3 Babyvisning och workshop i konsthallen kl. 09.30–10.30
Tisdag 11/4 Rytmik kl. 09.30–10.00
Tisdag 25/4 Rytmik kl. 09.30–10.00
Tisdag 9/5 Avslutning med alla verksamheter kl. 09.30–10.00

Plats: Tomelilla kulturhus
Ålder: Vi rekommenderar att barnen är mellan 2 och 18 månader.
Anmälan: Drop in

n  Babyhäng på Kulturhuset
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nBarn

n Fem korta snuttiga filmer för de små efter Anna-Clara Tidholms böcker.
Tid: Onsdag 15/2 kl. 9.00–9.30 och 10.00–10.30
Ålder: Från 2 år

n Två kaniner möts, en vild och en inte så vild efter bok av Lennart Gustafsson
Tid: Onsdag 15/3 kl. 9.00–9.30 och 10.00–10.30
Ålder: Från 4 år

n Efter klassisk bok om flicka som reser till Paris och går i en målares trädgård.
Tid: Onsdag 12/4 kl. 9.00–9.30 och 10.00–10.30
Ålder: Cirka 3 år

n Om det mörkrädda spöket som skapats av Inger och Lasse Sandberg. 
Tid: Onsdag 10/5 kl. 9.00–9.45 och 10.00–10.45
Ålder: Från 3 år

Kryp in i biomörkret med oss på biblioteket. För förskolor som vill arbeta 
vidare kring teman som filmerna tar upp finns handledning tillgänglig vid 
efterfrågan. Det blir två visningar av varje film: kl. 9.00–9.30 och 10.00–
10.30 (Obs! Filmen den 10/5 är 44 minuter lång)
Plats: Tomelilla bibliotek  
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n  Minibio

Nu startar torsdagsklubben! Några torsdagar under våren kan du som är 
ca 13–18 år komma och hänga. Det blir kreativa och skapande aktiviteter 
som zineverkstad och skrivar-
workshop. Välkommen!
Tid: Torsdag 16/2 16.00–17.30
Torsdag 2/3 16.00–17.30
Torsdag 30/3 16.00–17.30
Torsdag 27/4 16.00–17.30
Torsdag 11/5 16.00–17.30
Plats: Tomelilla bibliotek
Ålder: Cirka 13–18 år
Anmälan: Drop in

n Torsdagsklubben

SPORTLOV
n Tipsrunda med chans att vinna bok och presentkort på glass
Hela veckan finns det en sportig tipsrunda att gå på bibblan och 
chans att vinna en bok om en idrottsstjärna och presentkort på glass. 
Vinnarna meddelas på e-postadress som lämnas på talongen.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Hela sportlovsveckan måndag 20/2–lördag 25/2
Ålder: Cirka 8–12 år
Anmälan: Drop in

n Filmvisning: Glasblåsarens barn
I år skulle författaren Maria Gripe fyllt 100 år! 
Vi visar filmen Glasblåsarns barn som bygger 
på hennes bok med samma namn. I ett land 
för längesedan levde Härskaren och Härska-
rinnan i ett slott. Härskaren ger Härskarinnan 
allt hon önskar sig och nu vill hon ha barn. 
Härskaren rövar bort glasblåsarns barn, Klas 
och Klara. En vacker och spännande film.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Tisdag 21/2 14.00–cirka 15.40 
Ålder: Från 7 år
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

Lyssna & Pyssla: En dikt i en ask
Kom och lyssna på roliga och fina rim, 
ramsor och dikter. Vi skriver egna små rim 
och dikter och gömmer i en fin ask.

n Plats: Smedstorps bibliotek
Tid: Tisdag 21/2 kl. 10.00–11.30
Ålder: 7–11 år
Anmälan: smedstorpsbibliotek@tomelilla.se

n Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Tisdag 21/2 kl. 13.00–14.30
Ålder: 7–11 år
Anmälan: onslundabibliotek@tomelilla.se

Arrangeras med stöd från Kulturrådet
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SPORTLOV SPORTLOV

n Lov-Bio: Häxorna 
En föräldralös pojke bor hos sin kärleks-
fulla mormor i en liten stad. När de stöter 
på en glamorös men djävulsk häxa, tar de 
sin tillflykt till ett överdådigt hotell. Tyvärr 
anländer de samtidigt som Storhäxan som 
har samlat sina följeslagare från hela värl-
den för att genomföra sina onda planer. 
Efter boken av Roald Dahl. Bibblan bjuder 
på dricka och chips!
Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Onsdag 22/2 kl. 13.00–14.45
Ålder: Från 11 år
Anmälan: onslundabibliotek@tomelilla.se
Arrangeras med stöd från Kulturrådet

n Snacka sport!
Vi läser en kort bok som handlar om sport 
och pratar om den tillsammans. Under tiden 
finns möjlighet att rita en sportbild. 
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Onsdag 22/2 kl. 14.00–15.00
Ålder: cirka 7–9 år
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

Lyssna & Pyssla: Synas i mörker 
Lyssna på en saga och gör en reflex av garn.

n Plats: Smedstorps bibliotek
Tid: Onsdag 22/2 kl. 10.00–11.30
Ålder: 7–11 år
Anmälan: smedstorpsbibliotek@tomelilla.se

n Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Onsdag 22/2 kl. 10.00–11.30
Ålder: 7–11 år
Anmälan: brosarpsbibliotek@tomelilla.se

Arrangeras med stöd från Kulturrådet

n Filmvisning: Tigrar
En film om fotboll, kärlek och att jaga den stora 
drömmen – med livet som  insats. En verklighets-
baserad skildring inifrån de stora arenorna, de 
drogfyllda festerna och de snabba bilarna. 
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Fredag 24/2 kl. 14.00–15.40
Ålder: Från 11 år
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se
Visas med stöd från Kulturrådet.

Film för de minsta: Lill-Gruffalon
En snöig natt smyger Lill-Gruffalon ut i skogen trots varning från sin pappa 
för att söka efter den stora stygga musen. Hon möter en orm, en uggla 
och en räv men inget spår efter den omtalade musen. Finns den ens...? 
Baserad på barnboken av Julia Donaldson med bilder av Axel Scheffler. 
n Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Torsdag 23/2 kl. 13.00–13.30
Ålder: 3–5 år
Anmälan: onslundabibliotek@tomelilla.se

n Plats: Brösarps bibliotek
Tid:  Lördag 25/2 kl. 13.00–13.30
Ålder: 3–5 år
Anmälan: brosarpsbibliotek@tomelilla.se
Visas med stöd från Kulturrådet

n Lördagsbio: Hotell Gyllene knorren 
Hotell Gyllene Orren står tomt, så mamma Ritva börjar odla ekologiska 
grönsaker i ett försök att locka gäster. När sonen Ingos minigris Pyret bökar 
sönder grönsakslandet, blir både mamma och pappa arga och Ingo känner 
att varken han eller Pyret är uppskattade. Ingo får veta att grannhotellet 
ska anordna en agilitytävling, och anmäler Pyret.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Lördag 25/2 kl. 13.00–15:00
Ålder: Barntillåten
Anmälan: smedstorpsbibliotek@tomelilla.se
Visas med stöd från Kulturrådet
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Vuxen

Välkomna på föreställning med Sagovisa! Det var en gång en skog, långt 
borta men ändå nära. I en annan tid, för länge sedan befolkades skogen  
av mystiska väsen med magiska krafter. Men då var då och nu är nu och 
inga väsen syns nu till, inga magiska ramsor hörs, bara trädens eviga sus. 
Vad har hänt med magin och varför är sagan trasig? Går det att väcka 
magin till liv och kan sagan bli hel 
igen? Bara barnen har svaret. I ”Laga 
sagan” blir barnen medberättare i en 
dockföreställning om fantasins kraft. 
En sagobok öppnas och för oss in i 
en annan värld, en värld där allt är 
möjligt.

Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Tisdag 28/2 kl. 9.00–9.30 & 
10.00–10.30
Ålder: Cirka 3–8 år
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n Föreställning med Sagovisa – Laga sagan 

Vi träffas fyra gånger under terminen och 
till varje träff har vi läst samma bok som 
vi kan prata om. De första 6 som anmä-
ler sig får boken som gåvobok.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Tisdag 28/2 kl. 16.00–17.30 har vi 
läst Slutet av Mats Strandberg
Tisdag 28/3 kl. 16.00–17.30 har vi läst 
The Hate U Give av Angie Thomas
Tisdag 25/4 kl. 16.00–17.30 har vi läst 
Gul utanpå av Patrik Lundberg
Tisdag 23/5 kl. 16.00–17.30 har vi läst 
Pow wow av Tommy Orange
Ålder: Cirka 13–18 år
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n  Läsklubb för   
     unga

Kom till  biblioteket för att titta på film! Vi bjuder på snacks och dricka. 
Plats: Smedstorps bibliotek
Anmälan: smedstorpsbibliotek@tomelilla.se 
Ålder: barntillåten

n Hotell Gyllene knorren
Tid: Lördag 25/2 kl. 13.00–15:00

n Rabbit academy räddar påsken
Tid: Lördag 1/4 kl. 13.00–15:00

n Jorden runt på 80 dagar.
Tid: Lördag 22/4 kl. 13.00–15:00

n Krakel Spektakel  
Tid: Lördag 20/5 kl. 13.00–15:00
Arrangeras med stöd från Kulturrådet

Ett antal fredagar under våren 
välkomnar vi 2–5-åringar på en liten 
mysstund.
Fredag 10/3 kl. 9.30–10.00
Fredag 14/4 kl. 9.30–10.00
Fredag 5/5 kl. 9.30–10.00
Fredag 26/5 kl. 9.30–10.00
Plats: Tomelilla bibliotek
Ålder: Cirka 2–5 år 
Anmälan: Drop in

n  Fredagsmys

nBarn

n  Lördagsbio i Smedstorp
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nBarn
n  Tryck på tygpåse – Internationella kvinnodagen
Tryck ett feministiskt budskap på en tygpåse för att uppmärksamma 8 mars.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Onsdag 8/3 kl. 14.00–17.00
Ålder: Alla åldrar (även vuxen)
Anmälan: Drop in. Obs! Begränsat antal påsar

n  Läsklubb för barn 
För dig som tycker om att läsa och vill prata med andra om det du läst. I 
vår läser vi fyra böcker och träffas och pratar om det vi läst. De första 6 
som anmäler sig får boken som gåvobok (närvaro förväntas då också på 
träffen). Kan du inte komma till bibblan går det att delta digitalt.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Onsdag 1/3 kl. 14.30–15.30 har vi läst Pärlfiskaren av Karin Erlandsson
Onsdag 29/3 kl. 14.30–15.30 har vi läst Agnes Cecilia av Maria Gripe
Onsdag 26/4 kl. 14.30–15.30 har vi läst Fat Dance av Malin Eriksson Sjögärd
Onsdag 31/5 kl. 14.30–15.30 har vi läst Mitt storslagna liv av Jenny Jägerfeld
Ålder: från 10 år
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n  Dockteater Speldosan: Grodprinsen
Romantik och spänning med Margareta Ringheims uppskattade dockteater! 
Föreställningen bygger på en klassisk saga och handlar om vänskapens bety-
delse och att man ska hålla vad man lovat. 
Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Torsdag 2/3 kl. 9.00–9.45
Ålder: onslundabibliotek@tomelilla.se
Arrangeras med stöd från Kulturrådet

Lyssna & pyssla: Strandglas
Pyssla med strandglas som samlats från Österlens stränder och annat natur-
material. Vi börjar med högläsning ur boken Strandglas av Lisa Fransson.

n Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Torsdag 16/3 kl. 14.30–16.00
Ålder: Cirka 8–12 år
Anmälan: brosarpsbibliotek@tomelilla.se
Arrangeras med stöd från Kulturrådet

n Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Fredag 17/3 kl. 14.30–16.00
Ålder: Cirka 8–12 år
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

I föreställningen träffar vi Sigrid och draken, Sigrids farfar, hennes häst Grane 
och smeden som smider svärdet som ska bekämpa draken. Den odödliga 
berättelsen som ursprungligen handlar om Sigurd Fafnesbane har berättats i 
över 1000 år. I föreställningen får barnen 
driva handlingen framåt, sjunga, räkna, 
rimma och prata om färger, men störst 
fokus ligger på att klara av känslor som 
rädsla och mod.  
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Lördag 25/3 kl. 10.30–11.05 
och kl. 11.30–12.05
Ålder: från cirka 3 år
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se
Visas med stöd från Kulturrådet

n  Musikteater: Sigrid och draken 
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Vuxen

n Film: Ett öga rött
Halim har genomskådat integrationsplanen – en hemlig konspira-
tion som försöker omvandla alla blattar till svennar. Tyvärr har han 
också genomskådat sin pappa som är ett offer för den. 
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Måndag 3/4 kl. 13.00–14.30 
Ålder: från 7 år
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

Lyssna & pyssla: Papperssnurr
Kom och lyssna på en berättelse om påsken och pyssla fint påskpyssel 
då vi snurrar papper till figurer. Arrangeras med stöd från Kulturrådet.

n Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Måndag 3/4 kl. 10.00–11.30
Ålder: Från 8 år
Anmälan: brosarpsbibliotek@tomelilla.se 

n Plats: Smedstorps bibliotek
Tid: Tisdag 4/4 kl. 9.30–11.30
Ålder: Från 8 år
Anmälan: smedstorpsbibliotek@tomelilla.se

n Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Tisdag 4/4 kl. 13.00–14.30
Ålder: Från 8 år
Anmälan: onslundabibliotek@tomelilla.se 

n Jenny Bicho med Vilde och käpphästarna
Jenny Bicho, författare till böckerna om Vilde och hennes kompisar 
som rider käpphästar, berättar. Vi pysslar och om vädret 
tillåter kan det bli lite hinderhoppning utomhus.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Tisdag 4/4 kl. 13.00–15.00
Ålder: Cirka 7–12 år
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

PÅSKLOVPÅSKLOV 

n Gåvobok & pysselpåse för 4-åringar
Den 2 april är det den internationella barnboksdagen och därför ger vi 
under påsklovsveckan ut en gåvobok – Snurran på förskolan, och en 
enkel pysselpåse till kommunens 4-åringar. Obs! Begränsat antal påsar 
och de går inte att förboka.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Måndag 3/4–lördag 7/4
Ålder: 4 år

n Dockteater: Prinsessan på ärten 
Margareta Ringheim kommer med sin underbara 
och uppskattade dockteater! Dramatisering av HC 
Andersens saga. 
Plats: Smedstorps bibliotek
Tid: Måndag 3/4 kl. 10.00–11.30
Anmälan: smedstorpsbibliotek@tomelilla.se
Arrangeras med stöd från Kulturrådet

Film: Rabbit academy – uppdrag rädda påsken 
Max är den första stadsharen som får gå påskhararnas mästarutbildning. 
I påskhararnas skola får de lära sig att hitta sina egna superkrafter för att 
skydda påsken. Men så händer det otänkbara. Det gyllene ägg som är 
skolans mest kraftfulla magiska föremål blir helt svart, ett tecken på att 
påsken är hotad. 

n Plats: Smedstorps bibliotek
Tid: Lördag 1/4 kl. 13.00–15.00
Ålder: Barntillåten
Anmälan: smedstorpsbibliotek@tomelilla.se

n Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Onsdag 5/4 kl. 13.00–14.30
Ålder: Barntillåten
Anmälan: smedstorpsbibliotek@tomelilla.se

Arrangeras med stöd från Kulturrådet
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Vuxen

Bibliotekarien läser ur den svenska astronauten Christer Fuglesangs första 
barnbok Rymdresan och sedan pysslar vi ett roligt rymdpyssel.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Torsdag 4/5 kl. 15.00–16.00
Ålder: 8–12
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

nBarn

n  LasseMajas Detektivbyrå: Tågrånarens hemlighet
Lasse och Maja har fått sin detektivbyrå nedlagd av polischefen i närliggande 
Kristinelund när Klara söker upp dem. Hon behöver hjälp med att bevisa att 
hennes pappa Ferdinand är oskyldig till tågrånet han dömts för. Lasse och Maja 
ser nu sin stora chans att få upprättelse, att visa att de visst kan lösa brott!
Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Lördag 15/4 kl. 13.00–14.30
Ålder: Barntillåten
Anmälan: brosarpsbibliotek@tomelilla.se
Arrangeras med stöd från Kulturrådet

Det är årsdagen då Harry Potter stred mot Voldemort 
på Hogwarts och det firar vi med roliga aktiviteter. 
Gör ett quiz för att bli indelad i rätt elevhem och 
pyssla i det elevhemmets färger. Tävla i tre grenar 
mot de andra elevhemmen och se vilket som vinner. 
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Tisdag 2/5 kl. 15.00–17.00
Ålder: 7–100 år
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n  Fira Harry Potter-dagen

n  Sagoakuten med Lilla Vilda Teatern
Sagosystrarna rycker ut med sina gyllene vagnar fullastade av väskor med 
äventyr i. När väskorna öppnas tar sagorna fart genom gestaltning och pu-
bliken bjuds in till sagoskogen där kaniner, fladdermöss, tomtar, troll, dra-
kar, älvor och många andra har fullt upp med att förbereda något mycket 
speciellt. Vad är det som är på gång? Välkommen till en sagolik värld!
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Onsdag 3/5 kl. 9.30–10.00 och 10.30–11.00
Ålder: Cirka 3–7 år
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n  Lyssna & pyssla: rymden

Urban Eriksson, docent fysik- och astronomididaktik vid Lunds universitet 
berättar om universum. Universum är väldigt stort och ju mer vi lär oss om 
det desto fler frågor dyker upp. Idag känner vi till en hel del om men det 
finns väldigt mycket kvar att ta reda på. I detta föredrag kommer Urban 
Eriksson att prata om sånt vi vet idag, men också om det vi inte vet så 
mycket om, som t.ex. mörk materia och mörk energi. 
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Torsdag 4/5 kl. 17.00–18.00
Ålder: För barn och vuxna från 6 år
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se
I samarbete med Folkuniversitetet med stöd från FUF-Folkuniversitetsföreningen

n  Familjeföreläsning: Universums hemligheter 
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nBarn n  Barnfilm: Viljas äventyr 
Föräldralösa Vilja bor i den medeltida staden Misty 
Rock. Tristain, den grymma regenten, förbannar Ro-
land som är tronarvingen och förvandlar honom till 
en ”chickat”. För att rädda Roland och kungariket 
beger sig Vilja ut för att söka efter ett motgift och 
hon får uppleva det största äventyret någonsin. 
Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Onsdag 17/5 kl. 13.00–14.30
Ålder: från 7 år
Anmälan: onslundabibliotek@tomelilla.se
Arrangeras med stöd från Kulturrådet

Läs eller lyssna på fem böcker under sommarlovet och skriv eller rita något 
om dem. Sedan byter du foldern mot en fin gåvobok. I år är temat ”Bland 
hjältar och väsen” så våra träffar i sommar kommer att vara inriktade på 
detta. Håll utkik när sommaren närmar sig så kommer vi ut med vilka da-
tum, tider och aktiviteter det blir. 

n  Sommarboken: Bland hjältar och väsen

Bokfika för dig 9–12 år
Vi tipsar varandra om bra böcker inför 
sommarlovet. Biblioteket bjuder på fika. 

n Plats: Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Torsdag 1/6 kl. 14.00–15.00
Anmälan: onslundabibliotek@tomelilla.se

n Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Torsdag 1/6 kl. 14.30–15.30
Ålder: 9–12 år
Anmälan: brosarpsbibliotek@tomelilla.se

Arrangeras med stöd från Kulturrådet

För att ladda upp inför en härlig lässommar bjuder 
vi på fika och boktips. Om du har någon bok du 
redan har läst som du vill tipsa om får du gärna 
göra det också. Det går bra att inte vara med un-
der hela tiden.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Torsdag 1/6 kl. 15.00–17.00
Ålder: 9–12 år
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n  Bokfika

Du som är 6–9 år är välkommen på bokfika. Vi tip-
sar varandra om böcker inför sommarlovet. Bibblan 
bjuder på fika!
Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Torsdag 8/6 kl. 14.00–17.00
Ålder: 6–9 år
Anmälan: onslundabibliotek@tomelilla.se
Arrangeras med stöd från Kulturrådet

n Bokfika för dig 6–9 år
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Ons 15/3* Minibio kl. 9.00, 10.00 s. 6
Ons 15/3 Digital säkerhet kl. 14.00 s. 33
Ons 15/3 Bluesklubben kl. 18.30 s. 39
Fre 17/3* Lyssna & Pyssla: Strandglas kl. 14.30 s. 13
Mån 20/3 Klädbytardagar (t.o.m. 25/3)  s. 33
Mån 20/3 Modevisning med Återbruket Klädtrasan kl. 18.00 s. 33
Tis 21/3 Blomsterworkshop kl. 13.00 s. 34
Ons 22/3 Bokcirkel  kl. 15.30 s. 27
Ons 22/3 Jazzklubben kl. 18.30 s. 39
Lör 25/3* Musikteater: Sigrid och draken kl. 10.30, 11.30 s. 13
Tis 28/3* Babyhäng kl. 9.30 s. 5
Tis 28/3 Högläsning & samtal kl. 13.30 s. 35
Tis 28/3* Läsklubb för unga kl. 16.00 s. 11
Ons 29/3* Läsklubb för barn kl. 14.30 s. 12
Ons 29/3 Bluesklubben kl. 18.30 s. 39
Tor 30/3* Torsdagsklubben kl. 16.00 s. 6

APRIL
Mån 3/4* Gåvobok & pysselpåse (så länge lagret räcker)  s. 14
Mån 3/4* Filmvisning: Ett öga rött kl. 13.00 s. 15
Tis 4/4* Jenny Bicho med Vilde och käpphästarna kl. 13.00 s. 26
Tis 4/4 Filmklubb kl. 10.00 s. 26
Ons 5/4 Jazzklubben kl. 18.30 s. 39
Tis 11/4* Babyhäng kl. 9.30 s. 5
Tis 11/4 Högläsning & samtal  kl. 13.30 s. 36
Ons 12/4* Minibio kl. 9.00, 10.00 s. 6
Ons 12/4 Lunchkör kl. 12.30 s. 29
Ons 12/4 Bluesklubben kl. 18.30 s. 39
Fre 14/4* Fredagsmys kl. 9.30 s. 7
Mån 17/4 Borstbindning kl. 16.00 s. 36
Ons 19/4 Bokcirkel kl. 15.30 s. 27
Ons 19/4 Jazzklubben kl. 18.30 s. 39
Ons 19/4 Marie Bergman & Lasse Englund kl. 19.00 s. 38
Tis 25/4* Babyhäng kl. 9.30 s. 5
Tis 25/4 Högläsning & samtal kl. 13.30 s. 36
Tis 25/4* Läsklubb för unga kl. 16.00 s. 11
Ons 26/4* Läsklubb för barn kl. 14.30 s. 12
Ons 26/4 Författarbesök: Alba Mogensen kl. 18.00 s. 36
Ons 26/4 Bluesklubben kl. 18.30 s. 39
Tor 27/4* Torsdagsklubben kl. 16.00 s. 6

MAJ
Tis 2/5* Fira Harry Potter-dagen med bibblan! Kl. 15.30 s. 16
Ons 3/5* Sagoakuten med Lilla Vilda Teatern kl. 9.30, 10.30 s. 16
Ons 3/5 Jazzklubben kl. 18.30 s. 39

* Arrangemang för barn och unga

n Tomelilla kulturhus
JANUARI
Tis 10/1 Återbruket Klädtrasan (återkommande) kl. 15.00 s. 24
Tis 17/1 Filmklubb kl. 10.00 s. 26
Ons 25/1 Bokcirkel kl. 15.30 s. 27
Lör 28/1 Tomelilla konsthall: Tobias Sjöberg  s. 40

FEBRUARI
Ons 1/2 Med kollektivtrafiken runt på tjugoåtta dagar kl. 17.00 s. 28
Ons 1/2 Musikriket: Minna Weurlander kl. 19.00 s. 38
Tor 2/2* Födelsedag! Kl. 15.00 s. 4
Tis 7/2 Poesiworkshop kl. 11.00 s. 28
Ons 8/2 Jazzklubben kl. 18.30 s. 39
Tor 9/2 Konstterapi kl. 14.00 s. 29
Tis 14/2* Babyhäng kl. 9.30 s. 5
Tis 14/2 Pop up-kort kl. 13.00 s. 29
Ons 15/2* Minibio kl. 9.00, 10.00 s. 6
Ons 15/2 Lunchkör kl. 12.30 s. 29
Tor 16/2* Torsdagsklubben kl. 16.00 s. 6
Mån 20/2* Sportlov – Tipsrunda (hela veckan)  s. 7
Mån 20/2 Farshid Jalalvand – Apan & filosofen kl. 18.00 s. 30
Tis 21/2* Film – Glasblåsarens barn kl. 14.00 s. 7
Ons 22/2* Snacka sport! kl. 14.00 s. 8
Ons 22/2 Bokcirkel  kl. 15.30 s. 27
Ons 22/2 Jazzklubben kl. 18.30 s. 39
Fre 24/2* Filmvisning: Tigrar kl. 14.00  s. 9 
Tis 28/2* Föreställning med Sagovisa: Laga sagan kl.  9.00, 10.00 s. 10
Tis 28/2* Babyhäng kl. 9.30 s. 5
Tis 28/2 Filmklubb kl. 10.00 s. 26
Tis 28/2* Läsklubb för unga kl. 16.00 s. 11

MARS
Ons 1/3* Läsklubb för barn  kl. 14.30 s. 12
Ons 1/3 Författarbesök: Yvonne Hirdman  kl. 18.00 s. 31
Ons 1/3 Bluesklubben kl. 18.30 s. 39
Tor 2/3* Torsdagsklubben kl. 16.00 s. 6
Ons 8/3 Lunchkör kl. 12.30 s. 29
Ons 8/3* Tryck på tygpåse kl. 14.00 s. 13
Ons 8/3 Jazzklubben kl. 18.30 s. 39
Fre 10/3* Fredagsmys kl. 9.30 s. 7
Lör 11/3 Tomelilla konsthall: Ben Thompson & Maria Björklund  s. 40
Mån 13/3 Frö- och sticklingsbyte (hela veckan)  s. 31
Mån 13/3 Självhushållning  kl. 18.00 s. 32
Tis 14/3* Babyhäng kl. 9.30 s. 5
Tis 14/3 Prova på bokbinderi kl. 16.00 s. 32

* Arrangemang för barn och unga
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Lör 15/4* Lördagsbio kl. 13.00 s. 16
Mån 17/4 Bokcirkel kl. 17.00 s. 25
Ons 19/4 Stickcafé kl. 18.00 s. 24
Mån 24/4 Faktabokcirkel kl. 17.00 s. 28
Ons 10/5 Författarbesök: Björn Ranelid kl. 18.00 s. 37
Tor 1/6* Bokfika 9-12 år kl. 14.30 s. 18

n Onslunda
Ons 18/1 Hantverkskvällar kl. 17.30 s. 26
Ons 25/1 Bokcirkel kl. 18.00 s. 27
Ons 8/2* Pysselonsdag kl. 14.30 s. 4
Ons 15/2 Hantverkskvällar kl. 17.30 s. 26
Tis 21/2*  Lyssna & Pyssla: En dikt i en ask kl. 13.00 s. 7
Ons 22/2* Lovbio: Häxorna kl. 13.00 s. 8
Tor 23/2* Film för de minsta: Lill-Gruffalon kl. 13.00 s. 9
Tor 2/3* Dockteater Speldosan: Grodprinsen kl. 9.00  s. 12
Mån 6/3 Bokcirkel kl. 17.00 s. 27 
Ons 8/3 Hantverkskvällar kl. 18.00 s. 26
Ons 22/3* Pysselonsdag  kl. 14.30 s. 4
Ons 22/3 Långfilm kl. 18.15 s. 34
Mån 27/3 Fysioterapi kl. 18.00 s. 35
Tis 4/4 Lyssna & Pyssla: Papperssnurr kl. 13.00 s. 15
Ons 5/4* Film: Rabbit Academy kl. 13.00 s. 14
Ons 19/4 Hantverkskvällar kl. 17.30 s. 26
Ons 26/4 Bokcirkel kl. 18.00 s. 27
Ons 3/5* Pysselonsdag kl. 14.30 s. 4
Ons 10/5 Hantverkskvällar kl. 17.30 s. 26
Ons 17/5* Barnfilm: Viljas äventyr kl. 13.00 s. 15
Mån 22/5 Bokcirkel kl. 17.00 s. 27
Tor 1/6* Bokfika 9–12 år kl. 14.00 s. 18
Tor 8/6* Bokfika 6–9 år kl. 14.00 s. 19

n Smedstorp
Mån 9/1 Stickkontakt (återkommande varje måndag) kl. 17.00 s. 24
Tis 21/2* Lyssna & Pyssla: En dikt i en ask kl. 10.00 s. 7
Ons 22/2* Lyssna & Pyssla: Synas i mörker kl. 10.00 s. 8
Lör 25/2* Lördagsbio: Hotell Gyllene Knorren kl. 13.00 s. 9
Ons 15/3 Släktforskning – kom igång kl. 18.30 s. 32
Lör 1/4* Lördagsbio: Rabbit Academy kl. 13.00 s. 14
Tis 4/4* Lyssna & Pyssla: Papperssnurr kl. 9.30 s. 15
Mån 3/4* Dockteater: Prinsessan på ärten kl. 10.00 s. 14
Lör 22/4* Lördagsbio: Jorden runt på 80 dagar kl. 13.00  s. 10
Lör 29/5 Lördagsbio: Krakel spektakel kl. 13.00 s. 10

* Arrangemang för barn och unga

Tor 4/5* Lyssna och pyssla: rymdpyssel kl. 15.00 s. 17
Tor 4/5* Universums hemligheter kl. 17.00 s. 17
Fre 5/5* Fredagsmys kl. 9.30 s. 7
Tis 9/5* Babyhäng kl. 9.30 s. 5
Tis 9/5 Filmklubb kl. 10.00 s. 26
Tis 9/5 Högläsning & samta kl. 13.30 s. 36
Ons 10/5* Minibio kl. 9.00, 10.00 s. 6
Ons 10/5 Bluesklubben kl. 18.30 s. 39
Tor 11/5 Bokfrukost kl. 9.30 s. 37
Tor 11/5* Torsdagsklubben kl. 16.00 s. 6
Lör 13/5  Tomelilla konsthall: Bildkonstskolans elevutställning  s. 40
Ons 17/5 Jazzklubben kl. 18.30 s. 39
Tis 23/5 Högläsning & samtal kl.13.30 s. 36
Tis 23/5* Läsklubb för unga kl. 16.00 s. 11
Fre 26/5* Fredagsmys kl. 9.30 s. 7
Ons 31/5* Läsklubb för barn kl. 14.30 s. 12
Ons 31/5 Bokcirkel kl. 15.30 s. 27

JUNI
Tor 1/6* Bokfika kl. 15.00 s. 19
Lör 17/6 Tomelilla konsthall: Peter Johansson  s. 40

n Brösarp
Ons 11/1 Stickcafé kl. 18.00 s. 24
Mån 16/1 Bokcirkel kl. 17.00 s. 25
Ons 18/1 Filmkväll kl. 18.00 s. 25
Ons 25/1* Sagostund kl. 10.00 s. 4
Ons 25/1 Stickcafé kl. 18.00 s. 24
Mån 6/2 Faktabokcirkel kl. 17.00 s. 28
Ons 8/2* Sagostund kl. 10.00 s. 4
Ons 8/2 Stickcafé kl. 18.00 s. 24
Mån 13/2 Bokcirkel kl. 17.00 s. 25
Ons 15/2 Filmkväll kl. 18.00 s. 25
Ons 22/2* Lyssna & Pyssla: Synas i mörkret kl. 10.00 s. 8
Ons 22/2 Stickcafé kl. 18.00 s. 24
Lör 25/2* Lördagsbio: Lill-Gruffalon kl. 13.00 s. 9
Ons 1/3 Filmkväll kl. 18.00 s .25
Mån 6/3 Faktabokcirkel kl. 17.00 s. 28
Ons 8/3 Stickcafé kl. 18.00 s. 24
Mån 13/3 Bokcirkel kl. 17.00 s. 25
Tor 16/3* Lyssna & Pyssla: Strandglas kl. 14.30 s. 13
Ons 22/3 Stickcafé kl. 18.00 s. 24
Tor 23/3 Borstbindning kl. 18.00 s. 25
Mån 3/4* Lyssna & Pyssla: Papperssnurr kl. 10.00 s. 15

* Arrangemang för barn och unga
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nVuxen

Vi ses vid fyra tillfällen under våren 
och samtalar om böcker vi bestämt 
gemensamt.
Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Måndag 16/1 kl. 17.00–ca 18.15 
Måndag 13/2 kl. 17.00–ca 18.15
Måndag  13/3 kl. 17.00–ca 18.15 
Måndag 17/4  kl. 17.00–ca 18.15
Anmälan: brosarpsbibliotek@tomelilla.se
Arrangeras med stöd från Kultur- 
rådet

n  Bokcirkel 
     i Brösarp

Vi ses och tittar på film tillsammans!
Plats: Brösarps bibliotek 
Tid: Tisdagsklubben: onsdag 18/1 kl. 
18.00–ca 19.45  
Miss Viborg: onsdag 15/2 kl. 18.00–ca 
19.45  
Dag för dag: onsdag 1/3 kl. 18.00–ca 
19.45  
Anmälan: brosarpsbibliotek@tomelilla.se
Arrangeras med stöd från Kulturrådet

n  Filmkvällar
     i Brösarp    

Återbruket Klädtrasan ses på tisdagar för att 
lappa, laga, pynta, sy in, lägga ut och göra 
nya plagg av gamla. Gör en insats för pla-
neten genom att förlänga livet på kläderna 
som redan hänger i garderoben eller justera 
second hand-plagg så de passar i stället för 
att köpa nytt. Ledare är Maria Åkesdotter 
och ett gäng textilvana damer som bistår 
med tips och råd.
Plats: Tomelilla bibliotek 
Tid: Tisdagar 10/1–30/5 kl. 15.00–17.00 
(ej 14/3, 4/4 och 2/5)
Anmälan: Drop in

n  Återbruket Klädtrasan 

Nu kör vi i gång igen och hälsar nya del-
tagare välkomna. Ta med ditt sticke eller 
virke. Vi träffas måndagar med start den 9 
januari. 
Plats: Smedstorps bibliotek
Tid: Måndagar 9/1–29/5 kl. 17.00
Anmälan: smedstorpsbibliotek@tomelilla.se

n Stickkontakt i    
    Smedstorp

Under våren träffas vi och stickar, virkar eller sysslar med annat valfritt 
handarbete. Ta gärna med kaffe.
Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Onsdagar 11/1, 25/1, 8/2, 22/2, 8/3, 22/3 och 19/4 
kl. 18.00–21.00
Anmälan: Drop in

n  Stickcafé i Brösarp
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BarnnVuxen
n Bokcirkel

n  Bokcirkel i Onslunda
Vi pratar om de böcker vi gemensamt har läst inför varje tillfälle. 
Tid: Onsdag 25/1 kl. 18.00–19.15
Måndag 6/3 kl. 17.00–18.15
Onsdag 26/4 kl. 18.00–19.15
Måndag 22/5 kl. 17.00–18.15
Plats: Onslunda bibliotek
Anmälan: onslundabibliotek@tomelilla.se
Arrangeras med hjälp av Kulturrådet

Gillar du att läsa och prata böcker? Välkommen till bibliotekets bokcirkel där 
vi läser böcker som vi sedan pratar om tillsammans. Du kan vara med på alla 
träffar eller bara någon enstaka. 
Tid: Onsdag 25/1 – Även om allt tar slut av Jens Liljestrand
Onsdag  22/2 – Bröd och mjölk  av Karolina Ramqvist
Onsdag  22/3 – När vargarna kom av Charlotte McConaghy
Onsdag  19/4 – Kärlek i fem akter av Daniela Krien
Onsdag  24/5 – Jag stannar här av Marco Balzano
Plats: Tomelilla bibliotek 
Tid: Kl. 15.30–ca 16.45
Anmälan: Drop in

n Bokcirkel

Bli medlem i bibliotekets filmklubb. Vi ser film 
tillsammans som vi sen pratar om. 
Tisdag 17/1 – Två ensamstående kvinnor föder 
barn på samma dag, men deras livssituationer 
ser väldigt olika ut. 
Tisdag 28/2 – En självdestruktiv tonåring 
tvingas flytta ihop med sin alkoholiserade far-
mor som inte längre klarar sig själv.
Tisdag 4/4 – Två studenter blir kära och gifter 
sig trots att brudens mamma motsätter sig det. 
Snart visar det sig att maken bär på förödande 
hemligheter.
Tisdag 9/5 – Film bestäms längre fram.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Kl. 10.00–ca 12.00
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n  Filmklubb

Vi träffas för att sticka, virka och vid några till-
fällen ha speciella hantverksworkshops, som 
t.ex. borstbindning och japansk bokbindning. 
Du är välkommen att komma med egna 
förslag om du vill testa något nytt hantverk. 
Onsdag 18/1 kl. 17.30–19.30
Onsdag 15/2 kl. 17.30–19.30 Japansk 
bokbindning 
Onsdag 8/3 kl. 18.00–20.00 Borstbindning 
(Denna gång är vi på Onslunda hembygds-
förening, som också har Nordens enda 
borstmuseum.)
Onsdag 19/4 kl. 17.30–19.30
Onsdag 10/5 kl. 17.30–19.30
Plats: Onslunda bibliotek
Anmälan: onslundabibliotek@tomelilla.se
Arrangeras med stöd från Kulturrådet

n  Hantverkskvällar i Onslunda
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nVuxen

Välkomna på inspirerande workshop i konstterapi 
där färg och sinne får ta plats. Vi kommer utforska 
hur vi ser på oss själva och andra. Det är bara fan-
tasin som sätter gränser.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Torsdag 9/2 kl. 14.00–16.00
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

Skapa ett kort med t.ex. ett kärleksbudskap så 
här till alla hjärtans dag. Vi testar enkla tekniker 
för att göra ett snyggt pop up-kort. 
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Tisdag 14/2 kl. 13.00–15.00
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n  Pop up-kort

n  Lunchkör
Kom och sjung under en lunchpaus och samla kraft och energi till resten 
av dagen! Inga krav på förkunskaper eller notläsning – allt som behövs är 
sångglädje & nyfikenhet. Att sjunga i kör har enligt forskning en stor positiv 
påverkan på både kropp och psyke. Genom att sjunga ihop med andra blir 
du gladare, mindre stressad och full av energi. Körledare är Sara Dahl.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Onsdag 15/2, onsdag 8/3 och onsdag 12/4 kl. 12.30–ca 13.00
Anmälan: Drop in

n  Tryck på tygpåse 
Tryck ett feministiskt budskap på en tygpåse för att 
uppmärksamma internationella kvinnodagen 8 mars!
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Onsdag 8/3 kl. 14.00–17.00
Ålder: Alla åldrar (även barn)
Anmälan: Drop in – dock har vi ett begränsat antal 
tygpåsar

Vad gör du när väntat på stationen i Tomelilla 
tillräckligt många gånger, i väntan på ett förse-
nat eller inställt tåg? Retat upp dig på dålig ser-
vice, löv, elfel, snökurvor och försenad ankomst 
till jobbet? Marie Ljungdahl valde att skriva en 
bok om det. Nu gästar hon biblioteket för att 
berätta om den.
Plats: Tomelilla bibliotek 
Tid: Onsdag 1/2 kl. 17.00–18.00
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n  Med kollektivtrafiken runt      
     på tjugoåtta dagar

n  Faktabokcirkel i Brösarp
Under tre måndagar träffas vi kl. 17.00–18.15 och diskuterar faktaböcker. 
Välkommen att delta vid alla tillfällen eller något enstaka.
Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Måndag 6/2 – Maneter åldras baklänges: hur vetenskapen kan för-
länga vårt liv av Nicklas Brendborg
Måndag 6/3 – Dolda gudar: en bok om allt som inte går förlorat i en översätt-
ning av Nils Håkanson
Måndag 24/4 – Skönheten i kaos av Julia Ravanis 
Anmälan: brosarpsbibliotek@tomelilla.se
Arrangeras med stöd från Kulturrådet

Vandra i stora poeters fotspår? Det är inte så 
svårt som det låter. Karin Brissman Wigren, 
bibliotekarie och poet, utbildad på Författar-
skolan vid Lunds universitet, leder er på vägen 
med några enkla och roliga övningar och 
exempel. Ingen förkunskap behövs.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Tisdag 7/2 kl. 11.00–12.30
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se 

n  Poesiworkshop

n  Konstterapi
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Byt fröer och sticklingar med varandra! 
Sticklingarna får gärna vara rotade så 
att det blir lätt för nästa ägare att ta 
hand om växten. Ta helst inte fler stick-
lingar eller fröer än vad du själv lämnat 
in. Bordet står kvar så länge intresset 
finns.  
Plats: Tomelilla bibliotek 
Start: Måndag 13/3  

n Frö- och sticklingsbyte 

Yvonne Hirdman, som gett ut flera 
böcker, var tidigare professor i kvinno- 
historia vid Göteborgs universitet och 
därefter professor i genushistoria vid 
Stockholms universitet. Nu är hon verk-
sam på samtidshistoriska institutet vid 
Södertörns högskola och vid Stockholms 
universitet. Hirdman är aktuell med Från 
de stora drömmarnas tid där hon tar sig 
an berättelsen om sina farföräldrar. Med 
en skicklig historikers kritiska blick, och 
som alltid med en stor portion kärlek 
till människan, berättar hon om deras 
ungdomshistoria som utspelas i Fattig- 
sverige före demokratisering och väl-
färd, men där framtidshoppet glöder. 
Plats: Tomelilla bibliotek 
Tid: Onsdag 1/3 kl. 18.00–19.00
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se
I samarbete med ABF Österlen

n Yvonne Hirdman 
– Från de stora drömmarnas tid
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Farshid Jalalvand är forskare inom medicinsk mikrobiologi och kulturskribent. 
Under coronapandemin syntes han i olika sammanhang som vaccinexpert. 
Nu är han aktuell med sin första bok, Apan & Filosofen: evolutionära svar på 
filosofiska frågor, där han vänder sig till såväl den filosofiska traditionen som 
till evolutionsvetenskapen för att besvara några av de stora frågorna som 
t.ex. meningen med livet, moral och varför människan är som hon är.

Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Måndag 20/2 kl. 18.00–19.00
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n  Farshid Jalalvand:
    Apan & filosofen 

FOTO: EMMA LARSSON

nVuxen
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I media kan vi ofta ta del av information om hur olika bedrägerier sker i sam-
hället. Bedragarna är skickliga och ligger ofta steget före. Med rätt kunskap 
finns det mycket vi kan göra för att minska risken att bli utsatt. I föreläsningen 
sätter vi viktiga begrepp i sammanhang, förklarar innebörd och funktion, går 
igenom säkerhetsaspekter och mycket mer. Du får råd om åtgärder som kan 
vidtas i förebyggande syfte så du kan känna dig säkrare på nätet. 
Plats: Tomelilla bibliotek 
Tid: Onsdag 15/3 kl. 14.00–15.30
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se 
I samarbete med UtbildningsForum Skåne AB

n Digital säkerhet 
– öka ditt digitala självförtroende & känn dig trygg på nätet

n  Klädbytardagar
Lämna in hela och rena plagg märkta med 
storlek från 13 mars. Du får en ”biljett” per 
inlämnat plagg. Från 20 mars till 25 mars 
kommer du att ha möjlighet att byta in dina 
biljetter mot nygamla kläder. Kläder som 
eventuellt blir över skänks bort. Du kan lämna 
in både barnkläder och vuxenkläder.
Plats: Tomelilla kulturhus

En av de största miljöbovarna idag är textilin-
dustrin. Återbruket Klädtrasan visar lappade, 
lagade, pyntade och omsydda kläder. Ett 
lagat plagg kan bli vackrare och mera unikt 
än ett nyköpt, vilket de kommer att visa 
under kvällens modevisning i återbrukets 
tecken. 
Plats: Tomelilla bibliotek 
Tid: Måndag 20/3 kl. 18.00–18.45
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n Modevisning med      
    Återbruket Klädtrasan

n  Självhushållning 
Hampus Skoglund berättar om sin 
odlingsresa – från amatör utan tidigare 
erfarenhet till självhushållare som håller 
i utbildningar, designar trädgårdar och 
konsulterar inom odling och gårdsverk-
samhet. Förutom att i korthet få höra 
om hur allt började och har utvecklats 
för Hampus och hans familj så skickar 
han även med tips och inspiration om 
hur du kan påbörja och sköta din od-
ling, oavsett om du har stor eller liten 
yta att disponera.
Plats: Tomelilla bibliotek 
Tid: Måndag 13/3 kl. 18.00–19.00
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se
I samarbete med ABF Österlen

Vi går tillsammans igenom några enklare tekniker för att binda böcker med 
papper och tråd. Du får binda en egen bok som t.ex. anteckningsbok eller 
dagbok. Inga förkunskaper krävs. Obs! Denna workshop är främst till för 
dig som inte varit med vid tidigare tillfälle.
Plats: Tomelilla bibliotek 
Tid: Tisdag 14/3 kl. 16.00–18.00
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se
Arrangeras med stöd från Kulturrådet

n Prova på bokbinderi

n  Släktforskning – hur gör man för att komma igång? 
Magnus Lindskog som är ordförande i Österlens Släkt- och Folklivsforskarför-
ening berättar om hur man börjar släktforska och vilka program och andra 
resurser som finns idag.
Plats: Smedstorps bibliotek
Tid: Onsdag 15/3 kl. 18.30
Anmälan: smedstorpsbibliotek@tomelilla.se

nVuxen
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Är du nyfiken på borstbinderi? Maria 
Skarped gästar oss och berättar lite om 
borstens historia. Du får sedan möjlighet 
att binda din egen borste. Maria gästade 
oss i höstas då vi fick prova att binda en 
rund liten borste. Nu får vi möjlighet att 
binda en annan modell. Inga förkunska-
per krävs för att delta. Begränsat antal 
platser, så var gärna ute i god tid med 
anmälan.
Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Torsdag 23/3 kl. 18.00–ca 20.00
Anmälan: brosarpsbibliotek@tomelilla.se
Arrangeras med stöd från Kulturrådet

De flesta av oss har då och då ont i nacke 
och axlar och upplever kanske yrsel och 
huvudvärk. Vad kan vi själv göra för att 
förhindra och/eller mildra smärtorna och 
besvären? Kanske till och med befrias från 
dem? Ann-Louise är verksam på vårdcen-
tral i Sjöbo sedan många år och har en 
gedigen kunskap om just detta. Kom och 
lyssna och få träningstips av leg. fysiotera-
peut Ann-Louise Löfberg.
Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Måndag 27/3 kl. 18.00–19.00
Anmälan: onslundabilbiotek@tomelilla.se
Arrangeras med stöd från Kulturrådet

n  Fysioterapi

n  Borstbindningn  Blomsterworkshop
Skapa vackra vårbuketter med Systrarna 
Blomster och få tips på hur du själv binder 
och underhåller en bukett. 
Plats: Tomelilla bibliotek 
Tid: Tisdag 21/3 kl. 13.00–14.30
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se - Obs! 
Föranmälan till detta arrangemang öppnar 
tisdag 7/3

n   En resa genom Tranströmers  
      inre och yttre landskap
En resa genom Tranströmers inre och yttre land-
skap presenteras här i en audiovisuell berättelse 
och i ett möte med konstnärerna bakom utställ-
ningen Minnenas pendel – en resa i Tomas 
Tranströmers landskap. Gabriella Cederström, 
utställningens curator, berättar om Tomas 
Tranströmer och om den aktuella utställningen.
Plats: Tomelilla konsthall
Tid: Tisdag 21/3 kl. 18.00
Anmälan: Drop in

Historien om Sverige, om oss svenskar och om att 
våga följa sina drömmars längtan. Utvandrarna byg-
ger på Vilhelm Mobergs folkkära klassiker om ett Sve-
rige där över en och en halv miljon svenskar gjorde 
resan över till USA i hopp om ett nytt, bättre liv. 
Plats: Onslunda bibliotek
Tid: onsdag 22/3 kl. 18.15–20.45
Anmälan: onslundabibliotek@tomelilla.se
Arrangeras med stöd från Kulturrådet

n  Långfilm: Utvandrarna
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Vi serverar boktips tillsammans med en sen frukost. 
Välkomna!
Plats: Tomelilla bibliotek 
Tid: Torsdag 11/5 kl. 09.30–10.30
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n  Bokfrukost

”Jag skänker dig mina vackraste ord”. Björn talar 
om sina böcker och sitt författarskap. Hans senaste 
bok Min skolfröken skall vara ett frimärke gavs 
ut i höstas. I år jubilerar Björn och ger ut sitt 40:e 
verk. Välkommen till en kväll med en inramning av 
”Ranelidska”. 
Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Onsdag 10/5 kl. 18.00–19.00
Anmälan: brosarpsbibliotek@tomelilla.se
Arrangeras med stöd från Kulturrådet

n  Författarbesök: Björn Ranelid

Urban Eriksson, docent fysik- och astronomididaktik, 
Lunds universitet berättar om universum. Universum 
är väldigt stort och ju mer vi lär oss om det desto 
fler frågor dyker upp. Idag känner vi till en hel del 
om men det finns väldigt mycket kvar att ta reda på. 
I detta föredrag kommer Urban Eriksson att prata 
om sånt vi vet idag, men också om det vi inte vet så 
mycket om, som t.ex. mörk materia och mörk energi. 
Obs! Föreläsningen är för både vuxna och barn (från 6 år).
Plats: Tomelilla bibliotek 
Tid: Torsdag 4/5 kl. 17.00–18.00
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se
I samarbete med Folkuniversitetet med stöd från FUF-Folkuniversitetsföreningen

n Universums hemligheter
Välkommen till en kravlös läsecirkel där vi utgår 
från metoden Shared reading. Du behöver inte 
förbereda någonting. Vid varje träff högläser läsle-
daren en kortare text som vi sen pratar om. Vill du 
inte delta i samtalet går det bra att bara lyssna. 
Plats: Tomelilla bibliotek 
Tid: Tisdag 28/3kl. 13.30–ca 15.00
Tisdag 11/4 kl. 13.30–ca 15.00
Tisdag 25/4 kl. 13.30–ca 15.00
Tisdag 9/5 kl. 13.30–ca 15.00
Tisdag 23/5 kl. 13.30–ca 15.00
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se
Arrangeras med stöd från Kulturrådet

n  Högläsning & samtal

Malmöbaserade Alba Mogensen debuterade 2019 
med den uppmärksammade romanen Hon den 
roliga och är nu aktuell med En förlovad tid som 
är en roman om hur det kanske inte finns några 
sanningar, bara upplevelser. Hannah och Louises 
mamma är död och Louise väntar barn. Framtiden 
är närvarande, men Hannah kan inte sluta tänka 
på det sista året innan familjen upplöstes, det sista 
året då de växte upp. När Alba inte skriver böcker 
arbetar hon som journalist och är dessutom kultur-
redaktör på Ystads allehanda. 
Plats: Tomelilla bibliotek 
Tid: Onsdag 26/4 kl. 18.00–19.00
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n Författarbesök: Alba Mogensen

Är du nyfiken på borstbinderi? Maria Skarped gästar oss och berättar lite 
om borstens historia. Du får sedan möjlighet att binda din egen borste. 
Plats: Tomelilla bibliotek 
Tid: Måndag 17/4 kl. 16.00–18.00
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n Borstbindning

FOTO: EMIL MALMBORG
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n  Program i Jazzen
Kom och lyssna på spännande program, godbitar ur det stora arkivet,
titta på film och umgås med andra jazzentusiaster. Programkvällarna är
öppna för alla. Vi träffas i Jazzarkivet onsdagar jämna veckor kl. 18.30–
21.30, programmet startar kl. 19.00. Kaffepaus med fika, som du själv tar 
med. På Facebook: Tomelilla Jazzklubb, kan du se veckans program.
Plats: Jazzarkivet
Tid: Onsdagar jämna veckor 8/2–17/5 kl.18.30–21.30
I samarbete med: Tomelilla Jazzklubb

n  Bluesklubben
Kom till god musik, alla är välkomna. Det spelas 
skivor och ibland ser vi någon film. Programmet ger 
ett brett spektrum av bluesmusiken och har någon 
av deltagarna som programvärd. Kaffepaus, med 
fika som du tar med själv. Vi träffas i Jazzarkivet 
onsdagar udda veckor kl. 18.30–21.30.        
Programmet startar kl. 19.00.
Plats: Jazzarkivet 
Tid: Onsdagar udda veckor 1/3–10/5 
kl. 18.30–21.30

Tomelilla kulturhus presenterar i 
samarbete med Tomelilla Teater-
förening och Musik i Syd

Minna Weurlander
Ackordeonist med musikaliskt register från klassiskt 
till teater, opera och film. Här spelar hon bland annat 
filmmusik och tango nuevo.
Tid: Onsdag 1/2 kl. 19.00
Plats: Teaterhallen, Folkets Park

nVuxen

Marie Bergman & Lasse Englund
En hyllning till Cornelis Vreeswijk av och med radar-
paret Marie Bergman och Lasse Englund. En stark och 
unik röst tillsammans med flyhänt gitarrspel.
Tid: Onsdag 19/4 kl. 19.00
Plats: Teaterhallen, Folkets Park

n Peter Johansson
Under sommaren kommer en av Sveriges mest 
uppmärksammade konstnärer Peter Johansson att 
inta Tomelilla och genomföra ett stort konstpro-
jekt delvis med utgångspunkt i Hasse och Tages 
film Picassos äventyr. Precis som i filmen skapas 
kulisser på torget, men även Hasse & Tage-museet 
och konsthallen kommer att få tillskott. I Tomelilla 
konsthall visas installationer och genomgående på 
alla platser kommer nyinspelade kortfilmer att visas.

n Artist in residence
– Magdalena Kleszynska
Magdalena Kleszynska från Polen har tilldelats 
Sten Malmqvist stipendium och blir därmed 2023 
års artist in residence i Tomelilla kommun. I sitt 
konstnärskap undersöker hon föremål som har en 
koppling till det förflutna. Genom att synliggöra 
våra rötter sätter hon samtidens människor i dialog 
med människor som en gång levat.



Ben Thompson & Maria Björklund
Återspeglingar
11 mars–7maj

Två konstnärskap, två bildvärldar som 
möts.

Centralgatan 13, Tomelilla, 0417181 16, www.tomelilla.se/konsthall

Tobias Sjöberg
Trädgård för de blinda
28/1–5/3

Sjöberg intresserar sig för perception, seende och 
perspektiv. Skeenden och händelser införlivas i 
hans skapandeprocess. 

Bildkonstskolans elevutställning 
Arty Party 
13 maj–8 juni

Begreppet lekfullhet utforskas med 
färg och form i fokus.

Peter Johansson 
17 juni–27 augusti

Under sommaren kommer ett sant all-
konstverk, signerat Peter Johansson, att 
ta plats i Tomelilla. 


