Program
Hösten 2021

Tomelilla kulturhus
Biblioteksfilialerna

Välkommen till oss i höst!
På Kulturhuset i Tomelilla finns bibliotek, konsthall, jazzarkiv och bildkonstskola för
barn och unga. Vi har många olika verksamheter med ambitionen att erbjuda något för
alla. Kulturprogrammet vänder sig till både vuxna och barn och vi har aktiviteter både på
Kulturhuset och biblioteksfilialerna. En del programpunkter är också digitala, till exempel
en nystartad bokcirkel för vuxna.
Från och med 1 juni är även Tomelilla bibliotek meröppet, vilket innebär ökad tillgänglighet.
Meröppetanvändare kan besöka det obemannade biblioteket på morgnar och kvällar från
klockan 8 till 21.
Håll dig uppdaterad om vad som händer på www.tomelilla.se, www.biblioteksso.se,
Facebook och Instagram.
Välkommen till Tomelilla kulturhus och filialerna i Brösarp, Onslunda och Smedstorp!

Alla evenemang i Tomelilla kulturhus har fri entré.
Vid programpunkter markerade med föranmälan har vi ett begränsat antal
platser och du behöver 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.
Gå in på www.tomelilla.se eller www.biblioteksso.se för senaste nytt.
Gilla oss gärna på Facebook och Instagram!
Varmt välkommen!
Kulturhusets öppettider från och med 13/9
Bibliotek:
Måndag 11–18.00
Tisdag–torsdag 10–18.00
Fredag 10–17
Lördag 11–15
Konsthall:
Måndag stängt
Tisdag 13–18
Onsdag–fredag 13–17
Lördag–söndag 11–15

Hösten 2021
I höst gör vi en resa genom barn & ungdomsavdelningens olika genrer med ett nytt tema
varje månad. Vi smygstartar redan i sommar med tema Äventyr i augusti. I september firar
vi kärleken! I Läsklubben, vår digitala bokklubb för barn och deras vuxna, läser vi en bok
tillsammans ur genren Kärlek och kärlek blir det också massor av under vår årliga Regnbågsvecka.
Det blir läskigt värre i oktober när vi ordnar otäckt pyssel och ger oss ut på monsterjakt.
I november firar vi både konstbiennal och läslov med månadens tema som är Fantasy &
Science Fiction. Vi bjuder in till workshop i Trolldom & magiska drycker, pysslar med Anni
& Johanna och firar Barnboksveckan. Årets sista månad firar vi med genren Familj & Vänner. Vi förbereder inför julledigheten i läsandets och i skapandets anda med våra allra bästa
boktips och pyssel. Välkommen till en rolig höst på biblioteket!

Genrebingo
Spela genrebingo med oss i höst! Läs en deckare och få ett kryss på din bingobricka, läs en bok om djur eller kärlek och få ett till. Eller varför inte en äventyrsbok eller ett seriealbum? När du kryssat en hel rad på brickan har du fått bingo
och kan hämta ut en vinst på biblioteket!
Vill du fortsätta spela så läser du fler böcker i olika genrer och kryssar vidare tills
du kryssat för alla rutor på brickan. Då kan du hämta ut en andra vinst!
Genrebingon finns att hämta på huvudbiblioteket och på biblioteket i Brösarp.
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BARN & UNGA

Läsklubben! Vår digitala bokklubb
för barn och deras vuxna.

BILD: KARIN BRISSMAN

Till hösten fortsätter vår populära digitala läsklubb! Ett par gånger under terminen läser vi
en bok och diskuterar den i en privat grupp på
Facebook. Anmäl dig med en vuxen som också vill vara
med och läsa och diskutera. De som anmäler sig först
får hämta ett exemplar av boken på biblioteket i Tomelilla, Brösarp eller Onslunda som de sedan får behålla.
Mer information hittar du på:
www.facebook.com/groups/lasklubben

Babyhäng på Kulturhuset
Kom och var med på babyrytmik
– en härlig stund för sång och
lek, rim och ramsor! Upplev färg
och form och den egna kreativiteten på babyvisning i Konsthallen!
Prata babyböcker med biblioteket
och få lästips! Vi inleder höstens
babyhäng med en kick-off den 21
september då våra olika verksamheter presenterar sig. Kulturskolan
bjuder på babyrytmik och vi avslutar med enklare fika i biblioteket.
21/9
5/10
19/10
9/11
23/11
7/12

Kick-off! kl. 9.30–10.30
Babyvisning och workshop i konsthallen kl. 9.30–11.00
Babyrytmik kl. 9.30–10.00
Baby på bibblan kl. 9.30–10.00
Babyrytmik kl. 9.30–10.00
Avslutning med babyvisning och workshop i konsthallen kl. 9.30–11.00

Ålder: vi rekommenderar att barnen är mellan 2-18 månader
Obs. Föranmälan till 0417-181 90 eller biblioteket@tomelilla.se
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September – Kärlek
Regnbågsvecka med pyssel och bokpåsar
Välkommen till bibliotekets regnbågsvecka 13-18 september! Vi firar med
boktips, workshop, läsklubb och pyssel i regnbågens färger. Besök huvudbiblioteket och våra sociala medier för mer information om veckan.
Under veckan har vi också bilderbokpåsar med regnbågstema för utlån.
Välkommen att reservera en regnbågsbokpåse på biblioteket@tomelilla.se!

Teckningsworkshop i normkritisk
karaktärsdesign!
Henrik Rogowski

Välkomna till en workshop där allt handlar om att teckna
och designa karaktärer och figurer! Med hjälp av tips och
övningar fokuserar vi på karaktärsskapande och hur man
kan tänka i nya banor när det kommer till att skapa karaktärer, men också hur man kan använda symboler och
färger för att på ett djupare sätt förmedla sin berättelse och
skapa unika karaktärer.
Onsdag 15/9 kl. 17.00-19.00
Ålder: Från 15 år
Obs! Föranmälan på 0417-181 90 eller biblioteket@tomelilla.se
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BARN & UNGA

Oktober – Läskigt
& Spänning
Gå på monsterjakt!
Uppdrag: jaga ifatt alla monster.
Instruktioner: fås när tiden är inne. Vi skickar ut
signaler efter monsterjägare via våra olika kanaler. Innan dess: gör dig redo.

Läskigt pyssel!
14–15/10 har vi läskigt pyssel på bibblan! Besök
huvudbiblioteket eller våra sociala medier för information om var, när och hur.

Läskig bok till 4-åringar
Inför Halloween och Alla helgon ger vi ut en
bokpåse specifikt för kommunens alla 4-åringar.
Påsen innehåller en läskig bok, så hämta bara
om ni vågar!

Odlingsutmaning!

så fröer

fota, skriv
eller rita

och

lämna in
till oss

på bibblan
senast 30/10

Odlingsutmaningen
Lördagen 30/10 är sista dagen att skicka eller lämna in din berättelse till
vårens och sommarens odlingsutmaning! Alla som lämnar in odlingsberättelse vinner pris.

Alla som
lämnar in
vinner pris!
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November – Fantasy
& Science fiction
Läslov vecka 44!
Måndag 26 oktober börjar Läslovet, en vecka då alla i skolåldern – från förskoleklass till
gymnasiet – kan ta del av kreativa och inspirerande aktiviteter landet över. Temat i år är
idrott och läsning.

Årets skönaste, mest spännande, roligaste, fetaste, coolaste,

knäppaste, häftigaste, tyngsta, smartaste, fräckaste, konstigaste,

grymmaste, sjukaste, bästa, läskigaste och härligaste vecka.

Bästa biennalen: Filmvisning
Resan till Melonia
www.läslov.se
På paradisön Melonia bor trollkarlen Prospero med sin dotter Miranda och alla deras vänner. Men på den sotsvarta grannön Plutonia härskar de onda Slug och Slagg - och de har börjat snegla på
Melonia! Resan till Melonia är en härlig, rolig och mycket välgjord
familjefilm inspirerad av Shakespeares drama Stormen.
Passa på att besöka konsthallens utställning med Jennifer Forsberg efter att du sett filmen och se om du kan hitta några likheter.
Tisdag 2/11 kl. 13.00
Filmens längd: 100 minuter
Ålder: Barntillåten
Obs! Föranmälan på 0417-181 90 eller biblioteket@tomelilla.se
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Blanda magiska drycker med spännande effekter tillsammans med Lajvverkstaden på lovet! Under ledning
av en lajvpedagog sitter du hemma framför datorn och
testar recept och experimenterar utifrån Brygdboken,
en kokbok med recept och en lista på nödvändiga
verktyg och ingredienser till recepten som skickas till
dig digitalt när du anmält dig. Alla magiska drycker
innehåller saker som ofta går att hitta i ett kök. Om du
bara vill sitta med och titta på går det också bra.

BARN & UNGA

Trolldom & magiska drycker
– digital workshop med Lajvverkstaden

Onsdag 3/11 kl. 13.00–15.00
Ålder: ca 9–12 år
Obs! Begränsat antal platser. Föranmälan på 0417-181 90 eller biblioteket@tomelilla.se. Vid anmälan behöver en mailadress anges så att vi kan skicka ut en länk till workshopen.

Lyssna och pyssla med Anni & Johanna
– boktips och bokbinderiverkstad
Vi tipsar om annorlunda och roliga böcker och du får prova på
att binda en egen anteckningsbok eller dagbok.
Fredag 5/11 kl. 09.30–11.00
Ålder: ca 8–12 år
Obs! Föranmälan på 0417-181 90 eller
biblioteket@tomelilla.se

Barnboksveckan
Vecka 46 är den årligen återkommande Barnboksveckan då den nationella läsdagen uppmärksammas runt om i landet. Denna vecka välkomnar vi klasser på besök för bokprat och
biblioteksvisning.
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December
– Familj & Vänner
Skaparlov!
Lov och ledighet är en perfekt tid att
pyssla och vara kreativ. Välkommen till
huvudbiblioteket och hämta en skaparpåse med material och inspiration till
skapande inför jul och till lovet.
Du kan hämta ut skaparpåsen under hela
december

Poesiverkstad
Kan julklappsrimmet vara poesi? Måste det
handla om kärlek, eller vara svårt och sorligt?
Kom och dyk ner i konsten att skriva poesi. Vi
går igenom grunderna men framförallt testar vi
oss fram tillsammans. Kanske blir det en häftig
kedjedikt där alla har bidragit eller en estradpoesidikt som är som bäst när den läses högt. Det
är fantasin som sätter gränserna.
Onsdag 1/12 kl. 13.00-15.00
Ålder: ca 12-15 år
Obs! Föranmälan på 0417-18190 eller
biblioteket@tomelilla.se
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SEPTEMBER

Fröbiblioteket		
sid 16, 23, 25
*Genrebingo			 sid 4, 22
Smedstorp: Stickcafé			 sid 29
Ons 1/9* Läsklubben! Vår digitala bokklubb för barn och deras vuxna.			 sid 5, 25
Ons 1/9* Onslunda: Bok & Pyssel – låna en påse med pyssel och böcker			 sid 25
Ons 1/9* Smedstorp: Bok & Pyssel – låna en påse med pyssel och böcker			 sid 28
Lör 4/9*
Smedstorp: Litteraturrundan: Skrivarworkshop med Mari Bister kl. 13.00 sid 29
Mån 6/9
Brösarp: Bokcirkel
kl. 17.00 sid 23
Tis 7/9
Bokcirkel – Gun-Britt Sundström & Martin Jordås
kl. 18.00 sid 15
Tis 7/9
Musikriket – Lena Willemark & Roger Tallroth
kl. 19.00 sid 30
Lör 11/9
Konsthallen: Jennifer Forsberg
kl. 11.00 sid 32
Lör 11/9* Smedstorp: Lördagsbio: Trubbel
kl. 13.00 sid 28
Mån 13/9 Regnbågsveckan		
sid 16, 24, 25
Mån 13/9 DIY take away: Brodera ett bokmärke		
sid 16
Mån 13/9 Litteraturrunda		
sid 16, 27, 29
Tis 14/9
Författarkväll: Tina Frennstedt
kl. 18.00 sid 16
Ons 15/9* Teckningsworkshop i normkritisk karaktärsdesign
kl. 17.00 sid 6
– Henrik Rogowski
Ons 15/9 Bluesklubben
kl. 18.30 sid 31
Tors 16/9 Smedstorp: Föreläsning: Smedstorp och Gårdslösa på
kl. 18.30 sid 29
forntiden och medeltiden
Mån 20/9 Digital boktipsträff
kl. 18.30 sid 17
Mån 20/9 Brösarp: Författarbesök: Mikael Törneman
kl. 18.30 sid 24
Tis 21/9* Babyhäng på kulturhuset: Kick-off!
kl. 09.30 sid 5
Ons 22/9 Jazzklubben
kl. 18.00 sid 31
Fre 24/9
Konsthallen: Konstskolan Unikum – elevutställning
kl. 11.00 sid 32
Mån 27/9 Onslunda: Växternas gröna kraft
kl. 18.30 sid 27
Tis 28/9
Musikriket – Nü Fiona
kl. 19.00 sid 30
Ons 29/9 Bluesklubben
kl. 18.30 sid 31

OKTOBER

*Gå på monsterjakt			
*Läskig bok till 4-åringar			
Mån 4/10 Lär dig mer om e-böcker och e-ljudböcker
kl. 15.00
Mån 4/10 Bokcirkel för unga vuxna
kl. 17.30
Tis 5/10* Verkligheten och fantasi – Teckningsworkshop
kl. 15.00
Tis 5/10* Babyhäng i kulturhuset: Babyvisning och workshop i konsthallen kl. 09.30
Ons 6/10 Bokcirkel: Svärmodern av Moa Herngren
kl. 16.00
Ons 6/10 Onslunda: Bok- & Hantverkscafé: ”Höstens romansnackisar”
kl. 17.30
Ons 6/10 Jazzklubben
kl. 18.00
Tors 7/10* Onslunda: Pysseltorsdag med boktips
kl. 14.00
Lör 9/10* Smedstorp: Lördagsbio: Karlsson på taket
kl. 13.00
Mån 11/10 Brösarp: Att inreda hållbart – Ida Magntorn
kl. 18.30
Tis 12/10 Musikkväll: Svenska kvinnliga visförfattare
kl. 18.30
Ons 13/10 Bluesklubben
kl. 18.30

* Arrangemang för barn och unga
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sid 7
sid 7
sid 17
sid 17
sid 18
sid 5
sid 18
sid 27
sid 31
sid 26
sid 28
sid 24
sid 18
sid 31

Tors 14/10*
Tors 14/10*
Fre 15/10*
Tis 19/10
Tis 19/10*
Ons 20/10
Ons 20/10
Ons 20/10
Ons 20/10
Ons 25/10*
Ons 27/10
Tors 28/10*
Lör 30/10*

Läskigt pyssel! 			
Onslunda: Barnfilm – Latte Igelkott
kl. 14.00
Läskigt pyssel! 			
Bokcirkel – Elin Anna Labba & Ann Helene Laestadius
kl. 18.00
Babyhäng i kulturhuset: Babyrytmik
kl. 09.30
Författarkväll: Patrik Lundberg
kl. 18.00
Brösarp: Filmkväll – Till min dotter
kl. 18.30
Onslunda: Bok- & Hantverkscafé:
kl. 17.30
”Höstens fack- och biografi- boksnackisar”
Jazzklubben
kl. 18.00
Läslov!			
Bluesklubben
kl. 18.30
Onslunda: Pysseltorsdag med boktips
kl. 14.00
Odlingsutmaningen			

NOVEMBER
Mån 1/11*
Mån 1/11
Mån 1/11*
Mån 1/11
Tis 2/11*
Tis 2/11*
Tis 2/11*
Tis 2/11*
Ons 3/11*
Ons 3/11
Ons 3/11*
Ons 3/11
Ons 3/11
Fre 5/11*
Lör 6/11*
Mån 8/11
Mån 8/11
Tis 9/11
Tis 9/11*
Ons 10/11
Ons 10/11
Ons 10/11
Ons 10/11
Tors 11/11
Lör 13/11
Mån 15/11*
Tis 16/11

Smedstorp: Nalletävling			
Lär dig grafik
kl. 15.00
Onslunda: Lär dig sticka!
kl. 16.00
Bokcirkel för unga vuxna
kl. 17.30
Bästa biennalen: Filmvisning Resan till Melonia
kl. 13.00
Brösarp: Lyssna och pyssla med Anni och Johanna
kl. 09.30
– boktips och bokbinderiverkstad
Smedstorp: Bokfika
kl. 10.00
Onslunda: Lyssna och pyssla med Anni och Johanna
kl. 13.00
– boktips och bokbinderiverkstad		
Smedstorp: Lyssna och Pyssla med Anni och Johanna
kl. 10.00
– boktips och bokbinderiverkstad
Mordförsöket på Hitler – Barbara Fellgiebel
kl. 18.00
Trolldom & Magiska Drycker- Digital workshop
kl. 13.00
Brösarp: Filmkväll – En komikers uppväxt
kl. 18.30
Jazzklubben
kl. 18.00
Lyssna och pyssla med Anni och Johanna
kl. 09.30
– boktips och bokbinderiverkstad
Smedstorp: Lördagsbio: Agatha – Granndetektiven
kl. 13.00
Brösarp: Bokcirkel
kl. 17.00
Lär dig använda din surfplatta, läsplatta eller smartphone
kl. 10.30
Lär dig använda din surfplatta, läsplatta eller smartphone
kl. 10.30
Babyhäng på kulturhuset: Baby på bibblan
kl. 09.30
Lär dig använda din surfplatta, läsplatta eller smartphone
kl. 10.30
Bokcirkel: Nattavaara av Thomas Engström och Margit Richert kl. 16.00
Onslunda: Bok- & Hantverkscafé: Boktips, vad läser du?
Kl. 17.30
Bluesklubben
kl. 18.30
Musikriket – Traveling John
kl. 19.00
Konsthallen: Christine Waller
kl. 11.00
Barnboksveckan			
Workshop: Bind en krans
kl. 13.00

* Arrangemang för barn och unga
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sid 7
sid 26
sid 7
sid 15
sid 5
sid 19
sid 23
sid 27
sid 31
Sid 8
sid 31
sid 26
sid 7

sid 29
sid 19
sid 26
sid 17
sid 8
sid 22
sid 29
sid 26
sid 29
sid 19
sid 9
sid 23
sid 31
sid 9
sid 28
sid 23
sid 20
sid 20
sid 5
sid 20
sid 18
sid 27
sid 31
sid 30
sid 9
sid 20

Ons 17/11
Ons 17/11
Ons 17/11
Tors 18/11*
Tis 23/11*
Ons 24/11
Ons 24/11
Tis 30/11

Författarkväll: Mikael Bergstrand
Brösarp: Filmkväll – Moonlight
Jazzklubben
Onslunda: Pysseltorsdag med boktips
Babyhäng på kulturhuset: Babyrytmik
Onslunda: Bok- & Hantverkscafé: Vinterboktips!
Bluesklubben
Bokcirkel – Thomas Engström och
Margit Richert & Margaret Atwood

kl. 18.30
kl. 18.30
kl. 18.00
kl. 14.00
kl. 09.30
kl. 17.30
kl. 18.30
kl. 18.00

sid 20
sid 23
sid 31
sid 26
sid 5
sid 27
sid 31
sid 15

Skaparlov! 			
Brösarp: Filmkväll – Marie Curie
kl. 18.30
Poesiverkstad
kl. 13.00
Jazzklubben
kl. 18.00
Boktips i juletid
kl. 15.00
Onslunda: Pysseltorsdag med boktips
kl. 14.00
Brösarp: Bokcirkel
kl. 17.00
Bokcirkel för unga vuxna
kl. 17.30
Babyhäng på kulturhuset: Avslutning med babyvisning
kl. 09.30
och workshop i konsthallen
Bokcirkel: Ljudet av fötter av Sara Lövestam
kl. 16.00
Onslunda: Bok- och Hantverkscafé: Julpyssel för vuxna
kl. 17.30
Brösarp: Bokfika
kl. 14.45
Onslunda: Pysseltorsdag med boktips
kl. 14.00
Smedstorp: Lördagsbio: Pettson och Findus
kl. 13.00
– Tomtemaskinen
DIY take away: Pop up kort			
Onslunda: Bio – Under körsbärsträden
kl. 17.30

sid 10
sid 23
sid 10
sid 31
sid 20
sid 26
sid 23
sid 17
sid 5

DECEMBER
Ons 1/12*
Ons 1/12
Ons 1/12*
Ons 1/12
Tors 2/12
Tors 2/12*
Mån 6/12
Mån 6/12
Tis 7/12*

Ons 8/12
Ons 8/12
Tors 9/12*
Tors 9/12*
Lör 11/12*
Mån 13/12
Ons 15/12

* Arrangemang för barn och unga
Med reservation för eventuella feltryck och ändringar.
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sid 18
sid 27
sid 22
sid 26
sid 28
sid 20
sid 27

För information om kulturhusets
öppettider och senaste nytt
besök oss på nätet
Biblioteket:
www.biblioteksso.se
Kontakt:
biblioteket@tomelilla.se
0417-181 90
Konsthallen:
www.tomelilla.se/konsthall
Kontakt:
konsthallen@tomelilla.se
0417-181 16
Du hittar oss också på Facebook och Instagram!
Varmt välkommen!

Den digitala bokcirkeln
I den digitala bokcirkeln läser vi i höst böcker efter tre olika teman: relationer, samisk
historia & nutid samt dystopi & pandemi. Till första träffen tar vi oss an klassikern Maken
av Gun-Britt Sundström och passar även på att läsa Min Martina av Jon Jordås, som är en
nutida (och betydligt kortare) ”omskrivning” av Sundströms bok.
Den andra träffen tar oss tillbaka hundra år i tiden, då tvångsförflyttningarna av renskötande samer började. Vi läser augustvinnaren Herrarna satte oss hit av Elin Anna Labba
och Stöld av Ann Helene Laestadius där spänningarna mellan samer och andra bybor
förgiftar generationer.
Till sista träffen läser vi Nattavaara, av Thomas Engström och Margit Richert, som utspelar sig i en nära framtid där klimatkatastrofer, pandemier och finanskriser slitit ¬sönder
samhället samt Margret Atwoods Oryx och Crake, den första delen i en fristående serie
om tre böcker.
Det går bra att bara ha läst en bok till träffarna, men bäst diskussioner får vi förstås om
båda böckerna har lästs!
Tisdag 7/9 kl. 18.00
			
Tisdag 19/10 kl. 18.00
			
Tisdag 30/11 kl. 18.00
			

Maken av Gun-Britt Sundström
Min Martina av Martin Jordås
Herrarna satte oss hit av Elin Anna Labba
Stöld av Ann Helene Laestadius
Nattavaara av Thomas Engström och Margit Richert 		
Oryx och Crake av Margaret Atwood

Anmäl er till biblioteket@tomelilla.se för att få länk till bokcirkeln!
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Fröbiblioteket
Under året har du kunnat låna en fröpåse på biblioteken i Tomelilla, Brösarp och Onslunda. Efter odling sparas några av fröerna
för att sedan lämnas tillbaka på biblioteket så att någon annan kan
få chansen att odla samma sak. När du lämnar in fröer skriver du
ner växt- och sortnamn, odlingsår och gärna skötselråd. Det går
förstås bra att lämna in fröer även om du ännu inte hämtat några
från fröbiblioteket.

REGNBÅGSVECKA
DIY take away: Brodera ett bokmärke
Hämta ett broderikit för att brodera ett bokmärke med HBTQ+ och kärlekstema. I påsarna finns material och mönster som passar både vuxna och barn.
Take away-påsarna kan hämtas på biblioteken i Tomelilla, Brösarp och Onslunda
under regnbågsveckan 13/9-19/9 så länge lagret räcker.

Litteraturrunda
Klarar du av att svara på frågorna i vår litterära tipsrunda? Ta chansen att kamma
hem ett finfint bokpaket. Tipsrundan sitter uppe under regnbågsveckan 13/9-19/9
och du kan gå den på biblioteken i Tomelilla, Brösarp, Onslunda och Smedstorp.

Författaren och journalisten Tina Frennstedt är aktuell med sin tredje bok i Cold Case-serien, Skärseld, som handlar om olösta brott kring Malmö och
Österlen. När Tina växte upp i Lund var homosexualitet ganska osynligt och det saknades förebilder.
I deckargenren är det fortfarande ovanligt med HBTQ-personer, men Cold Case-huvudpersonen Tess
Hjalmarsson är lesbisk och har försökt skaffa barn
på egen hand. Välkommen till en intressant författarkväll som handlar såväl om Cold case-serien som
om vikten av representation och förebilder.
Tisdag 14/9 kl. 18.00
Obs! Föranmälan 0417-181 90
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FOTO: MARIA ÖSTLIN

Författarkväll: Tina Frennstedt

VUXNA

Digital boktipsträff
Välkomna till en digital boktipsträff!
Vi tipsar om nya böcker och blandade
favoriter. Allt du behöver göra är att
skicka ett mail till biblioteket@tomelilla.se. Du kommer att få en länk och
information skickade till din e-post.
För att kunna ta del av boktipsen krävs
det att du har en dator/smartphone/
surfplatta med internetuppkoppling.
Måndag 20/9 kl. 18.30
Obs! Föranmälan biblioteket@tomelilla.se

Bokcirkel för unga vuxna
Att läsa är en njutning, än mer att läsa tillsammans. I höst startar vi en bokcirkel för dig som
vill läsa och diskutera tillsammans med andra
som är i början av vuxenlivet, eller mitt uppe
i det. I en tid i livet som annars kanske är svårast att känna ro att läsa och reflektera, hoppas vi att du vill försöka tillsammans med oss.
Till första träffen läser vi Gul utanpå av Patrik
Lundberg och sedan bestämmer vi tillsammans
vad vi läser till kommande träffar.
Vi ses 3 gånger i höst.
Måndag 4/10 kl. 17.30
Måndag 1/11 kl. 17.30
Måndag 6/12 kl. 17.30

Lär dig mer om e-böcker och
e-ljudböcker
Ta med din surf/läsplatta, bärbara dator eller smartphone så visar vi hur det fungerar
att låna e-böcker och e-ljudböcker från vår
webbplats eller i appen biblio.
Måndag 4/10 kl. 15.00-16.00
Obs! Föranmälan 0417-181 90
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Bokcirkel
Gillar du att läsa böcker och att prata om dem? Välkommen till bibliotekets bokcirkel. Kom på alla träffar eller bara
någon enstaka! De första som anmäler sig till varje träff får
boken vi läser. Det går dock bra att komma till träffen utan
att ha anmält sig.
Onsdag 6/10 Svärmodern av Moa Herngren
Onsdag 10/11 Nattavaara av Thomas Engström och Margit Richert
Onsdag 8/12 Ljudet av fötter av Sara Lövestam
Tid: 16.00
Plats: Jazzarkivet (ingång genom Konsthallen)

Verkligheten och fantasi
– Teckningsworkshop
Välkommen till en spännande och fantasieggande
workshop i teckning! Först går vi ut i Tomelilla för
att teckna av verkligheten, för att sedan använda
vår fantasi för att skapa en intressant hybrid mellan verklighet och fantasi. Henrik Rogowski som
är utbildad serietecknare och konstvetare leder
denna workshop.
Tisdag 5/10 kl. 15.00-18.00
Obs! Föranmälan 0417-181 90

Musikkväll: Svenska kvinnliga visförfattare
Inget ont om Cornelis, Everts, Olles, Carl-Antons
(o.s.v.) gärning inom det svenska visförfattandet, men
det finns så många många fler! Kristina Helgesen och
Olof Jennfors har rotat i den svenska visskatten och
valt ut glömda, gömda, kända och okända visor skrivna
av kvinnor som de framför till piano, gitarr, munspel
och bas.
Tisdag 12 oktober kl. 18.30
Obs! Föranmälan 0417-181 90
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Onsdag 20/10 kl. 18.00
Obs! Föranmälan 0417-181 90
Samarbete med ABF

FOTO: STEFAN TELL

Patrik Lundberg, född 1983, är journalist
och författare, verksam som kolumnist hos
Dagens Nyheter. 2019 nominerades han till
Stora journalistpriset i kategorin Årets röst
och 2020 var han en av sommarvärdarna i
P1. Han har skrivit flera böcker, bland annat
den uppmärksammade ungdomsromanen
Gul utanpå som utgavs 2013. Fjärilsvägen är
hans första roman för vuxna. Den är både en
kärleksförklaring till en mamma och en berättelse om det svenska klassamhället.

VUXNA

Författarkväll: Patrik Lundberg

Lär dig grafik
Välkomna till en spännande workshop i grafik.
I Kulturhusets bildverkstad experimenterar vi
och provar enkla trycktekniker, skapar bilder i
torrnål och orienterar oss i redskap och material. Allt material ingår. Inga förkunskaper krävs.
Ledare är Erica Wedman och Peter Antonsson
som arbetar på bildkonstskolan.
Måndag 1/11 kl. 15.00-17.00
Obs! Föranmälan 0417-181 90

Mordförsöket på Hitler
Barbara Fellgiebels farfar Erich Fellgiebel var en tysk yrkesmilitär och general inom signaltrupperna (General der Nachrichtetruppen) som deltog i attentatet mot Adolf Hitler 20
juni 1944. Var han en hjälte eller högförrädare? Lyssna på Barbaras intressanta berättelse
om sin farfar och mordförsöket på Hitler.
Onsdag 3/11 kl. 18.00

Obs! Föranmälan 0417-181 90
I samarbete med ABF
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Lär dig använda din surfplatta, läsplatta eller smartphone
Välkommen till denna 3-dagars studiecirkel som är för dig som har en
surfplatta, smartphone eller läsplatta men behöver hjälp med att komma igång att använda den. Studieförbundet ABF Österlen visar dig
säkerhetsinställningar, vad en app är, hur du laddar ner appar m.m.
Måndag 8/11, tisdag 9/11 och onsdag 10/11
Kl. 10.30–13.00
OBS! Föranmälan 0417-181 90

Workshop: Bind en krans
Välkommen till en kreativ workshop med Systrarna blomster där du får lära dig att binda en krans med adventstema.
Tisdag 16/11 kl. 13.00-15.00
Obs! Föranmälan 0417-181 90

Författarkväll: Mikael Bergstrand
FOTO: MARTIN MAGNTORN

Författaren och journalisten Mikael Bergstrand fick sitt stora genombrott med romanen Delhis vackraste händer, som även
filmatiserats. Han är bosatt på Österlen och
är aktuell med Konsulten som inte ville
bada, en varm och humoristisk bok om
svek, kärlek och att hitta sig själv.
Onsdag 17/11 kl. 18.30
Obs! Föranmälan 0417-181 90

Boktips i juletid
Vi bjuder på julig fika samt tipsar om årets bästa böcker,
nytt på hyllan och sådant du kan ge bort i julklapp.
Torsdag 2/12 kl. 15.00
Obs! Föranmälan 0417-181 90

DIY take away: Pop up-kort
Vi lär oss två tekniker för att göra pop up-kort. Hämtade du en påse med pop up-kort i våras så kan du hämta
en till, för nu blir det nya sorters kort du kan göra! Påsar
finns att hämta från 13 december så länge lagret räcker.
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Filialerna
Brösarp
Måndag 13.00–16.00
Onsdag 16.00–19.00
Torsdag 10.00–13.00
Meröppet alla dagar 07.00–21.00
Magistervägen 9 (skolan)
brosarpsbibliotek@tomelilla.se
0417-180 66

Onslunda
Måndag 13.00–16.00
Onsdag 16.00–19.00
Torsdag 10.00–13.00
Meröppet alla dagar 07.00–21.00
Blomstrands väg (skolan)
onslundabibliotek@tomelilla.se
0417-184 77

Smedstorp
Måndag 13.00–16.00
Onsdag 16.00–19.00
Torsdag 10.00–13.00
Meröppet alla dagar 07.00–21.00
Kommunalgatan (skolan)
smedstorpsbibliotek@tomelilla.se
0417-180 32
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Brösarps bibliotek – barn & unga
Läsklubben!
Vår digitala bokklubb för barn och deras vuxna.
Till hösten fortsätter vår populära digitala läsklubb! Anmäl dig med
en vuxen som också vill vara med och läsa och diskutera.
Mer information hittar du på sidan 5 och www.facebook.com/groups/lasklubben

Genrebingo

GenreSpela genrebingo med oss i höst! Läs en deckare och bingo!
få ett kryss på
din bingobricka, läs en bok om djur eller kärlek och få ett till. Eller
varför inte en äventyrsbok eller ett seriealbum? När du kryssat en
hel rad på brickan har du fått bingo och kan hämta ut en vinst på
biblioteket.
Brickor finns att hämta på biblioteket.

Regnbågsveckan
Under regnbågsveckan kan du komma till biblioteket och spela spel,
pyssla, hämta pysselpåse och få boktips i regnbågens alla färger.
När: 13–19 september

Lyssna och pyssla med Johanna och Anni
– boktips och bokbinderiverkstad
Vi tipsar om annorlunda och roliga böcker och du får prova på att
binda en egen anteckningsbok eller dagbok.
Tisdag 2/11 kl. 9.30-11
Ålder: 8-12 år
Obs! Föranmälan till brosarpsbibliotek@tomelilla.se

Bokfika
Vi tipsar varandra om böcker inför jullovet, fikar och pysslar.
Torsdag 9/12 kl. 14.45-16.00
Obs! Föranmälan till brosarpsbibliotek@tomelilla.se
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Genrebingo!

Brösarps bibliotek – vuxna
Fröbiblioteket
Under året har du kunnat låna en fröpåse på biblioteken i Tomelilla, Brösarp och Onslunda. Efter odling sparas några av fröerna
för att sedan lämnas tillbaka på biblioteket så att någon annan kan
få chansen att odla samma sak. När du lämnar in fröer skriver du
ner växt- och sortnamn, odlingsår och gärna skötselråd. Det går
förstås bra att lämna in fröer även om du ännu inte hämtat några
från fröbiblioteket.

Filmkväll
Onsdag 20/10 kl. 18.30 Till min dotter
Onsdag 3/11 kl. 18.30 En komikers uppväxt
Onsdag 17/11 kl. 18.30 Moonlight
Onsdag 1/12 kl. 18.30 Marie Curie
Drop-in eller anmäl dig till biblioteket för platsgaranti brosarpsbibliotek@tomelilla.se

Bokcirkel
Vi ses tre gånger under hösten. Böckerna delas ut gratis.
Först till kvarn!
Måndag 6/9 kl. 17.00–18.00
Måndag 8/11 kl. 17.00–18.00
Måndag 6/12 kl. 17.00–18.00
Max 10 deltagare. Föranmälan till brosarpsbibliotek@tomelilla.se
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Brösarps bibliotek – vuxna

REGNBÅGSVECKA 13–19/9
DIY take away: Brodera ett bokmärke
Hämta ett broderikit för att brodera ett bokmärke med HBTQ+
och kärlekstema. I påsarna finns material och mönster som
passar både vuxna och barn. Take away-påsarna kan hämtas på
biblioteken i Tomelilla, Brösarp och Onslunda under regnbågs
veckan 13/9–19/9 så länge lagret räcker.

Litteraturrunda
Klarar du av att svara på frågorna i vår litterära tipsrunda? Ta chansen att kamma
hem ett finfint bokpaket. Tipsrundan sitter uppe under regnbågsveckan 13/919/9 och du kan gå den på biblioteken i Tomelilla, Brösarp och Onslunda.

Författarbesök: Mikael Törneman
Mikael Törneman föddes i Stockholm 1956. Han växte upp i en
konstnärsfamilj och tog sin kandidatexamen i konsthistoria och arkeologi. Han började sin yrkesbana som datagrafiker och animatör
och blev 1990 grafisk chef på TV4. Som producent har han arbetat med allt från reklamfilm till Melodifestivalen. 1997 tog arbetet
honom utomlands och han återvände till Sverige och Brösarp 2008.
Hans stora intresse för konst och antikviteter har alltid legat honom nära
och debutromanen ”Debaclet i Brösarp” handlar just om rovgrävda och stulna antikviteter.
Handeln med dessa är numera den organiserade brottslighetens fjärde största inkomstkälla.
Måndag 20/9 kl. 18.30–19.30 Obs! Föranmälan till brosarpsbibliotek@tomelilla.se

Att inreda hållbart
En föreläsning om inredning för alla som vill leva hållbart och miljövänligt men utan att ge avkall på estetiken. Ida Magntorn har bland
annat skrivit böckerna ”Ett hem med omtanke” och ”Home stories”.
Måndag 11/10 kl. 18.30–20.00
Obs! Föranmälan till brosarpsbibliotek@tomelilla.se
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FOTO: JENNY LEYMAN

Ida Magntorn

Onslunda bibliotek – barn & unga
Bok & Pyssel – låna en påse med pyssel och böcker
I påsen som du lånar finns material och verktyg för kreativt skapande och några böcker att läsa som på olika sätt anknyter till temat.
Du lämnar tillbaka allt i påsen utom din grej som du gjort. Lånas
och lämnas under bemannade tider.

Läsklubben!
Vår digitala bokklubb för barn och deras vuxna.
Till hösten fortsätter vår populära digitala läsklubb! Anmäl dig med
en vuxen som också vill vara med och läsa och diskutera.
Mer information hittar du på sidan 5 och www.facebook.com/groups/lasklubben

Fröbiblioteket
Under året har du kunnat låna en fröpåse på biblioteken i Tomelilla, Brösarp och Onslunda. Efter odling sparas några av fröerna
för att sedan lämnas tillbaka på biblioteket så att någon annan kan
få chansen att odla samma sak. När du lämnar in fröer skriver du
ner växt- och sortnamn, odlingsår och gärna skötselråd. Det går
förstås bra att lämna in fröer även om du ännu inte hämtat några
från fröbiblioteket.

Regnbågsveckan
Under regnbågsveckan kan du komma till biblioteket och rita eller
göra ett Pop-upp-kort av Din familj! Papper, pop-upp-mallar och
färgpennor finns framme hela veckan.
Måndag13/9–söndag 19/9
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Onslunda bibliotek – barn & unga

PYSSELTORSDAG MED BOKTIPS
Överraskningspyssel, med tips på spännande, roliga eller
bara bra böcker. Biblioteket bjuder på frukt.
Torsdag 7/10 kl. 14.00–15.30
Torsdag 28/10 kl. 14.00–15.30
Torsdag 18/11 kl. 14.00–15.30
Torsdag 2/12 kl. 14.00–15.30 Julpyssel
Torsdag 9/12 kl. 14.00–15.30 Julpyssel
Alla åldrar! Drop in!

Barnfilm – Latte Igelkott
Följ med till Hemskogens underbara värld, befolkad av djur; Latte Igelkott, Ekorren Tjum och många andra. Filmen bygger på Sebastian
Lybecks bok ”Latte Igelkott och vattenstenen”, en finlandssvensk
älskad klassiker, som kom ut första gången 1956.
Biblioteket bjuder på dricka och chips!
Torsdag 14/10 kl. 14.00–ca 15.30
Ålder: Barntillåten
Obs! Föranmälan till onslundabibliotek@tomelilla.se eller 0417-184 77

Lär dig sticka!
Vill du lära dig sticka världens enklaste vantar? Du får lära dig sticka
räta maskor och vips så kan det bli varma och sköna vantar till vintern! Stickor och garn får du på biblioteket!
Måndag 1/11 kl. 16.00–18.00
Ålder: från 10 år.
Obs! Föranmälan till onslundabibliotek@tomelilla.se eller 0417-184 77

Lyssna och pyssla med Johanna och Anni
– boktips och bokbinderiverkstad
Vi tipsar om annorlunda och roliga böcker och du får prova på att
binda en egen anteckningsbok eller dagbok.
Tisdag 2/11 kl. 13.00–14.30
Ålder: 8-12 år
Obs! Föranmälan till onslundabibliotek@tomelilla.se eller 0417-184 77
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Onslunda bibliotek – vuxna
Bok- & Hantverkscafé
Under fyra onsdagskvällar under hösten är du välkommen att prata
böcker, få boktips och sticka, virka, sy Sashiko eller vilket hantverk
du vill som är möjligt att ta med sig. Ingen erfarenhet behövs – vi
hjälps åt! Bibblan bjuder på kaffe/te. Och kaka första tillfället.
Onsdag 6/10 kl. 17.30–19.30 ”Höstens romansnackisar”
Onsdag 20/10 kl. 17.30–19.30 ”Höstens fack- och biografi - boksnackisar”
Onsdag 10/11 kl. 17.30–19.30 Boktips, vad läser du?
Onsdag 24/11 kl. 17.30–19.30 Vinterboktips!
Onsdag 8/12 kl. 17.30–19.30 Julpyssel för vuxna!
Obs! Föranmälan till onslundabibliotek@tomelilla.se eller 0417-184 77.
Föranmälan krävs för varje tillfälle

Litteraturrunda
Klarar du av att svara på frågorna i vår litterära tipsrunda? Ta chansen att kamma hem ett
finfint bokpaket. Tipsrundan sitter uppe under regnbågsveckan 13/9-19/9 och du kan gå
den på biblioteken i Tomelilla, Brösarp, Onslunda och Smedstorp.

Växternas gröna kraft

Eva Olsson, Herbasensia, Ystad
Naturens gröna apotek och skafferi förser oss med en mängd växter
som vi kan använda för egenvård, för att behandla våra ”vardagskrämpor”, för ökad hälsa eller för att helt enkelt bara njuta av som en del
av måltiden. Det vi ibland kallar ogräs är fantastiska växter. Eva ger dig
både inspiration och tips på hur växterna kan förgylla din tillvaro. Eva Olsson är örtpedagog och örtterapeut och driver företaget Herbasensia i Ystad.
Måndag 27/9 kl. 18.30–19.30
Obs! Föranmälan till onslundabibliotek@tomelilla.se eller 0417-184 77

Bio – Under körsbärsträden
Den tystlåtne Sentaro driver ett gatukök som serverar japanska
Dorayaki-plättar. Hans bistra uppsyn väcker intresse och sympatier
i omgivningen, bland annat hos den äldre kvinnan Tokue som erbjuder sin hjälp. Motvilligt tackar han ja, och det visar sig att hennes
recept på söt bönpasta (”An” – som också är filmens originaltitel)
får affärerna att blomstra i samma takt som deras vänskap fördjupas.
Bibblan bjuder på chips och kaffe/te/dricka
Onsdag den 15/12 kl. 17.30–19.30
Obs! Föranmälan till onslundabibliotek@tomelilla.se eller 0417-184 77
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Smedstorps bibliotek – barn & unga
Bok & Pyssel – låna en påse med pyssel och böcker
I påsen som du lånar finns material och verktyg för kreativt skapande och några böcker att läsa som på olika sätt anknyter till temat.
Du lämnar tillbaka allt i påsen utom din grej som du gjort. Lånas
och lämnas under bemannade tider.

LÖRDAGSBIO

Trubbel

En bortskämd hund som heter Trubbel måste lära sig att leva i den verkliga världen samtidigt som han försöker fly från sin tidigare ägares giriga barn.
Lördag 11/9 kl. 13.00

Karlsson på taket

En dag kommer Karlsson inflygande till Lillebror och de blir genast goda vänner. Ja, inte
genast kanske för Karlsson sätter futt på Lillebrors ångmaskin så att den flyger i luften.
Men å andra sidan så är en ångmaskin bara en världslig sak, det säger i alla fall Karlsson.
Karlsson bor i ett hus på taket och Lillebror får följa med honom dit.
Lördag 9/10 kl.13.00

Agatha – Granndetektiven

Tioårig mysterieälskare ställs inför ett klurigt fall!
Lördag 6/11 kl. 13.00

Pettson och Findus – Tomtemaskinen

Julen står för dörren och en dag hör katten Findus några barn prata om Tomten. Findus har
aldrig hört talas om Tomten och störtar hem till Pettson för att få en förklaring.
Lördag 11/12 kl. 13.00
Obs! Föranmälan till smedstorpsbibliotek@tomelilla.se.
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Smedstorps bibliotek – barn & unga /vuxna
Litteraturrundan: Skrivarworkshop med Mari Bister
Mari Bister läser ur sina barnböcker Djurdeckarna och Uppdrag
djurräddning. Barnen får rita eller skriva egna berättelser. Del
tagande barn får bokmärke och diplom. Signering och försäljning.
Lördag 4/9 kl. 13.00–14.30
Ålder: Från 5 år
Obs! Föranmälan till smedstorpsbibliotek@tomelilla.se.

Bokfika
Bibliotekarie Lena tipsar om böcker och det bjuds på fika.
Tisdag 2/11 kl. 10.00–11.00
Obs! Föranmälan till smedstorpsbibliotek@tomelilla.se.

Lyssna och pyssla med Johanna och Anni
– boktips och bokbinderiverkstad
Vi tipsar om annorlunda och roliga böcker och du får prova
på att binda en egen anteckningsbok eller dagbok.
Onsdag 3/11 kl. 10.00–11.30
Ålder: 8-12 år
Obs! Föranmälan till smedstorpsbibliotek@tomelilla.se.

Nalletävling hela v 44
Nallens vecka i Smedstorp: Tipsrunda och pyssel. Vinn årets biblioteksnalle!

Stickcafé

VUXNA

Varannan onsdag kl. 18.00. Kolla med bibliotekarien för aktuella datum.

Litteraturrunda
Klarar du av att svara på frågorna i vår litterära tipsrunda? Ta chansen att kamma hem ett
finfint bokpaket. Tipsrundan sitter uppe under regnbågsveckan 13/9-19/9 och du kan gå
den på biblioteken i Tomelilla, Brösarp, Onslunda och Smedstorp.

Smedstorp och Gårdlösa på forntiden och medeltiden
Arkeolog Lars Jönsson berättar om byns historia.
Torsdag 16/9 kl. 18.30
Obs! Föranmälan till smedstorpsbibliotek@tomelilla.se.
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Lena Willemark & Roger Tallroth
Två av Sveriges främsta
folkmusiker i ett
sprudlande musikaliskt möte!

Två av Sveriges främsta folkmusiker i ett
sprudlande musikaliskt möte!
Lena Willemark har kommit att bli en centralgestalt inom den svenska folkmusiken
och en banbrytande genreöverskridande
sångerska. Roger Tallroth från Uppland
har utvecklat ett eget unikt sätt att spela gitarr genom åren som satt djupa avtryck för
kommande generationers gitarrister.

musikriket.nu

ROGER TALLROTH
LENA WILLEMARK

Tisdag 7/9 kl. 19.00
Teaterhallen, Folkets Park

kommer till kommunen i musikriket där du bor!

ett unikt sound
någonstans i den
djupa dalen av indie
och folkpop

Nü Fiona
Nü Fionas sound sträcker sig f rån kaffe
och tjära utspillt över en gammal folksångsvinyl till en drömskt svävande finstämdhet
någonstans i den djupa dalen av indie och
folkpop. Med sång, gitarr, fiol, kontrabas
och trummor skapar kvartetten en intim
atmosfär där personliga men samtidigt
allmängiltiga texter lockar tanken medan
kroppen får röja till musikens språk.

musikriket.nu

Tisdag 28/9 kl. 19.00
Teaterhallen, Folkets Park

NÜ FIONA
kommer till kommunen i musikriket där du bor!

Traveling John
Med melodiska plock-gitarrer, hjärt-skärande texter och underhållande mellansnack har Traveling John gjort sig känd för
att beröra sin livepublik. Musiken kan beskrivas som amerikansk singer-songwriter/
folk/pop och alltid med berättandet i fokus.

musikriket.nu

amerikansk singersongwriter/folk/pop
- alltid med
berättandet i fokus

Torsdag 11/11 kl. 19.00
Teaterhallen, Folkets Park

TRAVELING JOHN
MED BAND

kommer till kommunen i musikriket där du bor!

30

PROGRAM I JAZZEN
Kom och lyssna på spännande föreläsningar, godbitar ur det stora arkivet, titta på film och
umgås med andra jazzentusiaster. Programvärdar under tiden med corona-restriktioner
är medlemmar ur styrelsen. Kvällarna är som vanligt öppna för alla, med förbehåll för
rådande restriktioner om antal deltagare.
Vi träffas i Jazzarkivet onsdagar jämna veckor kl. 18.00–21.30, programmet startar
kl. 19.00. Kaffepaus kl. 20.00. Fika tar du med själv.
22/9
6/10
20/10
3/11
17/11
1/12
Ett arrangemang i samarbete med Tomelilla Jazzklubb

BLUESKLUBBEN
Vi sitter ner runt bordet, dricker kaffe och pratar med varandra, spelar skivor och ibland ser vi någon film. Programmet ger ett brett spektra av bluesmusiken, och har någon
av deltagarna som programvärd. Kaffe finns till självkostnadspris. Vi träffas i Jazzarkivet onsdagar udda veckor
kl. 18.30-21.30, programmet startar kl. 19.00.
Onsdag 15/9
Onsdag 29/9
Onsdag 13/10
Onsdag 27/10
Onsdag 10/11
Onsdag 24/11
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Jennifer Forsberg
– Calibans ögon
11/9–7/11
Inspirerad av karaktären Caliban i Shakespeares sagospel Stormen utforskar Forsberg i utställningen Calibans ögon berättelsen om naturens dualistiska karaktär; dess brutala kraft och
dess skörhet.

Christine Waller
13/11–9/1

Med bilder i måleri och fotocollage erbjuder Waller
oss att betrakta platser som känns bekanta, men också
platser vi aldrig tidigare besökt. Från Antarktis och
pilgrimsresor till hemmet och det innersta rummet.

På nedre plan:
Stiftelsen Tomelilla Konstsamling – 3 x Trotzig Ellen. Ulf. Irene.

19/6–7/11
En utställning av tre generationers konstnärskap, från tidigt 1900-tal fram till 2000-talet.

Konstskolan Unikum – Pandemic art
24/9–7/11
Konstskolan Unikums årliga elevutställning.

