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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! Du 
hittar betydelsen 
av färgerna här 
till vänster.

Arrangemang 
kan ändras och till-
komma under våren. 
Håll dig uppdaterad 
om vad som hän-
der 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 
samt följer myndigheternas rekommendationer gällande 
covid19 och de restriktioner som kan komma under året. 
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

BRÖSARP 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

SMEDSTORP 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
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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
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Gå med i bibliotekets filmklubb och se film tillsammans med andra. Till filmerna 
bjuds på lite snacks och dricka. Det är gratis och du går med i klubben genom att 
anmäla dig till en visning. 
Plats: Tomelilla Kulturhus
Anmälan: 0417-181 90 eller biblioteket@tomelilla.se

n  Filmklubben

Till våren fortsätter vår populära digi-
tala läsklubb för barn och deras vuxna! 
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. 
Håll utkik i bibliotekets olika kanaler 
efter vilken bok vi läser. Mer informa-
tion hittar du på: www.facebook.com/
groups/lasklubben

Läsklubben

Tycker du det vore spännande att 
 skriva en novell? I vår håller Tome-
lilla bibliotek och filialerna i Brösarp, 
Onslunda och Smedstorp i en novell-
tävling på temat Österlen. Tävlingen 
är uppdelad i tre ålderskategorier så 
både barn och vuxna kan delta. Det 
blir kick-off under februarilovet vecka 
åtta med skrivarverkstad för såväl 
barn och unga som vuxna med skriv-
pedagoger från Österlens folkhög-
skola. Tävlingen rundas av i slutet av 
maj med läsningar för den som vill och 
andra festligheter. Håll utkik efter mer 
information till våren!

Novelltävling 

nBarn

n Pojkarna
På dagarna utstår Kim tillsammans med sina tjejkompisar  Bella och 
Momo killarnas kränkningar, men på nätterna dricker de av nektarn 
från en fantastisk blomma som förvandlar dem till pojkar. Baserad på 
Jessica Schiefauers hyllade bok. 
Tid: Onsdag 26/1 kl. 15.00–16.45
Ålder: från 11 år

n Min granne Totoro (svenskt tal)
Två unga systrar tillbringar sommaren med sin pappa på den 
 japanska landsbygden och blir vänner med den under liga, fluffiga 
grå varelsen Totoro som bor i skogen.
Tid: Tisdag 22/2 kl. 10.30–12.00
Ålder: Barntillåten

n Spirited Away (japanskt tal, svensk text)
Flickan Chihiro och hennes föräldrar råkar hamna i andarnas och 
spökenas värld och föräldrarna förvandlas till grisar. Chihiro måste 
försöka hitta ett sätt att få tillbaka sina föräldrar till mänsklig form och 
komma tillbaks till de levandes värld.
Tid: Tisdag 22/2 kl. 13.00–15.00
Ålder: Från 11 år

n Lassemajas detektivbyrå: Det första mysteriet
Hur gick det egentligen till när Lasse och Maja träffades för första 
gången? Följ med på det allra första fallet för LasseMajas detek-
tivbyrå.
Tid: Tisdag 12/4 kl. 14.00–15.30
Ålder: Från 7 år



6 7

n  Hämta seriepysselpåse
Hämta en pysselpåse på temat serier på biblioteket.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Torsdag 3/2–fredag 4/2 under bibliotekets öppettider
Anmälan: Begränsat antal så förboka gärna på 0417-181 
90 eller biblioteket@tomelilla.se

n  Barnbio i Onslunda – Apstjärnan
Jonna bor på barnhem och vill gärna bli adopterad. En 
dag kommer en skruttig bil och ut kommer en Gorilla! 
 Jonna följer med och de hittar vänskap och kärlek. Men en 
kommunpamp hotar deras familjelycka. Bibblan bjuder på 
dricka och snacks.
Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Torsdag 27/1  kl. 13.30–15.00
Ålder: 6–10 år
Anmälan: onslundabibliotek@tomelilla.se

n  Pysseltorsdag i Onslunda
Överraskningspyssel och tips på spännande, roliga eller 
bara bra böcker. Biblioteket bjuder på frukt.
Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Torsdag 20/1 kl. 13.30–15.00
Ålder: 7–10 år
Anmälan: Drop in!

n n Bok- och pysselpåse
Låna en påse med både böcker och pyssel. Bli inspirerad 
och gör en grej.
Plats: Smedstorps bibliotek och Onslunda bibliotek
Tid: Måndag 10/1–tisdag 31/5
Ålder: Från 5 år

n Pelle Svanslös 
Kattungen Pelle Svanslös lever ett härligt 
liv på landet tillsammans med Birgitta, 
flickan som älskar honom mest av allt i 
hela världen. Vid ett ruskigt oväder ram-
lar Pelle ned i en å som för honom en-
sam hela vägen till den främmande stora 
 staden Uppsala. 
Tid: Lördag 29/1 13.00–14.30
Ålder: Barntillåten

n Apststjärnan 
Jonna bor på barnhem och vill ingen-
ting hellre än att bli adopterad. När en 
ny adoptionsmamma parkerar framför 
barnhemmet i en gammal skruttig bil får 
 Jonna en chock när bildörren öppnas och 
en stor hårig GORILLA kliver ut! 
Tid: Lördag 26/2 kl 13.00–14.30
Ålder: Barntillåten

Kom och titta på film, vi bjuder på popcorn och dricka! 
Plats: Smedstorps bibliotek
Anmälan: smedstorpsbibliotek@tomelilla.se

n  Lördagsbio i Smedstorp
nBarn

n Stuart Little
Världens mest kända mus är tillbaka 
i ett nytt fantastiskt äventyr! Denna 
gång ger sig familjen Little ut i vild-
marken på campingsemester. Men en 
sak har de inte tänkt på – det  stora 
 elaka odjuret som sägs leva ute i 
 skogen! 
Tid: Lördag 23/4 kl 13.00–14.30
Ålder: Barntillåten

n Agatha granndetektiven
Tioårig mysterieälskare ställs inför ett 
klurigt fall! Agatha-Christine, eller AC 
som hon kallas, flyttar till en helt ny 
stad med sin mamma som är polis, en 
storasyster och en lillebror. 
Tid: Lördag 21/5 kl 13.00–14.30
Ålder: Barntillåten
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n  Sportlovspyssel i Brösarp
Kreativt återbrukspyssel tillsammans med bibliotekspersonalen.
Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Torsdag 24/2 kl. 13.00–14.15
Anmälan: brosarpsbibliotek@tomelilla.se

Lyssna och pyssla med Lena och Johanna
Deckarpyssel med tips på spännande deckarböcker. Vi lär oss skriva hemliga skiffer 
och annat pyssel med deckartema.

n Plats: Smedstorps bibliotek
Tid: Måndag 21/2 kl. 10.00–11.30
Ålder: 7–10 år.
Anmälan: smedstorpsbibliotek@tomelilla.se

n Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Onsdag 23/2  kl. 10.00–11.30
Ålder: 7–10 år.
Anmälan: onslundabibliotek@tomelilla.se

n Pysseltorsdag i Onslunda
Överraskningspyssel, med tips på spännande, roliga eller bara bra böcker. 
Biblio teket bjuder på frukt. 
Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Torsdag 10/2 kl. 13.30–15.00
Ålder: 7–10 år
Anmälan: Drop in!

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, och 
prata babyböcker med biblioteket och få lästips! Vi inleder vårens babyhäng med 
en kick-off den 8 februari då våra olika verksam heter presenterar sig. Sedan blir det 
babyvisning och workshop i konsthallen.

8/2 Kick-off med babyvisning och workshop i konsthallen kl. 9.30–11.00
22/2 Sportlov bilderboksmys kl. 9.30–10.00 Även lite äldre barn som   
           tycker om bilderböcker är välkomna.
8/3 Babyrytmik kl. 9.30–10.00
22/3 Babybokmys kl. 9.30–10.00. 
5/4 Babyrytmik kl. 9.30–10.00
19/4 Babyvisning och workshop i konsthallen kl. 9.30–11.00
3/5 Babyrytmik kl. 9.30–10.00
17/5 Avslutning med babyvisning och workshop i konsthallen kl. 9.30–11.00

Plats: Tomelilla Kulturhus
Ålder: Vi rekommenderar att barnen är mellan 2 och 18 månader.
Anmälan: 0417-181 90 eller biblioteket@tomelilla.se inför varje tillfälle

n  Babyhäng på Kulturhuset

nBarn
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n  Världspoesidagen i   
 Brösarp
Vi uppmärksammar världspoesidagen 
den 21/3 och veckan framåt på biblio-
teket. Läs andras dikter eller skriv och 
dela med dig av din egen.
Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Måndag 21/3–söndag 27/3

n  Bio för de minsta i   
 Onslunda
En filmstund för de små. Tre korta ani-
merade filmer om Ture och hans pap-
pa. Bibblan bjuder på majsbågar och 
dryck!
Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Onsdag 9/3 kl. 09.30–10.00
Ålder: 0–4 år
Anmälan: onslundabibliotek@
tomelilla.se

Koda ditt eget spel i Scratch tillsammans med föreningen Hemkodat. Du deltar he-
mifrån och behöver en dator med internetuppkoppling. Vi mejlar instruktioner till dig 
när du anmäler dig. Skapa gärna ett Scratch-konto i förväg. 
Plats: Digital workshop
Tid: Tisdag 8/3 kl. 16.00–ca 17.45
Ålder: Från ca 10 år
Anmälan: 0417-181 90 eller biblioteket@tomelilla.se

Koda ditt eget datorspel
– digital workshop

Vill du vara med i bibliotekets novelltävling som pågår under våren? Eller vill du helt 
enkelt vässa ditt skrivande? Det blir skrivarverkstad på biblioteken för alla barn och 
unga som vill skriva, med skrivpedagoger från Österlens folkhögskola.

n Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Måndag 21/2 kl. 14.00–15.00
Anmälan: brosarpsbibliotek@tomelilla.se

n Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Tisdag 22/2 kl. 10.30–11.30
Anmälan: onslundabibliotek@tomelilla.se

n Plats: Smedstorps bibliotek
Tid: Tisdag 22/2 kl. 13.00–14.30
Anmälan: smedstorpsbibliotek@tomelilla.se

n Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Onsdag 23/2 kl. 09.30–10.30
Anmälan: 0417-181 90 eller biblioteket@tomelilla.se

Kick-off novelltävling  
– skrivarverkstad

nBarn
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n  Workshop – Skriv poesi!
Tillsammans med estradpoet och för-
fattare Louise Buenafe Mistén får du 
skriva, rimma och använda metaforer. Vi 
börjar med att värma upp fantasin och 
testar sedan en mängd olika skrivövning-
ar kring lyrik, form och rytm. Bibblan bju-
der på fika. Ange eventuella allergier vid 
anmälan.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Lördag 26/3kl. 12.30–ca 14.30
Ålder: ca 7–10 år
Anmälan: 0417-181 90 eller
biblioteket@tomelilla.se

Överraskningspyssel, med tips på 
spännande, roliga eller bara bra böck-
er. Biblioteket bjuder på frukt.
Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Torsdag 24/3 kl. 13.30–15.00
Ålder: 7–10 år
Anmälan: onslundabibliotek@
tomelilla.se

n  Pysseltorsdag i
 Onslunda

Vi firar Världspoesidagen! Kom till 
 biblioteket för lite poesiinspirerat 
 pyssel under tiden som vi läser högt 
och pratar lite om det vi läst.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Tisdag 22 /3 kl. 14.00–15.00
Ålder: ca 7–10 år
Anmälan: 0417-181 90 eller
biblioteket@tomelilla.se

n  Världspoesidagen
 – pyssel & poesi

Det är sista skoldagen på skolan uppe 
i bergen, under 1982 års invasion av 
Libanon, och Wissam är fast besluten 
att äntligen berätta för sin klasskamrat 
Joanna om sin kärlek till henne. Sam-
tidigt försöker hans lärare – som be-
finner sig på olika sidor av den konflikt 
som splittrar landet – att dölja sin oro. 

Familjelördag
n    Filmvisning med Malmö Arab  Film Festival (MAFF) –1982 

nBarn

Filmen visas på arabiska med svensk 
text. Bibblan bjuder på lite snacks och 
dryck.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Lördag 26/3 kl. 13.00–14.30
Ålder: Från 7 år
Anmälan: 0417-181 90 eller
biblioteket@tomelilla.se

Välkommen på en underbar sagostund där fantasin och berättelsen inte har några 
normer eller gränser. Lady Busty & Miss Shameless bjuder på berättelser där världen 
får vara precis så olik, stor och kärleksfull som den faktiskt är. Normkreativa sagor 
förstärkta med tecken som stöd (TAKK).
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Fredag 11/3 kl. 09.15–09.45 och 10.15–10.45
Ålder: 4–7 år i vuxens sällskap
Anmälan: från 14/2 0417-181 90 eller biblioteket@tomelilla.se

n  Sagostund med 
          Drag Queen Story Hour
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RytmiKarin bjuder på en musikalisk föreställning för de minsta. Barnen får på ett 
lustfyllt sätt lära sig om vad som händer när man planterar ett frö. Hunden Rund, 
gitarren och klarinetten är med och det blir en upplevelse för alla sinnen!

n Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Onsdag 13/4 kl.10.00–10.45
Ålder: 2–5 år
Anmälan: onslundabibliotek@tomelilla.se

n Plats: Smedstorps bibliotek
Tid: Onsdag 13/4 kl.13.00–14.00
Ålder: 2–5 år
Anmälan: smedstorpsbibliotek@tomelilla.se

Kom och var med om Bokstavsteater 
med rim, ramsor och diverseri. Magnus 
Lönn visar olika roliga föremål som t.ex 
skrivskor, Namnhus flötepenna. Det 
blir också workshop med orduppfin-
ningar och kaffefläcksberättelser.
Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Onsdag 13/4 kl. 10–11
Anmälan: brosarpsbibliotek@
tomelilla.se

Hunden Rund planterar

Prova på och lär dig mer om att odla med 
skogen som förebild. Smaka på ovanliga 
växter och blommor och skapa en egen 
miniskogsträdgård tillsammans med per-
makultur- och skogsträdgårdsdesignern 
Simon Lussi. 
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Måndag 11/4 Kl. 13.00–14.30
Anmälan: 0417-181 90 eller 
biblioteket@tomelilla.se

n  Lär dig odla som    
     skogen

Pysselbordet står uppdukat måndag–
torsdag under påsklovsveckan.
Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Måndag 11/4–Torsdag 14/4

n  Påsklovspyssel 
     i Brösarp

Lyssna och pyssla med Lena och Johanna

n Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Måndag 11/4 kl. 10.00–11.30
Ålder: 7–10 år.
Anmälan: onslundabibliotek@tomelilla.
se 

n  Bokstavsteater 
          med ordlaren i 
          Brösarp

nBarn

n Plats: Smedstorps bibliotek
Tid: Tisdag 12/4  kl. 10.00–11.30
Ålder: 7–10 år.
Anmälan: smedstorpsbibliotek@
tomelilla.se

Hur ser ditt drömhus ut? Kom och lyssna på en bra bok och gör hus pyssel.

Det lilla barnet och det stora havet. I denna lekfullt busiga och lagom allvarliga 
musiksaga för de allra yngsta får vi lyssna, känna och titta 
på havet inuti ett magiskt tält. ”Den lilla och havet” är en 
fri tolkning och omarbetning av Ernest Hemingways 
romanklassiker Den gamle och havet.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Fredag 8/4 kl. 09.15–09.45 och 10.15–10.45. 
Ålder: 1–3 år.
Anmälan: Obs! Begränsat antal platser. 
Föranmälan tidigast 7/3 på 0417-181 90 eller 
biblioteket@tomelilla.se

n Den lilla och havet
    – musiksaga med Kråkspark
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I samband med världsbokdagen 23/4 
ger vi ut en bokpåse med litet pyssel till 
tre- och fyraåringar. 
Plats: Tomelilla bibliotek
Ålder: 3–4 år
Tid: Från fredag 22/4, så långt lagret 
räcker.

n  Världsbokdagen

Häng med bibblan för lite fika och tips 
om böcker. Vi snackar böcker inför 
sommaren och sommarboken där man 
om man läser fem böcker får en bok i 
present. Droppa in för lite snack utan 
några större krav.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Onsdag 8/6 kl. 15.30–16.30
Ålder: från ca 13 år
Anmälan: Drop in

n  Bokfika ungdomar
Har du tips på en riktigt bra bok som 
du tycker andra ska läsa eller vill du ha 
tips på den ultimata sommarboken? Vi 
möts och fikar och tipsar om böcker in-
för lovet och sommarboken.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Tisdag 7/6 kl. 14.45–16.00
Ålder: 7–12 år
Anmälan: 0417-181 90 eller
biblioteket@tomelilla.se

n  Bokfika 7–12 år

Det är midsommar och familjerna ska fira hos faster 
Huld. Sophie gör precis innan de åker slut med Sune. 
Sune bestämmer sig för att fira en riktigt romantisk 
midsommar med Sophie, för att försöka vinna henne 
tillbaka. Men, men hur går det när Sune tänker…?
Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Torsdag 25/5  kl.14.00–15.30
Ålder: från 7 år
Anmälan: onslundabibliotek@tomelilla.se

n  BarnFilm i Onslunda:
          Sune – Uppdrag midsommar

Naturpyssel, med tips på spännande, roliga eller 
bara bra böcker.
Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Torsdag 28/4 kl. 13.30–15.00
Ålder: 7–10 år
Anmälan: Drop in

n  Pysseltorsdag i Onslunda

Vi pysslar ett hemligt pyssel och läser och försöker lösa 
 kluriga deckargåtor tillsammans.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Onsdag 13/4 kl. 13.00–14.30
Ålder: ca 7–10 år
Anmälan: 0417-181 90 eller biblioteket@tomelilla.se

n Mystiskt pyssel och deckargåtor

nBarn

SERIE- &
MANGATRÄFF!

VÄLKOMMEN PÅ

Med fika!

Kom till bibblan och snacka manga 
och andra serier! Vi ger våra bästa tips 
och kanske har du också läst något bra 
som du vill tipsa om? Vi bjuder på fika.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Onsdag 25/5 kl. 14.00–15.00
Anmälan:0417-181 90 eller biblio-
teket@tomelilla.se. Ange eventuella 
allergier eller specialkost.

n  Serie- och manga
           träff med fika
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Tips på härliga sommarböcker och 
fika! För alla barn som tycker om att 
läsa och kanske vill läsa fem böcker 
under sommarlovet (Sommarboken 
2022).
Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Måndag 20/6 kl.10.30–11.30
Anmälan: Drop in

n  Bokfika i Onslunda
Vi fikar och tipsar varandra om bra 
böcker inför sommarlovet. Vid fint 
väder har vi picknick utanför bibliote-
ket annars dukar vi upp med fika och 
böcker inne på biblioteket.
Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Torsdag 9/6 kl. 14.45–16.00
Ålder: från 7 år
Anmälan: brosarpsbibliotek@
tomelilla.se 

n  Bokpicknick i Brösarp

JANUARI
 Novelltävling  s. 4, 23
 Läsklubben  s. 4
Mån 10/1 Smedstorp: Stickkontakt. Måndagar till 16/5 kl. 17.00 s. 23
Mån 10/1* Smedstorp: Bok- och pysselpåse  s. 6
Mån 10/1* Onslunda: Bok- och pysselpåse  s. 6
Ons 12/1 Onslunda: Bok- och hantverkscafé kl. 17.30 s. 24
Mån 17/1 Brösarp: Bokcirkel kl. 17.00 s. 24
Ons 19/1 Bokcirkel: Försvinnande värld av Julia Phillips kl. 15.30 s. 25
Ons 19/1 Brösarp: Stickcafé kl. 18.00 s. 26
Tor 20/1* Onslunda: Pysseltorsdag, överraskningspyssel kl. 13.30 s. 6
Lör 22/1 Tomelilla Konsthall: Utvalt  s. 40
Lör 22/1 Tomelilla Konsthall: Stiftelsen Tomelilla  s. 40
 konstsamling: Vatten
Ons 26/1* Filmklubben: Pojkarna kl. 15.00 s. 5
Ons 26/1 Brösarp: Filmkväll – The Father kl. 18.00 s. 26
Ons 26/1 Onslunda: Bio – The Father kl. 18.00 s. 27
Tor 27/1* Onslunda: Barnbio: Apstjärnan kl. 13.30 s. 6
Lör 29/1* Smedstorp: Lördagsbio – Pelle Svanslös kl. 13.00  s. 7

FEBRUARI
Tis 1/2 Digitala funktioner – lär dig mer om appar kl. 13.00 s. 27
Tis 1/2 Lär dig sticka kl. 15.00 s. 28
Ons 2/2 Faktacirkel: Allt jag fått lära mig av kl. 15.30 s. 28
 Tara Westover  
Ons 2/2 Brösarp: Stickcafé kl. 18.00 s. 26
Ons 2/2 Onslunda: Bok- och hantverkscafé kl. 17.30 s. 24
Tor 3/2* Hämta Seriepysselpåse  s. 6
Mån 7/2 Dag Hammarskjölds Backåkra kl. 18.00 s. 28
Tis 8/2* Babyhäng på Kulturhuset: Kick-off Babyvisning kl. 09.30 s. 8
 och workshop i konsthallen 
Tis 8/2 Musikriket: Marie Bergman & Lasse Englund kl. 19.00 s. 38
Ons 9/2 Jazzklubben kl. 18.30 s. 39
Ons 9/2 Brösarp: Filmkväll – Sista brevet från din älskade kl. 18.00 s. 26
Tor 10/2* Onslunda: Pysseltorsdag kl. 13.30  s. 9
Mån 14/2 Brösarp: Bokcirkel kl. 17.00 s. 24
Ons 16/2 Bokcirkel: Bli snäll igen av Geir Gulliksen kl. 15.30 s. 25
Ons 16/2 Författarbesök: Agnes Lidbeck kl. 18.00 s. 29
Ons 16/2 Brösarp: Stickcafé kl. 18.00 s. 26
Mån 21/2* Smedstorp: Lyssna & pyssla kl. 10.00 s. 9
 med Lena och Johanna 
Mån 21/2* Brösarp: Kick-off novelltävling – skrivarverkstad kl. 14.00 s. 10 

nBarn

Läs eller lyssna på fem böcker under sommarlovet. Hämta 
en folder och skriv eller rita vad du tyckte om böckerna. 
När du är klar och lämnar in foldern får du en bok i present. 
Du kan hämta och lämna in foldern på biblioteket i Tome-
lilla, Brösarp, Onslunda eller Smedstorp under bemannade 
 öppettider. Pågår mellan 20 juni och 31 augusti. 

Sommarboken

* Arrangemang för barn och unga
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Mån 21/2 Brösarp: Skrivarverkstad – Kick-off novelltävling kl. 16.30 s. 30
Mån 21/2 Bokkväll på bibblan – vårens boknyheter kl. 18.00 s. 30
Tis 22/2 Studiecirkel: Vilka kvinnor kl. 16.00 s. 30
Tis 22/2* Babyhäng på Kulturhuset: Sportlov Bilderboksmys kl. 09.30 s. 8
Tis 22/2* Filmklubben: Min granne Totoro kl. 10.30 s. 5
Tis 22/2* Filmklubben: Spritited Away kl. 13.00 s. 5
Tis 22/2* Onslunda: Kick-off novelltävling – skrivarverkstad kl. 10.30 s.10
Tis 22/2* Smedstorp: Kick-off novelltävling – skrivarverkstad kl. 13.00 s. 10
Ons 23/2* Kick-off novelltävling – skrivarverkstad kl. 09.30 s. 10
Ons 23/2 Jazzklubben kl. 18.30 s. 39
Ons 23/2* Onslunda: Lyssna och pyssla kl. 10.00 s. 9
 med Lena och Johanna 
Tor 24/2* Brösarp: Sportlovspyssel – Kreativt kl. 13.00 s. 9
 återbrukspyssel 
Lör 26/2 Skrivarworkshop & novelltävling kl. 12.30 s. 30
Lör 26/2* Smedstorp: Lördagsbio – Apstjärnan kl. 13.00 s. 7
Mån 28/2 Onslunda: Om Hildegard av Bingen kl. 18.00 s. 31

MARS
Tis 1/3 Författarbesök: Kjell Eriksson kl. 18.00 s. 31
Ons 2/3 Bluesklubben kl. 18.30 s. 39
Ons 2/3 Brösarp: Stickcafé kl. 18.00 s. 26
Ons 2/3 Onslunda: Bok- och hantverkscafé kl. 17.30 s. 24
Lör 5/3 Tomelilla konsthall: Clara Lundgren  s. 40
Tis 8/3 Föreläsning. Vilka kvinnor! kl. 18.00 s. 33
Tis 8/3* Babyhäng på Kulturhuset: Babyrytmik kl. 09.30 s. 8
Tis 8/3* Koda ditt eget datorspel kl. 16.00 s. 11
Ons 9/3 Faktacirkel: Tyrannens tid av Magnus Västerbo kl. 15.30 s. 28
Ons 9/3 Jazzklubben kl. 18.30 s. 39
Ons 9/3 Brösarp: Filmkväll – Catwalk kl. 18.00 s. 26
 – Från Glada Hudik till New York 
Ons 9/3* Onslunda: Bio för de minsta! kl. 09.30 s. 11
Fre 11/3* Sagostund med Drag Queen Story Hour kl. 09.15, 10.15 s. 12
Mån 14/3 Brösarp: Bokcirkel kl. 17.00 s. 24
Tis 15/3 Författarkväll: Kalle Lind kl. 18.00 s. 32
Ons 16/3 Bluesklubben kl. 18.30 s. 39
Ons 16/3 Brösarp: Stickcafé kl. 18.00 s. 26
Ons 16/3 Onslunda: Bio: kl. 18.00 s. 27
 Catwalk – Från Glada Hudik till New York 
Mån 21/3 Blackout poetry & kollagepoesi kl. 15.00 s. 33
Mån 21/3* Brösarp: Världspoesidagen  s. 11, 33
Mån 21/3 Onslunda: Boktipskväll kl. 17.00 s. 33

Tis 22/3* Babyhäng på kulturhuset: Babybokmys kl. 09.30 s. 8
Tis 22/3* Världspoesidagen – Pyssel & poesi kl. 14.00 s. 12
Ons 23/3 Bokcirkel: Bikupan av Sarah Crossan kl. 15.30 s. 25
Ons 23/3 Brösarp: Filmkväll – Fram för lilla Märta kl. 18.00 s. 26
Ons 23/3 Jazzklubben kl. 18.30 s. 39
Tor 24/3* Onslunda: Pysseltorsdag kl. 13.30 s. 12
Lör 26/3* Filmvisning med Malmö Arab kl. 13.00 s. 13
 Filmfestival (MAFF): 1982 
Lör 26/3* Workshop – skriv poesi kl. 12.30 s. 13
Mån 28/3 Lär dig använda din surfplatta, kl. 09.30 s. 34
 läsplatta eller smartphone 
Tis 29/3 Prova på nåltovning kl. 16.00 s. 34
Ons 30/3 Bluesklubben kl. 18.30 s. 39
Ons 30/3 Brösarp: Stickcafé kl. 18.00 s. 26

APRIL
Mån 4/4 Digital säkerhet – öka ditt digitala kl. 13.00 s. 34
 självförtroende och känn dig trygg på nätet 
Tis 5/4* Babyhäng på Kulturhuset: Babyrytmik kl. 09.30 s. 8
Tis 5/4 Musikriket: Ensemble Mare Balticum &  kl. 19.00 s. 38 
 Martin Bagge
Ons 6/4 Jazzklubben kl. 18.30 s. 39
Ons 6/4 Onslunda: Bok- och hantverkscafé kl. 17.30 s. 24
Tor 7/4 Digital propaganda, desinformation och kl. 18.00 s. 35
 samhällets motståndskraft 
Tor 7/4 Brösarp: Frö och pantbytardagar  s. 35
Fre 8/4* Den lilla och havet kl. 09.15, 10.15 s. 14
 – musiksaga med Kråkspark 
Mån 11/4* Lär dig odla som skogen kl. 13.00 s. 14
Mån 11/4* Brösarp: Påsklovspyssel  s. 15
Mån 11/4 Brösarp: Bokcirkel kl. 17.00 s. 24
Mån 11/4* Onslunda: Lyssna och pyssla kl. 10.00 s. 14
 med Lena och Johanna 
Tis 12/4* Filmklubb: Lassemajas detektivbyrå: kl. 14.00 s. 5
 det första mysteriet 
Tis 12/4* Smedstorp: Lyssna & pyssla kl. 10.00 s. 14
 med Lena och Johanna
Ons 13/4 Faktacirkeln: Skönheten i kaos av Julia Revanis kl. 15.30 s. 28
Ons 13/4* Mystiskt pyssel och deckargåtor kl. 13.00 s. 16
Ons 13/4 Bluesklubben kl. 18.30 s. 39
Ons 13/4* Brösarp: Bokstavsteater med Ordlaren kl. 10.00 s. 15
Ons 13/4* Onslunda: Hundern rund planterar kl. 10.00  s. 15

* Arrangemang för barn och unga* Arrangemang för barn och unga



22 23

Gillar du att sticka eller virka? Vi  träffas 
varje måndag och hjälper varandra att 
komma vidare med våra projekt. Van 
eller nybörjare, spelar ingen roll! 

Plats: Smedstorps bibliotek
Tid: Måndagar 10/1–16/5
kl. 17.00–18.30
Anmälan: smedstorpsbibliotek@
tomelilla.se

n  Stickkontakt 
     i Smedstorp

Ons 13/4* Smedstorp: Hunden Rund planterar kl. 13.00 s. 15
Tis 19/4* Babyhäng på Kulturhuset: Babyvisning och kl. 09.30 s. 8
 workshop i konsthallen 
Ons 20/4 Bokcirkel: Pojkarna i klostret av Sofia Nyblom kl.15.30 s. 25
Ons 20/4 Jazzklubben kl. 18.30 s. 39
Fre 22/4* Världsbokdagen: Bokpåse till 3- och 4-åringar  s. 16
Lör 23/4* Smedstorp: Lördagsbio – Stuart Little kl. 13.00 s. 7
Mån 25/4 Tarmbakterier – vänner eller fiender? kl. 18.00 s. 36
Tis 26/4 Kulturhusets quiz med live musik  kl. 18.00 s. 36
Ons 27/4 Bluesklubben kl. 18.30 s. 39
Ons 27/4 Brösarp: Stickcafé kl. 18.00 s. 26
Tor 28/4* Onslunda: Pysseltorsdag kl. 13.30 s. 16

MAJ
Tis 3/5* Babyhäng på Kulturhuset: Babyrytmik kl. 09.30  s. 8
Ons 4/5 Boklunch kl. 12.00 s. 36
Ons 4/5 Jazzklubben kl. 18.30  s. 39
Lör 7/5 Tomelilla Konsthall:  s. 40
 Kulturskolans elevutställning: Naturligtvis 
Mån 9/5 Brösarp: Bokcirkel kl. 17.00 s. 24
Tis 10/5 Prova på Bokbinderi kl. 14.00 s. 37
Ons 11/5 Bluesklubben kl. 18.30 s. 39
Lör 14/5 Smedstorp: Arkeologisk exkursion kl. 14.00 s. 37
Tis 17/5* Babyhäng på Kulturhuset: Avslutning med kl. 09.30 s. 8
 Babyvisning och workshop i konsthallen 
Ons 18/5 Jazzklubben kl. 18.30 s. 39
Lör 21/5* Smedstorp: Lördagsbio – Agatha granndetektiven kl. 13.00 s. 7
Ons 25/5 Bokcirkel: Aktrisen av Anne Enright kl. 15.30 s. 25
Ons 25/5* Serie- och mangaträff med fika kl. 14.00 s. 17
Ons 25/5* Onslunda: BarnFilm: SUNE – Uppdrag midsommar kl. 14.00 s. 17

JUNI
Ons 1/6 Sommar-bingo!  s. 37
Mån 6/6 DIY Take Away: smycken i lera  s. 37 
Tis 7/6* Bokfika 7–12 kl. 14.45 s. 17
Ons 8/6* Bokfika ungdomar kl. 15.30 s. 17
Tor 9/6* Brösarp: Bokpicknick kl. 14.45 s. 18
Lör 18/6 Tomelilla Konsthall: Leyun Wang   s. 40
 – Gökrop över vattnet
Mån 20/6* Sommarboken  s. 18
Mån 20/6* Onslunda: Bokfika kl. 10.30 s. 18

Tycker du det vore spännande att 
 skriva en novell? I vår håller  Tomelilla 
bibliotek och filialerna i Brösarp, 
 Onslunda och Smedstorp i en novell-
tävling på temat Österlen. Tävlingen 
är uppdelad i tre ålderskategorier så 
både barn och vuxna kan delta. Det 
blir kick-off  under februarilovet vecka 
åtta med skrivarverkstad för såväl barn 
och unga som vuxna med skrivpeda-
goger från Österlens folkhögskola. 
Tävlingen rundas av i slutet av maj 
med läsningar för den som vill och 
andra festligheter. Håll utkik efter mer 
information till våren. 

Novelltävling

* Arrangemang för barn och unga
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nVuxen

Gillar du att läsa böcker och att prata om dem? Välkom-
men till bibliotekets bokcirkel! Du behöver inte föran-
mäla dig. Kom på alla träffar eller bara någon enstaka!
Plats: Jazzarkivet, Tomelilla Kulturhus/Bibliotek. Ingång 
via Konsthallen
Tid: 15.30–ca 16.45
Onsdag 19/1 Försvinnande värld – Julia Phillips
Onsdag 16/2 Bli snäll igen – Geir Gulliksen
Onsdag 23/3 Bikupan – Sarah Crossan  
Onsdag 20/4 Pojkarna i klostret – Sofia Nyblom 
Onsdag 25/5 Aktrisen – Anne Enright
Anmälan: Drop in

n  Bokcirkel

Vi ses vid fem tillfällen under våren 
och samtalar om böcker vi bestämt 
gemensamt.
Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Måndag 17/1 kl. 17.00–18.00
Måndag 14/2 kl. 17.00–18.00
Måndag 14/3 kl. 17.00–18.00
Måndag 11/4 kl. 17.00–18.00
Måndag 9/5 kl. 17.00–18.00
Anmälan: brosarpsbibliotek@
tomelilla.se

n  Brösarps
          bokcirkel

n  Bok- och     
          hantverkscafé
Under fyra onsdagskvällar under våren 
är du välkommen att prata böcker, få 
boktips och sticka, virka, sy sashiko 
 eller vilket hantverk du vill som är möj-
ligt att ta med sig. Ingen erfarenhet 
behövs – vi hjälps åt! Bibblan bjuder 
på kaffe/te. 
Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Onsdag 12/1  kl. 17.30–19.30 
Onsdag 2/2  kl. 17.30–19.30  
Onsdag 2/3  kl. 17.30–19.30   
Onsdag 6/4  kl. 17.30–19.30   
Anmälan: 0417-184 77 eller
onslundabibliotek@tomelilla.se
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Få bättre koll på hur Swish fungerar, innebörden av AR, molntjänster och kontakt-
lösa betalningar. Föreläsningen riktar sig till dig som är nyfiken på och vill lära dig 
mer om några av alla digitala samhällsfunktioner som idag blivit vardagsmat. Vi går 
även igenom  Mobilt BankID, Skånetrafikens app, parkeringsappar och mycket mer.
Plats:Tomelilla bibliotek
Tid: Tisdag 1/2 kl. 13.00–15.00 (sista halvtimmen är till för att hjälpa och svara på 
frågor)
Anmälan: 0417-181 90
I samarbete med: UtbildningsForum

n  Digitala funktioner 
           – lär dig mer  om appar!

n Catwalk – Från glada Hudik till 
New York 
Feelgood-dokumentär om Emma som 
har en dröm att bli modell. Per Johans-
son, grundare av Glada Hudikteatern, 
vill uppfylla hennes dröm och tillsam-
mans med teatergruppens intressanta 
karaktärer, startar en omtumlande resa 
för att uppfylla Emmas dröm om att stå 
i rampljuset.
Tid: Onsdag 16/3  kl. 18.00–19.45

n The Father
Ett drama om vad som händer när var-
dagen kollapsar. Ann planerar att flytta 
till Paris och lämna sin 80-årige fader. 
Men allt är inte som det ska. Ska hon 
verkligen flytta? Det händer ständigt 
underliga saker för fadern, Anthony. En 
hyllad Oscarsvinnare!
Tid: Onsdag 26/1  kl. 18.00–19.45

n  Bio i Onslunda

Vi ses och tittar på film tillsammans!

Plats: Brösarps bibliotek
Tid: kl. 18.00
Onsdag 26/1: The Father
Onsdag 9/2: Sista brevet från din älskade
Onsdag 9/3: Catwalk–Från Glada Hudik    
                    till New York
Onsdag 23/3: Fram för lilla Märta
Anmälan: brosapsbibliotek@
tomelilla.se

n  Filmkväll 
          i Brösarp

Under våren träffas vi på biblioteket 
och stickar, virkar eller sysslar med 
annat valfritt handarbete och dricker 
medhavt kaffe.
Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Onsdagar 19/1, 2/2, 16/2, 2/3, 
16/3, 30/3, 27/4
kl. 18.00–21.00
Anmälan: Drop in

n  Stickcafé 
          i Brösarp

BASERAD PÅ

JOJO MOYES 
SUCCÉBOK

KOMMER PÅ BIO

FELICITY JONES CALLUM TURNER JOE ALWYN NABHAAN RIZWAN SHAILENE WOODLEYOCH

Vi ses och tittar på film tillsammans!
Plats: Onslunda bibliotek
Anmälan: onslundabibliotek@tomelilla.se

nVuxen
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Agnes Lidbecks romandebut från 2017, Finna sig, knock-
ade både kritiker och läsare. Nu är hon aktuell med sin 
fjärde roman, Nikes bok. Det är 80-tal när Olle och Sonja 
kommer till Österlen med dottern Nike. I berättelsen finns 
också Tommy och Karin med sina tvillingsöner samt Ros-
marie och Janne, från en torskfiskarsläkt, men nu börjar 
torsken ta slut. Familjernas öden vävs samman i boken 
som sträcker sig över flera decennier. Nikes bok är ett 
 detaljerat porträtt av en tid och en plats, där generationer 
kopplas ihop och frigör sig. I bakgrunden sker de stora 
samhällsförändringarna. Motsättningarna skärps sam-
tidigt som dörrar öppnas. Utöver att skriva böcker arbetar 
Agnes Lidbeck som analytiker på Svenska Institutet. 
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Onsdag 16/2 kl. 18.00
Anmälan: 0417-181 90
I samarbete med: ABF Österlen

n  Författarbesök: 
         Agnes Lidbeck

n  Dag Hammarskjölds 
          Backåkra  – platsens magi
         och  föremålens historia
Karin och Kristina Erlandsson har båda arbetat som in-
tendenter på Backåkra och är nu aktuella med ”Dag 
Hammarskjölds Backåkra - platsens magi och föremå-
lens historia”, en bok som spänner över flera decennier, 
från 1800-talet då gården byggdes fram till  dagens in-
ternationella mötesplats och naturupplevelse. Boken 
ger också ny inblick i Dag Hammarskjölds liv. 
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Måndag 7 februari kl. 18.00
Anmälan: 0417-181 90

Välkommen till vår nystartade bokcirkel där vi läser 
faktaböcker med olika inriktningar. Det kan vara allt 
från biografier och historia till teoretisk fysik.
Plats: Jazzarkivet, Tomelilla Kulturhus/Bibliotek
Tid: kl. 15.30–17.00
Onsdag 2/2 Allt jag fått lära mig av Tara Westover
Onsdag 9/3 Tyrannens tid av Magnus Västerbro
Onsdag 13/4 Skönheten i kaos av Julia Ravanis
Anmälan: Drop in

n  Faktacirkeln

Vill du lära dig sticka världens enklaste vantar eller ett 
par handledsvärmare? Du får lära dig sticka räta mas-
kor och vips så kan det bli varma och sköna vantar till 
vintern! Garn och stickor till låns finns på biblioteket. 
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Tisdag 1/2 kl. 15–18
Anmälan: 0417-181 90

n Lär dig sticka

nVuxen
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n  Författarbesök: Kjell Eriksson
Kjell Eriksson är trädgårdsmästare och författare, numera bosatt i Brösarp. Hans 
 böcker har blivit översatta till fjorton språk och han har tilldelats en rad prestigefyll-
da litterära priser under sin långa författarkarriär. Nu är han aktuell med Ett dödligt 
 tillstånd som är den trettonde boken i den prisbelönta serien om Uppsalapoliserna 
Ann Lindell och Sammy Nilsson. Den här gången följer Sammy spåren efter en mörd-
are ner till Österlen. Kjell Eriksson kommer bland annat att prata om hur det är att 
skriva i och om ett nytt landskap, Skåne.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Tisdag 1/3 kl. 18.00
Anmälan: 0417-181 90
I samarbete med: ABF Österlen

Eva Olsson tar oss med till 1100-talets klosterliv och 
möter Hildegard av Bingen, som var abbedissa i södra 
Tyskland. Hildegard formulerade en helhetsläkekonst 
som innehåller såväl fysiska kurer med örter och om-
slag som en psykoterapi med många tankar som 
känns moderna även i våra dagar. Eva Olsson är ört-
pedagog och örtterapeut.
Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Måndag 28/2 kl. 18.00–19.00
Anmälan: onslundabibliotek@tomelilla.se

n  Om Hildegard av Bingen

I de fyra vanligaste läroböckerna i historia utgör kvinnor i snitt 13 procent av alla nämnda 
personer. I denna studiecirkel med ABF Österlen görs det ändring på detta! Vi träffas var-
annan tisdag för att diskutera och tillsammans lära oss mer om kända och mindre kända 
kvinnor ur historien. Boken ”Vilka Kvinnor!” skriven av Magdalena Beck, Birgitta Eriksson 
och Jürgen Lindemann ingår i studiecirkeln. 
Plats: Jazzarkivet, Tomelilla Kulturhus/Bibliotek
Tid: Tisdag 22/2 kl. 16.00
Anmälan: www.abf.se/osterlen eller 0411-298 75

n Studiecirkel: Vilka kvinnor

Tycker du det vore spännande att skriva en novell? I vår håller Tomelilla bibliotek och 
filialerna i en novelltävling på temat Österlen. Mer info på sidan 23. Skrivpedago-
gerna Freke Räihä och Sigrun Bragardottir från Österlens folkhögskola håller i skrivar-
workshopen för vuxna. De delar med sig av tips, råd och inspiration. Det går förstås bra 
att medverka på workshopen utan att delta i novelltävlingen och att delta i novelltävling-
en utan att medverka på workshopen. 

n Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Måndag 21/2 kl. 16.30–18.30
Ålder: från 18 år
Anmälan: brosarpsbibliotek@tomelilla.se

n Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Lördag 26/2 kl. 12.30–14.30 med fikapaus (ange eventuella allergier 
eller preferenser vid anmälan)
Anmälan: 0417-181 90

Skrivarworkshop & novelltävling

Personal från biblioteket presenterar ett 
urval av vårens boknyheter samt tipsar om 
personliga favoriter från såväl aktuell som 
äldre utgivning. 
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Måndag 21/2 kl. 18.00
Anmälan: 0417-181 90

n Bokkväll på bibblan
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Lorem ipsum
Plats:
Tid:
Anmälan:

n  Rubrik

Radio, tv-manus, dokumentärfilm och böcker – Kalle Lind har erfarenhet av 
det mesta, men för många är han kanske framförallt känd som Hasse och 
 Tage-expert. Hans senaste bok ”Hasseåtage” tar oss med på en resa genom 
humorduons gemensamma produktion och ger läsaren en bild av vad som 
ledde fram till alla infall, influenser och improvisationer. Nyfiket, men inte okri-
tiskt, studeras den tid som formade dem – och som de var med om att  forma. 
På sitt sedvanligt snedtänkta vis belyser han såväl kända som okända och 
ökända sidor av ett av nittonhundratalets viktigaste svenska konstnärskap. 
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Tisdag 15/3  kl. 18.00
Anmälan: 0417-181 90

n  Författarkväll: Kalle Lind

Karin Sjögren, bibliotekarie i Tomelilla, och Johanna Klingspor från Onslunda bibli-
otek tipsar om deckare och kriminalromaner. 
Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Måndag 21/3 kl 17.00–18.00
Anmälan: onslundabibliotek@tomelilla.se

n  Boktipskväll i Onslunda

Vi uppmärksammar världspoesidagen 21/3 och veckan framåt på biblioteket. Läs 
andras dikter eller skriv och dela med dig av dina egna.
Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Måndag 21/3–söndag 27/3

n  Världspoesidagen i Brösarp

I år uppmärksammar biblioteket världspoesidagen 21 mars 
genom en workshop i blackout poetry och kollagepoesi. 
Gillar du poesi, men tycker att det verkar svårt? Nu finns 
det stor potential för dig att hitta din inre poet på ett 
 kreativt och roligt sätt. 
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Måndag 21/3 kl. 15.00–17.00
Anmälan: 0417-181 90

n  Blackout poetry & kollagepoesi

Författarna Jürgen Lindemann och Birgitta Eriksson låter oss bekanta oss med flera 
spännande och betydelsefulla kvinnor i historien, med utgångspunkt från deras 
bok ”Vilka kvinnor III”. I den nya boken, med korta och välinformerade texter, kan 
vi läsa om bland annat musikern Janis Joplin, filosofen Ayn Rand, frihetskämpen 
Harriet Tubman, journalisten BANG och barbaren Fredegund. Välkomna till denna 
intressanta föreläsning på internationella kvinnodagen!
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Tisdag 8 mars kl. 18.00
Anmälan: 0417-181 90
I samarbete med: ABF Skåne och ABF Österlen

n Vilka kvinnor!
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Ta med dig plantor och fröer som du inte behöver och byt till dig något annat. 
Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Torsdag 7/4–söndag 10/4

n  Frö- och plantbytardagar 

I media kan vi ofta ta del av information om hur olika bedrägerier sker i samhället. 
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 säkerhets-
aspekter 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: Måndag 4/4 kl. 13.00–15.00 (sista halvtimmen är till för att hjälpa och svara 
på frågor)
Anmälan: 0417-181 90
I samarbete med: UtbildningsForum

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

Med ull i vackra färger eller bara gråa 
 toner, en speciell nål och lite tålamod kan 
man skapa små söta figurer eller ett prak-
tiskt grytunderlägg med nåltovning. 
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Tisdag 29/3 kl. 16.00–18.00
Anmälan: 0417-181 90

n  Prova på nåltovning

Välkommen till denna tredagars studiecirkel som är 
för dig som har en surfplatta, smartphone eller läs-
platta men som behöver hjälp med att komma igång 
med att använda den. Studieförbundet ABF Österlen 
visar dig säkerhetsinställningar, vad en app är, hur du 
laddar ner appar med mera.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Måndag 28/3–onsdag 30/3 kl. 09.30–12.00
Anmälan: 0417-181 90

Propaganda och desinformation utgör allvarliga utmaningar för det demokratiska 
samhället. Kommersiella digitala plattformar och deras algoritmer riskerar att för-
stärka spridningen av denna information. Olof Sundin visar
hur dessa utmaningar ser ut och samhällets försök att utveckla 
motståndskraft i form av medie- och informationskunnighet 
i allmänhet och källkritik i synnerhet. Olof Sundin är profes-
sor vid Lunds universitet och har under många år forskat om 
hur den förändrade infrastrukturen för digital information 
förändrar förutsättningarna för och synen på kunskap, fakta 
och källkritik.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Torsdag 7/4 kl. 18.00
Anmälan: 0417-181 90
I samarbete med: Folkuniversitetet

n  Digital propaganda,  desinformation 
          och samhällets motståndskraft 
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Läs och spela bokbingo i sommar.  Hämta 
en bingo-bricka på biblioteket. När du 
fått en hel bingorad kan du hämta ut en 
vinst på biblioteket i Tomelilla eller Brösarp.  
Klarar du fylla hela brickan väntar ännu ett 
pris. Sommar-bingobricka kan hämtas från 
1/6 och lämnas in senast 31/8.
Obs! En bingobricka per person gäller. 
Plats: Tomelilla bibliotek och Brösarps 
bibliotek
Tid: Onsdag 1/6–onsdag 31/8

n n  Sommar-bingo! 

Arkeolog Lars Jönsson leder en exkursion till intressanta 
platser runt Smedstorp och Gårdlösa. Föreningen Smed-
storp.se bjuder på fika! 
Plats: Smedstorps bibliotek
Tid: Lördag 14/5 kl. 14.00–16.00
Anmälan: smedstorpsbibliotek@tomelilla.se

n  Arkeologisk exkursion

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 förkun-
skaper krävs. 
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Tisdag 10/5 kl. 14.00–17.00
Anmälan: 0417-181 90

n  Prova på bokbinderi

Välkommen till en boktipsträff med personalen från biblioteket! Vi tipsar om aktu-
ella böcker och gamla favoriter och bjuder på en matig sallad. Ta gärna med dig en 
bok du vill tipsa andra om.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Onsdag 4/5 kl. 12.00
Anmälan: 0417-181 90 (Ange om du vill äta eller bara lyssna, samt om du har 
några allergier.)

n Boklunch

Vad vore livet utan konst, litteratur och musik? 
 Välkommen till kulturhusets quizkväll med fokus på 
dessa ämnen. Kulturskolans Peter Antonsson (känd 
från bland annat Majken Tajken) sjunger och spelar. 
Utöver detta blir det frågor om böcker, författare och 
konst från både när och fjärran. Ni tävlar själva  eller 
i lag om max fyra personer. Finfina priser utlovas! 
 Quizet är ett samarbete mellan biblioteket, konst-
hallen och kulturskolan – tre verksamheter som finns i 
Tomelilla kulturhus. Kl. 17.15, innan quizet börjar, kan 
du få en guidad visning av konsthallen.
Plats: Tomelilla kulturhus/bibliotek
Tid: Tisdag 26/4 kl. 18.00
Anmälan: 0417-181 90

n  Kulturhusets quiz med live-musik

Bengt Jeppsson, seniorprofessor i kirurgi vid 
Lunds Universitet, föreläser om tarmbakterier. 
Bland bakterier finns nyttiga bakterier, men 
också bakterier som kan orsaka sjukdom. Det är 
därför mycket viktigt att balansen mellan bakte-
rierna upprätthålles för att kroppen ska fungera 
och vi ska må bra. 
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Måndag 25/4 kl. 18.00
Anmälan: 0417-181 90
I samarbete med: Österlenakademien

Hämta en take away-påse med material och instruktioner i hur du gör smycken 
med hobbylera.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Måndag 6/6–så länge lagret räcker
Anmälan: 0417-181 90

n  DIY Take Away: smycken i lera

nVuxen
n  Tarmbakterier 
           – vänner eller fiender?
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Ensemble Mare Balticum 
& Martin Bagge
– sånger kring matbordet
Färgsprakande, finstämt och fulstämt. 
Tänk dig att du har råkat hamna på 
ett gästabud på ett 1400-talsslott i 
Burgund eller i en engelsk pub under 
Shakespeares tid! 
Tid: Tisdag 5/4 kl.19.00
Plats: Teaterhallen, Folkets Park
Anmälan: 0417-181 90

Marie Bergman & Lasse Englund – ett radarpar
Ett radarpar i musiken och livet. Sångerskan Marie Bergman har en lång karriär bak-
om sig bland annat som soloartist och från Family Four. Lasse Englund är gitarrist 
och producent och har jobbat med de flesta i  Musiksverige. Möt en unik röst och 
ett flyhänt gitarrspel!
Tid: Tisdag 8/2 kl.19.00
Plats: Teaterhallen, Folkets Park
Anmälan: 0417-181 90

Tomelilla kulturhus presenterar i samarbete 
med Tomelilla Teaterförening och Musik i Syd:

n  Program i Jazzen
Kom och lyssna på spännande föreläsningar, 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 till självkostnadspris kl. 20.00.
Plats: Jazzarkivet
Tid: kl. 18.30–21.30
9/2 Bildspel ur jazzklubbens historia.
23/2 Tomas Claesson fokuserar på några mindre kända profiler
 inom jazzen.
9/3 Ulf Mårtensson kåserar om sitt förhållande till jazzen.
23/3 Nils Bondesson spelar jazzpiano live i arkivet.
6/4 Göran Ahlström presenterar Harry Arnold, Quincy Jones och
 Radiobandet.
20/4 Olle Krantz berättar om Putte Wickman och hans musik.
4/5 Jan Lundgren ger oss glimtar ur sitt jazzliv.
18/5 Ulf Forsberg visar idel sevärda jazzfilmer.

I samarbete med: Tomelilla Jazzklubb

n  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.
Plats: Jazzarkivet
Tid: Onsdag 2/3–11/5



Clara Lundgren – Vad vi får & vad vi tar
5/3–1/5

Clara Lundgrens konst fokuserar på att beskriva och 
utforska djur och natur och människans förhållande 
till dessa. I sina skildringar av det mänskliga förhål-
landet till omvärlden lyfter hon blicken för ett vidare 
perspektiv.

Centralgatan 13, Tomelilla, 0417-181 16, tomelilla.se

Utvalt 22/1–27/2

Utvalt i Syd 2021 är en utställning som vill visa det 
hantverksdrivna skapandets spännvidd och ut-
veckling inom dagens formområde: här inkluderas 
alla former och uttryck, från traditionella slöjd- och 
bruksföremål till det fria och konceptuella. 

På nedre plan:
Stiftelsen Tomelilla Konstsamling – Vatten

22/1–28/8

Kulturskolans elevutställning
– Naturligtvis

7/5–5/6

Leyun Wang – Gökrop över vattnet
18/6–28/8


