
 

   

HÖSTENS PROGRAM 2017 

KULTUR OCH 

BIBLIOTEK I PERSTORP 

 För aktuell information: bibliotekfh.se 



 

 2 

FINSTÄMD JAZZ:                                             

VIKTORIA TOLSTOY      

& KRISTER JONSSON 

Onsdagen den 13 september klockan 19:00                             

i Oderljunga kyrka 

Biljett förköps på biblioteket från den 14 augusti. Pris: 50:- 

Viktoria Tolstoys röst utmärker sig—dynamisk, vibrerande och jordnära. 

Jazzsverige lovsjunger hennes förmåga att behärska olika nyanser och stilar. 

Hon gör succé på skiva, tv och turnéer i Skandinavien, Europa och hela  

världen! Viktoria besöker Musikriket i sällskap av Krister Jonsson—en    

oförställd gitarrist med känsla för både det finstämda och det sträva. Två 

fenomenala musiker som tänjer på gränserna och skapar ett unikt sound  

inför öronen på sin publik. 

Ett samarbete mellan Perstorps kommun, Svenska kyrkan i Perstorp och Musik i 

Syd. Konserten ingår i Musikriket.  

Fotograf: Jörg Grosse-Geldermann 
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SKANDINAVISK-KELTISK FOLKMUSIK:    

BASCO 

Torsdagen den 16 november klockan 19:00                     

i Centralskolans aula 

Biljett förköps på biblioteket från den 16 oktober. Pris: 50:- 

Dansk-svenska Basco levererar snabba och träffsäkra reels fulla av         

hartsdamm och svett blandat med ljuvliga och melankoliska låtar, som    

berättar om vunnen och förlorad kärlek. Inspirationen är hämtad från    

skandinaviska, engelska, keltiska och amerikanska idiom. Basco serverar en 

organisk och mustig stuvning—full av vitaminer och antioxidanter. En   

smakupplevelse som man hoppas varar länge. 

Ett samarbete mellan Perstorps kommun och Musik i Syd.        

Konserten ingår i Musikriket som är ett samarbete mellan Musik i Syd och mindre 

kommuner i norra Skåne och södra Småland, där ambitionen är att boka              

professionella artister till mindre orter. 
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TORILL KORNFELDT: 

MAMMUTENS ÅTERKOMST 

Måndagen den 16 oktober klockan 19:00          på 

Perstorps bibliotek 

Fri entré. Biljett hämtas på biblioteket från den 16 september. 

Skulle du vilja se mammutar i Sibiriens vildmark igen, eller stöta på en 

uroxe under löprundan? Hur skulle det kännas att stå inför en livs levande 

dinosaurie? Torill Kornfeldt är biolog, vetenskapsjournalist och författare 

från Perstorp. Hon har i flera år arbetat för Sveriges Radio och Dagens Ny-

heter men är idag frilansare. Mammutens återkomst är hennes första bok där 

hon försöker ta reda på om det verkligen är möjligt att återskapa utdöda ar-

ter och vad deras återuppståndelse kan komma att betyda. 

ALEXANDRA VON SCHWERIN: 

SLOTTSFRU: LYXHUSTRU ELLER         

FÖRETAGSLEDARE? 

Torsdagen den 28 september       

klockan 19:00 på Perstorps bibliotek 

Fri entré. Biljett hämtas på biblioteket          

från den 28 augusti. 

Alexandra von Schwerin är slottsfru på Skarhults 

slott och blev utnämnd till Årets Bästa Skåning 2016 av Magasinet Skåne. 

Hon berättar om de kraftfulla slottsfruarna, från excentrisk drottning till  

utmobbad caféservitris, som tillsammans avgjort slottets historia. Det är 

också berättelsen om de tusentals svenskor som fört vårt land framåt socialt, 

politiskt och ekonomiskt de senaste 500 åren, men som ännu inte har hamnat 

i historieböckerna.  

TORILL KORNFELDT: 

MAMMUTENS ÅTERKOMST 

Måndagen den 16 oktober 

klockan 19:00          

på Perstorps bibliotek 

Fri entré. Biljett hämtas på biblioteket från den 16 september. 

Skulle du vilja se mammutar i Sibiriens vildmark igen, eller stöta på en 

uroxe under löprundan? Hur skulle det kännas att stå inför en livs levande 

dinosaurie? Torill Kornfeldt är biolog, vetenskapsjournalist och författare 

från Perstorp. Hon har i flera år arbetat för Sveriges Radio och Dagens      

Nyheter men är idag frilansare. Mammutens återkomst är hennes första bok 

där hon försöker ta reda på om det verkligen är möjligt att återskapa utdöda 

arter och vad deras återuppståndelse kan komma att betyda. 
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FORSKARE FRÅN LUNDS UNIVERSITET 

 

JESSICA ABBOTT:     

ARV ELLER MILJÖ?      

NYA RÖN INOM GENETIKEN 

Tisdagen den 7 november         

klockan 19:00 på Perstorps bibliotek 

Fri entré. Biljett hämtas på biblioteket            

från den 9 oktober. 

Ny forskning tyder på att miljöfaktorer kan påverka genuttryck genom att 

”sätta på” eller ”stänga av” vissa gener, och att dessa förändringar ibland 

överförs till nästa generation. Kan miljön på så sätt även påverka arvet?   

Jessica Abbott är evolutionsbiolog, och hennes forskning handlar framförallt 

om hur och varför könsskillnader utvecklas. Hon är även känd från          

nyupplagan av Fråga Lund på SVT. 

 

RONALD KRÖGER:            

KALLA HUNDNOSAR HITTAR       

VARMA KROPPAR  

OBS! HUND I LOKALEN 

Måndagen den 4 december     

klockan 19:00 på Perstorps bibliotek 

Fri entré. Biljett hämtas på biblioteket från den 6 november. 

Friska, vakna hundar har kalla nosar. Men varför är huden på nosen kall? 

Den låga egna temperaturen gör att den är extra känslig för värme och en 

hunds kalla nos är så känslig att djuret kan känna av värmestrålningen från 

djur- och människokroppar. Ronald Kröger är professor i funktionell zoologi 

vid Lunds Universitet och kommer till Perstorp med sin egen hund och   

förklarar hur det fungerar.  
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UTSTÄLLNINGAR PÅ BIBLIOTEKET 

 

AUGUSTI-SEPTEMBER 

Konsthallen: Ninni Jannesson, måleri     
 

 

SEPTEMBER  

Montrar: Demensföreningen i Perstorp firar 20 år  

 

 

OKTOBER-NOVEMBER  

Konsthallen: Perspektivgruppen, måleri 

Vernissage 21 oktober klockan 10:00—13:00 

 

Vi söker utställare!  

Kontakta oss på biblioteket 

om du vill visa upp din  

samling, dina konstverk 

eller något helt annat. 

Konstnär: Nina Jannesson 

Perspektivgruppen  

under ledning av Göran Malmros 

BIBLIOTEKET INFORMERAR 

Under hösten kommer Perstorps bibliotek att börja använda en      

självbetjäningsautomat. Med den kommer du som besökare att kunna låna 

och återlämna böcker helt på egen hand. Det enda du behöver är en pinkod 

till ditt lånekort.  

Fråga oss i personalen, vi hjälper dig gärna att komma igång! 
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SPRÅKCAFÉ 

Vill du lära dig prata bättre svenska? Kom till bibliotekets språkcafé! Vi    

pratar svenska med varandra och dricker en kopp kaffe.             

Vi träffas på tisdagar klockan 15:00 - 16:00 på biblioteket. 

Ett samarbete mellan Perstorps kommun, Röda Korset, Lions, 

Rotary och SIMS. 

 22 augusti 

 29 augusti 

 5 september 

 12 september 

 19 september 

 26 september 

 3 oktober 

 10 oktober 

 17 oktober 

 24 oktober 

 31 oktober 

 7 november 

 14 november 

 21 november 

 28 november 

 5 december 

 12 december 

 19 december 

 6 september 

 13 september 

 20 september 

 27 september 

 4 oktober 

 11 oktober 

 18 oktober 

 25 oktober 

 8 november 

 15 november 

 22 november 

 29 november 

HANDARBETSCAFÉ 

Är du intresserad av att träffas för att handarbeta och utbyta idéer med 

andra som stickar, virkar, knypplar eller broderar? Då är du välkommen till 

vårt handarbetscafé! Ta med egen fika och förstås ditt handarbete.             

Ingen föranmälan krävs.                  

Vi träffas på onsdagar klockan 14:00 – 16:00 på biblioteket. 
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LÖRDAGSAKTIVITETER 

På lördagar är biblioteket öppet 10:00—13:00.        

Vissa lördagar har vi extra  aktiviteter: 

26 augusti klockan 10:00-16:00 EXTRAÖPPET: PERSTORPSDAGAR 

 

 

16 september klockan 10:00 FIKA: ÄPPLE 

     Kom in och ta en fika!     

     Kaffe och äppelkaka 10:-  

7 oktober klockan 10:00  FIKA: KANELBULLE 

     Kom in och ta en fika! Kaffe och bulle 10:-  

14 oktober klockan 11:00  FÖRELÄSNING: VRANIN MURIQI 

     Vranin Muriqi är en ung perstorpare som  

     pratar om psykisk ohälsa under rubriken  

     ”Mentalt befogat”. Fri entré.  

 

18 november klockan 10:00 FIKA: WIENERBRÖD 

     Kom in och ta en fika!     

     Kaffe och wienerbröd 10:-  

9 december klockan 10:00  JULPYSSEL 

     Vi gör eget julgranspyssel och klär   

     bibliotekets granar. 

16 december klockan 11:00 JULTOMTEN PÅ BESÖK 

     Alla snälla barn får träffa tomten! 

 

Vranin Muriqi 
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HÖSTLOV FÖR BARN OCH UNGA 

VECKA 44 

Lördagen den 28 oktober  SPELA IN EN EGEN FILM 

klockan 10:00—13:00  Lär dig göra egna filmer framför en   

     greenscreen! Projektet pågår i tre dagar och  

     passar dig mellan 9-12 år. 
   

Måndagen den 30 oktober  SPELA IN EN EGEN FILM 

klockan 10:00—13:00  Lär dig göra egna filmer framför en   

     greenscreen! Projektet pågår i tre dagar och  

     passar dig mellan 9-12 år. 
   

Tisdagen den 31 oktober   SPELA IN EN EGEN FILM 

klockan 10:00—13:00  Lär dig göra egna filmer framför en   

     greenscreen! Projektet pågår i tre dagar och  

     passar dig mellan 9-12 år. 
   

Onsdagen den 1 november FILMKLUBBEN: MODIG  

klockan 10:15—11:45  Se sidan 10 för mer information.  
 

Torsdagen den 2 november  FILMKLUBBEN:    

klockan 10:15—11:45  DE FEM LEGENDERNA 

     Se sidan 10 för mer information.  
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FILMKLUBBEN FÖR BARN OCH UNGA 

Onsdagen den 1 november klockan 10:15 —11:45  

    MODIG 

    Merida bor i Skottland och är dotter till   

    kungligheter men vill hellre vara känd som en  

    duktig bågskytt. En dag utsätts hennes fars   

    kungadöme för fara och Merida tvingas kämpa  

    med naturens oförutsägbara krafter och magiska  

    förbannelser för att ställa allt till rätta igen.  

    Svenskt tal, från 7 år. 
 

 

 

 

 

Torsdagen den 2 november klockan 10:15 —11:45 

    DE FEM LEGENDERNA 

    Fem av världens hjältar—Jack Frost, North,   

    Bunnmund, Tooth och Sandy—slår sig ihop för att  

    hindra den uråldriga anden Pitch från att störta  

    jorden i ett evigt mörker.  

 §   Svenskt tal, från 7 år. 
 

 

 

 

 

 

Medlemskort i filmklubben hämtas  

kostnadsfritt på biblioteket.  

Gratis inträde på alla filmer.  

Du behöver inte föranmäla dig. 
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MINIBIO FÖR BARN 0-5 ÅR 

Fredagen den 8 september klockan 09:00 och 10:00 

    NICKE NYFIKEN      

    ROBOTAPAN NICKE NYFIKEN  

    Nicke Nyfiken är tillbaka! Den här gången   

    upptäcker han robotar, försöker lära sig bowla, och 

    skaffar sig en turkeps bland annat. Man har aldrig  

    tråkigt i Nicke Nyfikens sällskap!    

    Svenskt tal, barntillåten. 

Fredagen den 6 oktober klockan 09:00 och 10:00 

    BABBLARNA      

    FÖRSTA FILMEN 

    Babblarna - första filmen bjuder på kortfilmer,  

    musikvideor, språklek och medryckande dans.  

    Filmen rekommenderas från 1 år, men är allra  

    roligast när man är ungefär 2-4 år.    

    Svenskt tal, barntillåten. 

Fredagen den 10 november klockan 09:00 och 10:00 

    BILAR — KORTFILMER    

    FRÅN KYLARKÖPING 

    Spänn fast säkerhetsbältet och följ med Bärgarn  

    från succéfilmen Bilar på en fart- och skrattfylld  

    åktur för hela familjen. Svenskt tal, barntillåten. 

 
 

Biljetter till föreställningarna hämtas i förväg på biblioteket.  

Medlemskort i filmklubben hämtas kostnadsfritt på biblioteket. Gratis inträde på alla 

filmer. 
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Perstorps bibliotek   Lånedisken: 0435-39230 

Torggatan 5    Infodisken: 0435-39227 

284 31 PERSTORP   bibliotekfh.se 

     bibliotek@perstorp.se 

Måndag – fredag 10:00-18:00,               

tidningsrummet öppet från 08:30 

Lördag 10:00-13:00 

TEATER FÖR VUXNA 

SPRING HADI, SPRING! 

Onsdagen den 4 oktober  

klockan 19:00            

på Perstorps bibliotek 

Biljett förköps på biblioteket         

från den 4 september. Pris: 20:- 

,En föreställning från Södra Communityteatern 

om att springa för livet. Spring Hadi, spring! 

bygger på egna erfarenheter. Hadi flyr från 

krigets Syrien med sin familj. Familjen splittras 

och han vet inte om han någonsin kommer att få träffa syskonen igen.             

I väntan på att få återförenas börjar han springa med Cairo Runners...  

 

Skådespelare: Abdul Hadi Husam Muhaideen  

Kompositör & musiker: Elis Jarl Skute  

Manus & regi: Jonas Jarl 

Producent: Leonie Noe 

 

Ett samarbete mellan Perstorps kommun och ABF. 


