
Lär dig teckna olika väsen 
från Norden och hela värl-
den! Troll, varulvar, enhör-
ningar eller varför inte en 
vittra? Vi väljer tillsammans 
vilka väsen vi vill rita.

Tisdag 2 november 
kl. 10-12, Båstads bibliotek. Från 9 år

OBS! Föranmälan på 0431-770 88 eller på 
Båstads bibliotek. Begränsat antal deltagare.

Camilla Ek är en av småländska Sagobygdens 
berättarpedagoger

På fantasins stigar i vår sagoskog 
Jag slog mig ner bland alla väsen och log.
Vad ska nu hända? Vad kommer att ske? 
Varmt välkomna att lyssna och se!

Lördag 13 november
kl. 11, Sagorummet, Båstads bibliotek
För vuxna och barn 4-8 år

Begränsat antal platser. 
Föranmälan på 0431-770 88 eller på 
Båstads bibliotek

Nu får du chansen att träffa dem på nytt i 
Teater Polisongs härliga familjeföreställning, 
som är full av skoj och påhitt.

Stortok och Lilltok är lika, men ändå helt olika 
varandra. De bor tillsammans i en stuga där 
allting följer de vanliga rutinerna. Tills de en 
dag upptäcker något alldeles nytt. Världen 
utanför! Välkommen till tokarnas värld!

Lördag 25 september
kl. 11– 11.45, Sagorummet, 
Båstads bibliotek. 
För vuxna och barn från 4 år

Begränsat antal platser. 
Föranmälan på 
0431-770 88 eller på 
Båstads bibliotek

Tema Norden
Efter ett drygt år med restriktioner, pandemi 
och ett helt eller delvis stängt bibliotek, 
blickar vi nu framåt. 

Under hösten siktar biblioteket på att kunna 
genomföra några evenemang på plats och försik-
tigt återgå till ett normalläge. Under pandemin, 
när vi begränsats från att leva som vanligt, träffas 
och resa vart vi vill, så föddes tanken att starta ett 
tema med inriktning på Norden. Våra grannländer 
har vi inte kunnat besöka men vi har så mycket 
gemensamt och för att hitta tillbaka till det så blir 
bibliotekets tema Norden under hösten och kom-
mande vår. Biblioteket köper in lite extra böcker 
på danska och norska för den som vill testa att 
läsa böcker på originalspråk. Under hösten bjuder 
biblioteket in till olika evenemang på temat som 
finns med i det här programmet. Under hösten 
kommer även rösträtten fira 100 år och det görs 
tillsammans med föreningslivet i kommunen. Håll 
utkik efter program om detta som sker i v 36. 

Varmt välkomna tillbaka till biblioteken! 
Catharina Elofsson, bibliotekschef

Lär dig teckna en enhörning, 
en grip eller varför inte en 
drake? Fantasyvärlden är full 
av legendariska varelser! Vi 
väljer tillsammans vilka vi vill 
rita.

Tisdag 2 november 
kl. 14-16, Förslövs bibliotek. 
Från 9 år

OBS! Föranmälan på 0431-770 88 eller på 
Båstads bibliotek. Begränsat antal 
deltagare. 

HÖST-
LOV

Stortok och Lilltok kommer 
tillbaka till biblioteket i Båstad!

Trolsk och magisk sagoteater 
med Camilla Ek

Rita väsen Rita magiska djur Skräckskrivarworkshop 
med Petrus Dahlin

Tango Libro hoppas kunna starta upp sitt danscafé på 
Båstads bibliotek igen under hösten. Håll utkik!

Bild: Christopher Clark

Har du läst bokserien Skogens systrar, fan-
tasyböckerna om Filix Wood eller någon av 
rysarna Hjärtlös, Spöknät eller 
Kurragömma? 

Författaren Petrus Dahlin har skrivit dem 
och många, många fler spännande böcker. 
Nu kommer han till Båstads bibliotek för att 
dela med sig av sina bästa tips till dig som 
vill skriva en riktigt läskig spökhistoria.

Onsdag 3 november 
kl. 13-16, Båstads bibliotek
För dig mellan 9 och 12 år

OBS! Föranmälan på 0431-770 88 eller på 
Båstads bibliotek. Begränsat antal deltagare

För barn För barn

Har du frågor om din dator, surfplatta eller mobil? 
Är det något som är fel, som verkar konstigt eller som 
du skulle vilja lära dig?

Personal från Kompetenshubben och biblioteket 
hjälper dig med dina digitala vardagsproblem.

Ta med din dator, surfplatta eller mobil. Ta också med 
din laddare och de lösenord som kan behövas.
Om det blir kö är tiden begränsad till 
15 minuter / person.

Vi är på plats i Konferensrummet i biblioteket:

30 september kl 13-15
28 oktober kl 13-15
25 november kl 13-15

 Digital Drop-inFör vuxna

HÖST-
LOV

HÖST-
LOV

För att inte missa något, gå in på bibliotekfh.se
Följ gärna Båstads bibliotek på Facebook

2021

Höstens evenemang
Båstads bibliotek



Till den första träffen ska du 
ha läst den norska författaren 
Herbjørg Wassmos "Huset med 
den blinda glasverandan". Boken 
har precis kommit i nyutgåva på 
svenska. Kanske läste du boken 
när den kom på 80-talet? Då är 
det läge att läsa om boken nu!

Föranmälan! Antalet platser är begränsat! 
Föranmäl dig till bastad.bibliotek@bastad.se 
eller ring 0431-770 88. 

Onsdag 22 september kl. 17-18. 
Konferensrummet, Båstads bibliotek

Till den andra träffen ska du ha läst 
Einar Kárasons "Stormfåglar". Det 
här är en dramatisk berättelse om en 
grupp isländska fiskares desperata 
kamp att överleva på ett stormigt hav. 

Föranmälan! Antalet platser är begränsat! 
Föranmäl dig till bastad.bibliotek@bastad.se 
eller ring 0431-770 88. 

Onsdag 17 november kl. 17-18. 
Konferensrummet, Båstads bibliotek

Lyssna på andras boktips och berätta om en bok 
som du har läst.

Plats: Båstads bibliotek, konferensrummet.
Tid: Första boksamtalet blir fredag 15 oktober 
kl. 10 -11.30 och det andra 
fredag 10 december, samma tid.

Kostnad: Gratis. Fika till självkostnadspris.
Föranmälan: Begränsat antal platser. Föranmäl 
dig till Båstads bibliotek. 

Anmäl dig till ett eller båda samtalen.

Telefon: 0431-770 88. Det går även att maila till: 
bastad.bibliotek@bastad.se

Översättarna Anna-Karin Malmström Ehrling 
och Per Ove Ehrling berättar om systrarna 
Brontë och deras romaner. Systrarna Charlotte, 
Emily och Anne Brontë växte upp på prästgår-
den i Haworth. Det var där de skrev några av 
den engelska litteraturens mest älskade roma-
ner, såsom Jane Eyre och Svindlande höjder.

Kom och lyssna till översättarna Anna-Karin 
Malmström Ehrling och Per Ove Ehrling som har 
gjort de första översättningarna sedan mitten av 
1800-talet av Brontësystrarnas klassiker. 

Hör översättarna berätta om systrarna, deras 
uppväxt och odödliga verk. Paret Ehrling har 
även översatt Ann Dinsdales bok Systrarna 
Brontës värld.
Båstads bibliotek, tisdag 14 september 
kl. 18 -19

Fri entré. Välkomna!  

Bokcirkel tema nordisk litteratur Boksamtal under hösten Ta tåget genom
historien, samtiden och in 
i framtiden!

Föreläsning -
Systrarna Brontës värld

Författarfoto: Johan Marklund

Kom och lyssna på ett inspireran-
de tågreseföredrag av Per J 
Andersson, grundare av resetid-
ningen Vagabond, författare till 
boken ”Ta tåget”, en bok om 
tågresande runt om i världen.

Per berättar om och visar bilder från vackra 
tågresor i Europa, i Usa (på räls från kust till kust) 
och Indien. Inspiration och restips och bilder från de 
spektakulära resor på räls som han gjort runt om i 
världen. Kom och lyssna och förundras – och passa 
på att ställa frågor om tågsemester. Dessutom finns 
boken att köpa till rabatterat pris. 

Aulan, Båstads bibliotek, torsdag 14 oktober kl.17
Gratis men föranmälan 0431-77088 eller på 
Båstads bibliotek. Båstads bibliotek i samarbete med 
Båstads kommuns energi- och klimatrådgivning.

För vuxna
För vuxna För vuxna

För vuxnaRösträtten 100 år!
Tillsammans med Fredrika Bremer förbundet och Scala Biografen i Båstad firar biblioteket Rösträtten 100 år med flera evene-
mang under vecka 36. För mer information om programmet för veckan, se bibliotekfh.se/bastad

Bokcirkla med oss på Båstads bibliotek! Nu drar vi igång en bokcirkel på temat 
nordisk litteratur. Vi träffas totalt fem gånger, två gånger under hösten och tre gånger un-
der våren 2022. Vi läser litteratur av nordiska författare.

Vi läser film läser Elin Wägners roman Pennskaftet och ser Sarah 
Gavrons film Suffragette för en spännande jämförelse av kvinnorätt-
skamp i olika länder. 

Onsdag 8 september kl. 18:30   Filmvisning: Suffragette 
Scala Biografen visar Sarah Gavrons brittiska drama om suffragetter-
nas kamp för kvinnlig rösträtt. (2015, 1h 46 min.) Filmen introduce-
ras av Jessica Arvidsson från Fredrika Bremer Förbundet

För biljettpriser och bokning se Scala biografens hemsida: 
www.scalabiografen.se.  Filmen finns även tillgänglig via bibliotekets 
streamingtjänst Cineasterna.

Torsdag 9 september kl. 14   Samtal: Pennskaftet & Suffragette
Vi jämför Elin Wägners rappa roman med Sarah Gavrons engagerande 
film. Elin Wägners (1882-1949) roman Pennskaftet kom ut 1910 och 
skildrar en ung kvinnlig journalists arbete för den kvinnliga rösträtts-
rörelsen. Ingen föranmälan. Båstads bibliotek.

Måndag 6 september kl. 18   Föreläsning: Kvinnlig rösträtt
I år är det 100 år sedan kvinnor fick rösta i riksdagsvalet för första gången. 
Hur gick det till när kvinnorna vann rösträtten? Kvinnohistorisk föreläsning 
med Marika Eriksson.

Tisdag 7 september kl. 18:00   Panelsamtal: Kvinnliga politiker 
samtalar kring frågor om demokrati, rösträtt och förutsättningar att 
verka som folkvald politiker. Lokala kvinnliga politiker från olika 
partier medverkar.

Torsdag 9 september kl. 18   Föreläsning: Två nordvästskånska 
suffragetter
Lokalhistorisk föreläsning med Johan Brinck.

Alla föreläsningar och samtal har fritt inträde och sker på 
Båstads bibliotek.

Faktautställning och boktips på Båstads bibliotek!

För vuxna


