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Kalendarium - evenemang för vuxna

9 januari  Språkcafé Förslövs församlingshem (varje måndag kl.15)
17 januari  Digital drop-in (varje tisdag kl. 14)
25 januari  Språkcafé (varje onsdag kl. 13)
4 februari  Filmfika: Nationella minoriteter
6 februari  Föreläsning: Hetta 
13 februari Lästräff : Ett land av snö och aska på Förslövs bibliotek
17 februari Konstutställning: Identitet
20 februari Tidskriftsförsäljning 
27 februari Lästräff: Sörjen som blev
8 mars  Föreläsning: Följ med på Fredrika Bremers Amerika resa
18 mars  Visans vänner - vårvisor på biblioteket
21 mars  Lästräff: Ædnan av Linnéa Axelsson
27 mars  Författarbesök: Linnéa Axelsson 
3 april  Bokbytarveckan börjar 
13 maj  Konsert: Duo SisuPlatense
15 maj  Lästräff : Ihågkom oss till liv på Förslövs bibliotek
25 maj  Bokfrukost

Håll utkik!  Popup med kulturskolans elever
   Klädbytardag
   Tango Libros danscafé 

Januari-mars Småbarnssagostunder på Förslövs och Båstads bibliotek
21 februari Skapa Stop Motion 
22 februari  Barnteater: Sagan om vanten 
11 mars  Barnteater: Grodan blir glad  
25 mars  Småfolksbio - kortfilmer för de minsta

Kalendarium - evenemang för barn



Sveriges nationella minoriteter Nationella 
minoriteter

Romer
Visste du att romerna kom till Sverige på 1500 – talet, 
eller att ”tjej” och ”haja” är romska låneord?

Samer
Visste du att samer har ursprungsbefolkningsstatus, 
eller att deras land Sàpmi sträcker sig från Norge till 
Kolahalvön?

Tornedalingar
Visste du att tornedalskan även kallas meänkieli och är 
en finsk dialekt, eller att en typisk tornedalsk maträtt 
är dopp i kopp med smör och färskpotatis?

Svergiefinnar
Visste du att sverigefinnarna är den största gruppen av 
nationella minoriteter i Sverige, eller att kaffeost och 
salmiak är typiska sverigefinska specialiteter?

Judar
Visste du att det finns ca 20 000 judar i Sverige, eller 
att ett vanligt sätt att uppmärksamma sin judiska 
identitet är fredagskvällens familjemiddag?

Under hela 2023 uppmärksammar vi våra fem 
nationella minoriteter : romer, samer, tornedalingar, 
sverigefinnar och judar. Då lyfter vi fram deras kultur, 
språk och historia genom olika evenemang. 
Håll utkik efter symbolen ovan. 



Digital drop-in 

Språkcafé

J        A        N       U        A        R        I      

För vuxna

För vuxna

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 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 försöker hjälpa dig efter bästa förmåga men vi är inte utbildade IT-tekni-
ker, utan vanliga, vana användare. Vi kan inte ge teknisk support. Vi hjälper 
inte heller till vid bankärenden, köp och sälj eller att fylla i ansökningar 
eller blanketter. 

Tid: Tisdagar, med start tisdag 17 januari kl. 14 - 16.
Plats: Båstads bibliotek 

Ingen föranmälan. Fri entré. 

Välkommen på språkcafé! Vi träffas över en fika 
och pratar lätt svenska. 

Spåkcaféerna vänder sig till dig som vill träna din svenska och till dig som 
vill göra en insats och hjälpa andra att lära sig svenska. Din hjälp behövs, så 
tveka inte! Det kostar inget att delta.

Språkcafét börjar i Båstad onsdag 25 januari kl. 13 - 15 och i Förslöv 
måndag 9 januari kl. 15 - 17 och återkommer hela våren samma dag och 
tid.

För vuxna



F       E        B       R        U        A        R        I    

Kortfilm och samtal på temat nationella minoriteter. 

Vi ser ett urval av filmer ur kortfilmsserien Glöd. 
Efter filmvisningen bjuds det på fika, boktips 
och möjlighet till samtal. Vi boktipsar från mi-
noritetsbokhyllan med fokus på Tornedalingar 
och meänkieli. Kortfilmsserien Glöd är en 

satsning från Svenska Filminstitutet, Folkets Bio och UR, med intressanta 
möten och berättelser på Sveriges fem nationella minoritetsspråk. 

Tid: Lördag 4 februari kl. 11 - 12:30
Plats: Båstads bibliotek

Föranmälan på telefon 0431-770 88 eller via e-post till 
bastad.bibliotek@bastad.se. Fri entré. 

Filmfika
Nationella 
minoriteter

Föreläsning: Hetta - om människan i en varmare värld

Nya värmerekord slås allt oftare runt om i världen. 
Den globala uppvärmningen är på allas läppar. 
Ändå talar vi märkligt lite om hur vi som individer 
ska hantera den konkreta och oundvikligt ökande tem-
peraturen. Vetenskapsjournalisten Izabella Rosengrens 
undersökningar leder henne till samtal med ämnets 
hetaste forskare, märkliga historier om maratonlöpare 
som springer vilse i den marockanska öknen och mö-
ten med människor runt om i världen som på olika sätt 
konfronteras med värmen.

Tid: Måndag 6 februari kl. 17 - 18
Plats: Båstads bibliotek
Ingen föranmälan. Fri entré. Arrangeras i samarbete med energi- och klimatrådgivarna i Båstad.

Izabella Rosengren föreläser om effekterna av att 
världen blir allt varmare.

För vuxna

För vuxna



Våren 2023 läser vi böcker på temat nationella minoriteter.

Det blir två träffar under våren. Vi samlas från kl. 18 och börjar prata bok 
18:15. Biblioteket bjuder på fika.

Till den första träffen, måndag 13 februari, läser vi Petra Rautiainens 
roman Ett land av snö och aska som handlar om samernas öde under 
fortsättningskriget i Finland.

Till träff nummer två, måndag 15 maj, läser vi Joanna Rubin Drangers 
dokumentära serieroman Ihågkom oss till liv, en skildring av författarens 
judiska släkt under 1900-talet.

Tid: Måndag 13 februari och måndag 15 maj kl. 18:15 - 19:15.
Plats: Förslövs bibliotek

Föranmälan på telefon 0431-772 41 under öppettid eller via e-post till 
forslov.bibliotek@bastad.se. Fri entré. 

Lästräff på Förslövs bibliotek
Nationella 
minoriteter

Foto: Jonne Räsänen
Copyright/fotograf: Anna Widoff

För vuxna



Elevutställning med Apelrydsskolans estetiska program. 

En samlande utställning av vad eleverna skapat och fördjupat sig i under 
läsåret. Att söka sin identitet är viktigt som ung kreatör. Att lära sig hant-
verk, testa och söka är vad vi gör varje dag tillsammans. Detta är vår 
utställning som speglar elevernas identiteter just nu. 

Tid: Fredag 17 februari – onsdag 22 mars
Plats: Båstads bibliotek, konstgalleriet

Konstutställning: Identitet

Tidskriftsutförsäljning

Fynda gallrade tidskrifter!

Välkommen till vår årliga utförsäljning av gallrade tidskrifter!
Försäljningen startar måndag 20 februari kl. 10, och pågår så länge som vi 
har tidskrifter kvar att sälja…

Tid: Måndag 20 februari kl. 10
Plats: Båstads bibliotek

Kostnad: 10 kr/bunt. Betala med swish eller kort. Vi tar inte kontanter.

Foto: Jonna-Karin Sahlström

För alla

För alla

Arrangeras i samarbete med Apelrydsskolan.



Härlig, musikalisk dockteater med Anna-Karin Sersam. 
Sagan handlar om den borttappade vanten, som blir ett om-
bonat hem åt alla djur som går förbi.

Gillar du film och vill vara med och skapa ett vinteräventyr? 

Kom förbi och prova på Stop Motion-film på biblioteket under sportlovet! 
Vi gör en film tillsammans utifrån samiska sagor, med hjälp av Ipads och 
Stop Motion-tekniken. Biblioteket står för Ipads under dagen. 

Tid: Tisdag 21 februari, kl. 14 - 16.
Plats: Båstads bibliotek
Ålder: 7 - 10 år

Föranmälan på telefon 0431-770 88 eller via e-post till 
bastad.bibliotek@bastad.se. Begränsat antal platser. Fri entré. 

Skapa Stop Motion film

Fröken mus – som funnit sig ett hus
Fröken groda – den runda och goda
Haren – som skuttar på skaren
Syster räv – i kjol så snäv
Bror varg – som aldrig är arg
Farbror galt – med betar och allt
Bamsefar – som inga tofflor har

Tid: Onsdag 22 februari kl. 16 - 16:35
Plats: Båstads bibliotek
För vuxna och barn 3 - 7 år.  

Föranmälan på telefon 0431-770 88 eller via e-post till 
bastad.bibliotek@bastad.se. Begränsat antal platser. Fri entré.

Dockteater: Sagan om vanten

För barn

För barn



Våren 2023 läser vi böcker på temat nationella minoriteter.

Vi träffas och samtalar om boken Sörjen som blev av Anna Takanen. 
Boken skildrar hur Takanens pappa kom till Sverige som krigsbarn från 
Finland på 40-talet och hur detta kom att prägla både hans och hans barns 
liv. Teman som identitet, tillhörighet, utanförskap och förlusten av sitt 
hemland berörs i boken. Biblioteket bjuder på fika.
   

Tid: Måndag 27 feb kl. 17:45 - 18:45
Plats: Båstads bibliotek

Föranmälan på telefon 0431-770 88 eller via e-post till 
bastad.bibliotek@bastad.se. Fri entré. 

Lästräff: Sörjen som blev 

Copyright/fotograf: Fredrik Skogkvist

För vuxna
Nationella 
minoriteter



M       A        R       S

1849 reser Fredrika Bremer till Ame-
rika. Hon föreställer sig att nybyggar-
landet i väster rymmer en ny sorts 
mänsklighet, som är lite klokare, lite 
friare, lite jämlikare, lite lyckligare, 
lite renare – kort sagt lite bättre – än 
i gamla slitna Europa. Men hur blev 
mötet med den nya världen? Och hur 
såg hon på demokratin, kvinnans 
ställning och slaveriet? 

Vagabondredaktören och författaren Per J Andersson 
berättar om Fredrikas amerikaresa som så starkt påverka-
de hennes syn på samhället.

Efter föreläsningen erbjuder Fredrika Bremer-förbundet 
möjlighet till samtal och fika till självkostnadspris i Café 
Biblos.

Tid: Onsdag 8 mars kl. 18 - 20
Plats: Båstads bibliotek

Föranmälan på telefon 0431-770 88 eller via e-post till 
bastad.bibliotek@bastad.se. Fri entré. 

Föreläsning: Fredrika Bremers Amerikaresa

Arrangeras i samarbete med Fredrika Bremer-förbundet.

Vi firar internationella kvinnodagen 8 mars med en 
föreläsning om Fredrika Bremer med Per J Andersson.

För vuxna



Teater: Grodan blir glad

Föreningen Visans vänner i Båstad sjunger in ljuset och 
värmen med härliga vårvisor i Café Biblos.

Tid: Lördag 18 mars kl. 12:30 - 14
Plats: Båstads bibliotek

Ingen föranmälan. Fritt inträde. 

Vårvisor på biblioteket

Förlag: En bok för alla

Arrangeras i samarbete med Visans Vänner i Båstad och Studiefrämjandet.

Grodan är glad över att han är vackert grön 
och kan hoppa och simma. 

Då kommer ankan. Hon är vit och kan flyga. 
Grisen kan baka. Haren kan läsa. 
Plötsligt tycker Grodan att han inte duger…..

En mysig och rolig familjeföreställning om att vara 
nöjd med sig själv som den man är. Som den kloka 
haren säger: Alla kan något, men ingen kan allt.
Med Teater Pellerin.

Tid: Lördag 11 mars kl. 11
Plats: Båstads bibliotek, Sagorummet
För vuxna och barn 3 - 6 år

Föranmälan på telefon 0431-770 88 eller via e-post till 
bastad.bibliotek@bastad.se. 
Fri entré. Begränsat antal platser.

För barn

För alla



Vi träffas och delar med oss av våra läsupplevelser av 
Linnea Axelssons mäktiga versepos Ædnan. Där får vi 
följa två samiska familjer under tre generationer. 

Berättelsen gestaltar samiska erfarenheter från tidigt 
1900-tal fram till nutid. Biblioteket bjuder på fika.

Tid: Tisdag 21 mars kl. 16:45 - 18
Plats: Båstads bibliotek

Föranmälan på 0431-777 88 eller via e-post till 
bastad.bibliotek@bastad.se. Fri entré. 

Lästräff: Ædnan 

Kortfilmer för de yngsta.

Vi visar ett kortfilmspaket med nya internationella filmer lämpliga för 
ålder 3 - 6 år. 

Tid: Lördag 25 mars kl. 11 - 11:40
Plats: Båstads bibliotek

Föranmälan på telefon 0431-770 88 eller via e-post till 
bastad.bibliotek@bastad.se. 
Begränsat antal platser. Fri entré.

Småfolksbio

Nationella 
minoriteter

Nationella 
minoriteter

Arrangeras i samarbete med BUFF Filmfestival.

Våren 2023 läser vi böcker på temat nationella minoriteter.

För barn

För vuxna



Samtal med den samiska författarinnan Linnéa Axelsson.

Kom och lyssna på ett samtal med den samiska författarinnan Linnéa 
Axelsson. I diktform har hon gestaltat den samiska erfarenheten under 
tidigt 1900-tal fram till nutid.

Linnéa Axelsson föddes i Norrbotten av en samisk mor och en svensk far. 
Hon har studerat humaniora och doktorerat i konstvetenskap vid Umeå 
Universitet. Sitt genombrott som författare fick hon 2018 med boken 
Ædnan för vilken hon också tilldelades Augustpriset samma år. 

Ædnan är en samisk släktkrönika på vers i vilken vi får följa två samiska 
familjer under tre generationer. Ordet Ædnan är gammal nordsamiska och 
betyder landet, marken och jorden. Här återges hur familjerna utsätts för 
och påverkas av det svenska samhällets intrång och maktmedel i det land 
de levt under mycket lång tid. Marken –Ædnan- grävs sönder och förfulas, 
språket ger sig av från människorna och kulturen glöms bort.

Tid: Måndag 27 mars kl. 18 - 19
Plats: Båstads bibliotek

Ingen föranmälan. Fri entré. 

Författarbesök: Linnéa Axelsson

Copyright/fotograf: Sofia Runarsdotter

Nationella 
minoriteter För vuxna



A       P        R       I        L

Börjar det bli trångt i bokhyllan? Är du på jakt efter en riktigt 
bra bok? Kom då till Båstads bibliotek och upptäck vårt bok-
bytarbord!

Ta med dig max 3 böcker hemifrån och byt dessa mot 3 andra titlar från 
bokbytarbordet. Vänligen lämna bara böcker i gott skick, kort sagt böcker 
som du tror att någon annan skulle vilja byta till sig.  

Bokbytarbordet finns tillgängligt från och med måndag 3 april och står 
framme till och med lördag 15 april.

Bokbytarveckor
För alla



M       A        J

Tangoduo från Finland möter Argentina och den röda tråden 
är tangon!
 
Duo SisuPlatense består av Juanjo Passo, bandoneon och gitarr, och 
Hedda Heiskanen, violin och piano. Duon presenterar en unik musikalisk 
resa och ett dynamiskt möte mellan två kulturer genom en bred repertoar 
med låtar från tangons födelseplats, finska vemodiga melodier tillsammans 
med en krydda folkmusik. 

I ett omväxlande konsertprogram med fokus på den finska musiken varvas 
det med berättande ur tangons rika historia. 

Konserten inleds med ett set för sittande publik följt av ett set med öppet 
dansgolv, så ta med dansskorna!

Tid: Lördag 13 maj  kl. 15-18

kl. 15 - 15:45   Konsert
kl. 15:45 - 16:30  Dj Tango
kl. 16:30 - 17:15  Livemusik
kl. 17:15 - 18   Dj Tango 

Plats: Båstads bibliotek

Fri entré. Ingen föranmälan.

Arrangeras i samarbete med Tango Libro.

Konsert : Duo SisuPlatense
Nationella 
minoriteter För vuxna

Foto: David Möller



Bokfrukost

Bibliotekspersonalen tipsar om läsvärda böcker. 

Få boktips och en enkel frukost! 

Tid: Torsdag 25 maj kl. 9 - 10:30 
Plats: Båstads bibliotek. 

Frukosten serveras från kl. 9 och boktipsandet börjar cirka kl. 9.15.

Du betalar med swish eller kort. Vi tar inte kontanter. 

Föranmälan på telefon 0431-770 88 eller via e-post till 
bastad.bibliotek@bastad.se. Begränsat antal platser. Kostnad: 30 kr. 

För vuxna



Barnbibliotekarierna Jenny och Malin läser, ramsar och 
sjunger tillsammans med de små barnen och deras 
föräldrar på Förslövs och Båstads bibliotek.

Småbarnssagostunderna är ett samarbete mellan 
biblioteket och Öppna förskolan i Båstad och i Förslöv.

Vill du veta mer? Håll utkik efter information på Öppna förskolans face-
booksida.

Småbarnssagostunder

Småbarnssagostunder på Förslövs och Båstads bibliotek 

Konstutställningar
Båstad Bjäre Konstförening presenterar 
utställningar av fyra konstnärer i Konstgalleriet. 
Mer info finns på www.bbk-bastad.se

För alla

För barn



Talböcker kan lånas av dig som har någon form av läs-, syn- eller neuropsy-
kiatrisk funktionsnedsättning. Även du som har svårt att hålla i en tryckt 
bok får låna talböcker. För att spela talböcker behöver du en speciell spela-
re, som kallas Daisyspelare. Daisyspelare får du också låna på biblioteket. 

Talböcker ska inte blandas ihop med ljudböcker som kan lånas av alla. 

Biblioteket skickar önskade talböcker hem till dig och du kan skicka 
tillbaka dem med posten.

Som talbokslåntagare är du välkommen att delta i talboksträffar på 
Båstads bibliotek där vi fikar, samtalar om böcker och ger boktips.

Har du eller någon du känner behov av talböcker så hör av dig till 
Båstads bibliotek på telefon 0431-770 88. 

Talböcker och talboksträffar

Våra samarbetspartners:

Du som har en läsnedsättning kan låna talböcker och komma 
på talboksträffar.

För vuxna



VÄLKOMNA
TILL

BIBLIOTEKET!

bibliotekfh.se       

Följ Båstads bibliotek i sociala medier!

Biblioteken i Båstads kommun
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Med reservation för feltryck och ändringar i programmet


