Kulturprogram
hösten 2020
Sjöbo kulturhus

Gåtfulla Skåne
och platser vid Skåneleden

Caroline Alesmark gav 2019 ut ”Trollskog & älvdans i Skåne” och tillsammans
med Polgara Järnefelt 2017 skrev de ”Gåtfulla Skåne”. Vi får följa med författarna
på en resa till mystiska och spännande platser ofta i närheten av Skåneleden.
Sägenomspunna ställen med spännande historia som inte är så välkända och
frekvent besökta av så många, tex försvunna byar, galgbackar, snapphannemass-gravar, heliga källor och annat...
Plats: Sjöbo bibliotek
Dag: Tisdag 15 september
Tid: Kl 18.30
Fri entré.
Förhandsanmälan: 0416-271 60
eller biblioteket@sjobo.se.

Flygfrittrörelsen
Sara Ullström föreläser om flyg, klimat, och förändrade resvanor med utgångspunkt i
flygfritt-rörelsens uppkomst och spridning.
Hur vi lever har stor betydelse för klimatet, och sett till individuell klimatpåverkan
står flyget för en betydande del. Att undvika flygresor är därför en effektfull livsstilsförändring för att minska sitt personliga klimatavtryck. Under senare tid har flygets
klimatpåverkan uppmärksammats och diskuterats allt mer, och attityder och beteenden kring resande har börjat förändras. I Sverige har diskussionerna gett upphov till
de nya orden 'flygskam' och 'tågskryt' som snabbt fått stor medial spridning, och en
social rörelse för att minska flygandet har växt fram.
Hur kan vi som individer tänka kring vårt eget beteende och ansvar när det kommer
till flygresande?
Hur kan vi förstå rollen av personliga val och livsstilsförändringar för att främja ett
hållbart klimat?
Sara är doktorand vid Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling, LUCSUS,som är en plattform för utbildning, forskning och samarbete i
frågor som rör hållbar utveckling. Hon arbetar med Klimatförändring, hållbarhetsstudier och hållbar omställning
Plats: Sjöbo bibliotek
Dag: Tisdag 29 september
Tid: Kl 18.30
Fri entré.
Förhandsanmälan: 0416-271 60
eller biblioteket@sjobo.se.
I samarbete med ABF.

Sara Ullström

Författarkväll med
Mattias Edvardsson
Mattias Edvardsson är författare och gymnasielärare i svenska och psykologi. Han fick 2018 sitt
stora internationella genombrott med spänningsromanen En helt vanlig familj. I år är han aktuell
med kritikerrosade psykologiska spänningsromanen Goda Grannar.
Plats: Sjöbo bibliotek
Dag: Tisdag 6 oktober 2020
Tid: 18.30
Fri entré
Förhandsanmälan: 0416-271 60 eller biblioteket@sjobo.se.
I samarbete med ABF

Grejen med svenska språket
För alla som är intresserade av språk.
Sara Lövestam arbetar med språket på många plan,
som skönlitterär författare, som språkvetare anlitad
som expert i TV4 och i flera tidningar, och som tidigare verksam lärare i svenska för invandrare. Med
böckerna Grejen med verb (2014), Grejen med substantiv (2017) och Grejen med ordföljd (2018) har
hon satt svensk grammatik i centrum på ett sätt vi
aldrig sett förut.
I denna föreläsning blandar Lövestam fakta och kuriosa om svenska språket med underhållande reflektioner kring grammatiken – det fantastiska systemet
som håller ihop allt.
Plats: Sjöbo bibliotek
Dag: Måndag 19 oktober
Tid: Kl 18.30

Fri entré.
Förhandsanmälan: 0416-271 60
eller biblioteket@sjobo.se.

Evert Taubes & Dan Anderssons
väg till författarskap och viskonst

Dan Andersson född 1888. Evert Taube född två år senare. De ville bli författare –
men vistexterna gjorde dem odödliga. Nästan jämngamla blev de Sveriges största
vispoeter. Ofta sedda som väldigt olika – men hur sann är den bilden? För hundra år
sedan 1919 debuterade Evert Taube som artist. Dan Anderssons diktsamling Svarta
Ballader utkom vid samma tid. I ett sång- och berättarprogram till gitarr och munspel
får vi höra om deras väg till författarskapet och visdiktningen utifrån brev och litterära källor.
En berättelse i ord och ton om två unga konstnärssjälar som drömde om författarskap och måleri. Genom sina visor blev de istället våra främsta nationalpoeter. Men
vägen dit var inte lätt... I ett sång- och berättarprogram av Lars Fernebring och Thomas Wiehe får vi lära känna nya okända sidor av de båda poeterna och den omvälvande tid de levde.
Plats: Sjöbo bibliotek
Dag: tisdagen den 24 november.
Tid: Kl 18.30
Fri entré.
I samarbete med ABF

Fantasia för alla
I Fantasia finns plats och material för eget skapande. Här finns inspiration och material och det är öppet för alla. Kulturhusets ordinarie öppettider och meröppettider för
alla med tagg.

Prova på att arbeta med lera

Den 14 oktober, 12 november och 9 december kl 17-19 visar keramiker Lina
Thörneby hur och vad du kan göra med lera. För alla från 12 år och uppåt.

Har du en serieberättelse i huvudet?

Nu har du chansen att göra teta din idé. Serietecknare Henrik Rogowski hjälper dig
att komma igång.
Prova att teckna serier på workshop tisdag den 29/9 och torsdag 8/10, kl 18.3020.30. För alla från 13 år och uppåt.
Fortsätt med minikurs där man jobbar vidare på sina idéer till en färdig serie, den
13/10, 27/10, 3/11, 10/11 och 17/11. Kl 18.00-20.00.
Arrangemangen är gratis, men föranmäl till 0416-271 60 eller biblioteket@sjobo.se.

Hösten 2020 för barn
På barnavdelningen i Sjöbo, Blentarp, Lövestad och Vollsjö
September
På biblioteken i Sjöbo och Blentarp
Mumintrollen- hur många mumintroll hittar du på barnavdelningen?
Pågår 7 september- 27 september
Vi lottar ut fina Muminpriser, och besök gärna bokutställningen med Muminböcker.

Oktober
På biblioteken i Sjöbo, Blentarp, Lövestad
och Vollsjö.
Känner du Nelly Rapp?
Vinn biljetter till Nelly Rapp-filmen
som har premiär fredag 23 oktober.
Pågår 5 oktober – 21 oktober
Besök vår bokutställning och var gå vår tipspromenad med frågor om Nelly Rapp.
Du har chansen att vinna biljetter till Nelly Rapp filmen som har premiär fredag 23
oktober.

Läskiga böcker under höstlovet
Pågår 26 oktober – 1 november
Besök vår bokutställning med läskiga och spännande
böcker, titta på vårt och passa på att låna böcker som du kan läsa på läslovet.

November
På biblioteken i Sjöbo, Blentarp, Lövestad och Vollsjö
Pippi 75 år- vi firar att det är 75 år sedan den första Pippi-boken kom ut.
Hur många krumelurpiller finns det i burken?
Gissa och vinn fina Pippi-priser!

December
Tomtenissarna har gömt sig i biblioteket,
hittar du dem?
Besök vår bokutställning med mysiga och fina
böcker om julen, och julpyssla i vårt skapanderum Fantasia på Sjöbo bibliotek.
I vårt skapanderum Fantasia
Är du kreativ och gillar att skapa egna saker?

På biblioteket i Sjöbo finns det ett rum som är gjort för att pyssla och skapa dina
egna konstverk, Fantasia! Det finns alltid något att göra i Fantasia, bara din egen
fantasi sätter gränsen för vad du kan skapa!
Rummet är öppet för alla barn under våra öppettider med personal och för de barn
som har en anhörig som är Meröppet-låntagare är rummet tillgängligt mellan kl. 8-22
alla dagar.
Vissa dagar är rummet dock bokat för våra ”prova på stunder”, vilket du kan föranmäla dig till.
Tänk på att inte vara för många personer i Fantasia och att hålla avståndet!

Prova på i Fantasia
Är du kreativ och gillar att skapa egna saker?
Kom och pyssla i Fantasia med oss på Sjöbo bibliotek kl.15-17.
Ålder: 6-13 år. Föranmälan och begränsat till 10 barn.
Föranmälan till barnochunga.biblioteket@sjobo.se, se respektive aktivitet.
6 oktober
Lär dig virka med Jenniefer!
Blir du taggad och vill fortsätta, kan du få mer hjälp den torsdag 29 oktober.

3 november
Dekorera din egen mugg med Carola och Ida.
Vi har muggarna du har fantasin!
1 december
Pärla en julklapp till exempel en kylskåpsmagnet,
en tavla eller en julgransdekoration.
Tillsammans Carola, Ida och Jenniefer.

Ungdomsrummet Hänget
Ålder: 12 och uppåt
Var kan du göra här?
Jo, du kan:
chilla, träffa kompisar, testa brädspel, låna en bok,
läsa en bok, kolla på datorn, ladda mobilen eller utmana din kompis i tv-spel.
Prova på olika spel
Testa olika spel. Ett spel per bord, max 4 deltagare per spel.
Varje onsdagseftermiddag tar vi fram spel som du kan provspela. Kl. 15-17
Ålder: Det kommer finnas spel för alla åldrar, barn som vuxen.

Läshunden Elit!
Gillar du hundar? Vill du träffa och läsa högt för vår fina läshund Elit?
Då ska du anmäla dig till en mysig stund där du kan läsa högt ur din favoritbok för
en lurvig lyssnare.
Ålder: 6-12 år Begränsat antal platser. Max 8 barn.
Föranmälan till barnochunga.biblioteket@sjobo.se
Tid: kl. 14-16
Datum: 2 oktober, 23 oktober,
13 november, 27 november

Höstlovet vecka 44

Pågår 26 oktober – 1 november
På barnavdelningen
Läskiga böcker att låna och läsa på läslovet
Besök vår bokutställning med läskiga och spännande böcker och passa på att låna
böcker som du kan läsa på läslovet.
Spök- och monsterverkstad
Skapa ditt eget fantasimonster i vår skaparverkstad Fantasia på Sjöbo bibliotek.
För alla barn och unga. Fri tillgång under bibliotekets öppettider.
Prova på i Fantasia
Tygkasse- dekorera din egen tygkasse, perfekt att bära hem böckerna i.
Tisdag 27 oktober kl. 14-15:30
Torsdag 29 oktober kl. 14-15:30
Ålder: 6-13 år
Begränsat antal platser. Max 10 barn.
Föranmälan till barnochunga.biblioteket@sjobo.se

Folkhälsomyndighetens riktlinjer följs vid alla arrangemang.
Tänk på att hålla avstånd!
Handdesinfektion finns i biblioteket och utanför konsthallen.

Skyltsöndag 29 november kl. 15-19
Tomteverkstad
Med start från skyltsöndag fram till jul! Nu är det äntligen dags för julpyssel!
I vår skaparverkstad på Sjöbo bibliotek kan du fritt pyssla och göra ditt eget julpynt.
För alla barn och vuxna. Fri tillgång under bibliotekets öppettider.
Tomtestök - vad hittar tomtarna på?
Dockteater med Margareta W Ringheim
Kl. 15:30 Ålder 2-7 år.
Begränsat antal platser. Föranmälan till barnochunga.biblioteket@sjobo.se
Prova på VR-Virtuel Reality, upplev en digital miljö nästan som den vore på riktigt.
Kl. 16-18 Upplevelsen passar båda unga och gamla.
Vi bjuder på frukt i biblioteket!
Välkomna!

Vinterboken
7 december- 22 januari
Ålder: 6-16 år
På biblioteken i Sjöbo, Blentarp, Lövestad och Vollsjö
Läs 3 böcker- chans att vinna biobiljetter och böcker.
Hämta ditt vinterbokshäfte på biblioteket i Sjöbo, Blentarp, Lövestad eller Vollsjö.
Välj 3 böcker som du vill läsa, fyll i häftet och lämna det till bibliotek så är du med i
utlottningen av fina priser.

Öppettider bibliotek:
Sjöbo
Måndag 10–18
Tisdag 10–18
Onsdag 12–18
Torsdag 10–18
Fredag 10–16
Lördag 10–14
Meröppet måndag–söndag 8–22
Blentarp
tisdag 13.30–18
torsdag 9–12 och 13–15
Meröppet måndag–söndag 8–22
Lövestad
måndagar kl.13.30–18
torsdagar kl. 9–12 och kl.13–15
Meröppet måndag–söndag 8–22
Vollsjö
måndagar kl. 9–12 och kl.13–15
onsdagar kl.13.30–18
Konsthall:
Tisdag–fredag 12–16
Lördag 10–14

