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DE FYRA ÅRSTIDERNA:                                             

ENSEMBLE MARE  

BALTICUM 

Lördagen den 4 februari klockan 15:00                             

i Centralskolans aula 

Biljett förköps på biblioteket från den 9 januari. Pris: 50:- 

Följ med Ensemble Mare Balticum, Musik i Syds ensemble för tidig musik, 

på en tur genom årstidernas växlingar. Musik från medeltid och renässans 

framförs i en färgrik blandning av sång och mjukt klingande renässans-

instrument som dulcian och luta, violin och blockflöjt, basun och viola da 

gamba. 

Ett samarbete mellan Perstorps kommun och Musik i Syd. Konserten ingår i Musik-

riket 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. 

Fotograf: Rickard Hansson 
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SÅNG OCH CELLO:           

KATARINA & SVANTE     

HENRYSON 

Måndagen den 24 april klockan 19:00                     

på Perstorps bibliotek 

Biljett förköps på biblioteket från den 20 mars. Pris: 50:- 

Katarina Henryson, var med sin altstämma, en hörnsten i vokalgruppen The 

Real Group under 32 år. Svante Henryson är cellisten som lika gärna spelar 

Vivaldi och hårdrock, som avancerad jazz. Han har spelat med bl a Elvis 

Costello och Malena Ernman. Tillsammans spelar Henrysons musik av 70-, 

80- och 90-talets toppartister som blandas med visor, folkmusik och klas-

siska stycken. 

Ett samarbete mellan Perstorps kommun och Musik i Syd.        

Konserten ingår i Musikriket. 

Fotograf: Mats Bäcker 
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FORSKARE FRÅN LUNDS UNIVERSITET 

I ett samarbete mellan Lunds Universitet och Perstorps bibliotek kommer 

två forskare att besöka Perstorp under våren för att berätta om sin forskning 

och närliggande ämnen.  

MIKAEL ROLL:                 

HÖRA I FÖRTID - HUR HJÄRNAN FÖR-

AKTIVERAR ORDEN INNAN VI HÖR DEM 

Måndagen den 6 februari         

klockan 19:00 på Perstorps bibliotek 

Fri entré. Biljett hämtas på biblioteket            

från den 9 januari. 

Mikael Roll är docent i språkvetenskap vid Lunds 

universitet och undersöker hur hjärnan bearbetar språk. Hans forskargrupp 

har upptäckt en hjärnsignal som aktiveras när vi samtalar. Hjärnan beräknar 

automatiskt hur troligt det är att olika ord kommer att dyka upp, innan vi 

faktiskt hör dem. Roll berättar mer under sitt besök i Perstorp. 

 

SVERKER SIKSTRÖM:         

HUR BRUS KAN FÖRBÄTTRA MINNET HOS 

PERSONER MED UPPMÄRKSAMHETS-

PROBLEM 

Måndagen den 20 mars klockan 19:00 

på Perstorps bibliotek 

Fri entré. Biljett hämtas på biblioteket från den 20 februari. 

Sverker Sikström är professor i kognitiv psykologi vid Lunds Universitet. 

Hans forskningsgrupp har kommit fram till att bakgrundsbrus kan förbättra 

minnet hos personer med uppmärksamhetsproblem. Sikström kommer till 

Perstorp för att förklara hur och varför. 

Fotograf: Magnus Göransson 
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FÖR VUXNA SOM VILL SKRIVA: 

SKRIVARWORKSHOP MED 

MARICA KÄLLNER 

Lördagen den 8 april  

klockan 10:30—12:30 på Perstorps bibliotek 

Gratis. Föranmälan till biblioteket från den 6 mars. 

Vill du lära dig att skriva självbiografiskt? Vill du träffa och samtala med 

andra som delar skrivarlusten? Du får prova på övningar i att skildra      

händelser som du har upplevt och reflektera över skillnaden mellan          

biografiskt skrivande och annan litterär gestaltning. Marica Källner som  

håller i workshopen är novellist och skrivpedagog. 

EN FÖREDRAGSKVÄLL OM MUSIK: 

MUSIKENS DOLDA      

BUDSKAP MED               

THOMAS WIEHE 

Onsdagen den 18 januari  

klockan 19:00 på Perstorps bibliotek 

Fri entré. Biljett hämtas på biblioteket från den 20 december 2016. 

Thomas Wiehe är estradör, gitarrist och låtskrivare. Han bjuder in till ett  

föredrag om och med musik där vi får lyssna på djupet och öka vår           

musikförståelse. Med enkla tips och originella exempel väcker Thomas    

lusten att tränga djupare in i vibrationernas virvlande värld. 
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UTSTÄLLNINGAR PÅ BIBLIOTEKET 

 

FEBRUARI 

Konsthallen: Anna-Stina Purk och   

  Inga-Britt Jeppsson, måleri 
 

 

 

 

MARS 

Konsthallen: Jorge Varas "Varilla", måleri 

Monterutställning: Lions Club firar 100 år 

 

 

 

 

APRIL 

Konsthallen: Alternativa Konstrundan,  

   blandad elevkonst 
 

 

 

 

MAJ  

Konsthallen: Maria Rönneus, måleri 

 

Vi söker utställare!  

Kontakta oss på biblioteket 

om du vill visa upp din  

samling, dina konstverk 

eller något helt annat. 
Konstnär: Maria Rönneus 

Konstnär: Anna-Stina Purk 

Konstnär: Inga-Britt  Jeppsson 

Konstnär: Jorge Varas ”Varilla” 
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 11 januari klockan 14:00 

 18 januari klockan 14:00 

 25 januari klockan 14:00 

 1 februari klockan 14:00 

 8 februari klockan 14:00 

 15 februari klockan 14:00 

 

 8 mars klockan 14:00 

 15 mars klockan 14:00 

 22 mars klockan 14:00 

 29 mars klockan 14:00 

 5 april klockan 14:00 

 19 april klockan 14:00 

 26 april klockan 14:00 

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: 

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     

biblioteket följande tisdagar klockan 15:00 - 16:00: 
 

Ett samarbete med Röda Korset i Perstorp. 

 24 januari klockan 15:00 

 7 februari klockan 15:00 

 21 februari klockan 15:00 

 7 mars klockan 15:00 

 21 mars klockan 15:00 

OBS! Fler datum tillkommer senare        

i vår. Dessa presenteras separat. 
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LÖRDAGSAKTIVITETER 

På lördagar är biblioteket öppet 10:00—13:00. Vissa lördagar har vi extra  

aktiviteter: 

28 januari klockan 10:00  FIKA: MOROTSKAKA 

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

4 februari klockan 10:30  SAGOSÅNG 

     Se sidan 9 för mer information.  

11 februari klockan 10:00  PYSSEL FÖR BARN OCH VUXNA 

     Vi pysslar tillsammans. Tema: Hjärtan. 

18 februari klockan 11:00  MUSIK: VIVI & SUZIE 

     Vinnarna av Perstorps talangtävling 2016  

     uppträder. Alla är välkomna!  

18 mars klockan 10:30  SAGOSÅNG 

     Se sidan 9 för mer information.  

1 april klockan 10:00  FIKA: VÅFFLOR 

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

8 april klockan 10:30  SKRIVARWORKSHOP 

     Se sidan 5 för mer information.  

22 april klockan 10:30  BARNTEATER: GODNATTSTUNDEN 

     Se sidan 9 för mer information.  

13 maj klockan 10:00  FIKA: CHOKLADBOLL 

     Kom in och ta en fika! Kaffe och kaka 10:- 
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SAGOSTUND PÅ BIBLIOTEKET:         

SAGOSÅNG 

Lördagen den 4 februari och lördagen den 18 mars 

klockan 10:30—11:00 på Perstorps bibliotek 

Fri entré. Ingen föranmälan.  
 

Roland öppnar sitt sagoskåp och       

berättar, sjunger och spelar för barn 

mellan 3-5 år. Det blir både spännande 

berättelser och roliga sånger i en sagolik 

blandning där barnen får delta. 

BARNTEATER:                  

GODNATTSTUNDEN 

Lördagen den 22 april klockan 10:30—11:00       

på Perstorps bibliotek  

Biljett förköps på biblioteket från den 20 mars. Pris 20:-  

Farfar ska gå och lägga sig, men innan 

han somnar måste han säga god natt till 

allt runt omkring sig. Godnattstunden 

handlar om att visa hänsyn, om         

saknaden över att bli lämnad av 

mamma och pappa men också glädjen i 

att hitta morfar istället. Det handlar om 

att längta, drömma och att visa kärlek 

och respekt. En föreställning från Teater 

Allena som passar för barn mellan 3-9 år. 
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FILMKLUBBEN FÖR BARN OCH UNGA 

Onsdagen den 22 februari klockan 10:15 —11:45  

    INSIDAN UT 

    Följ med in i Jennys hjärna! Där jobbar de fem  

    känslorna hårt för att Jenny ska må bra och fungera 

    i sin vardag. Möt Glädje, Rädsla, Ilska, Avsky och  

    Vemod i denna fartfyllda resa genom medvetan 

    det. Svenskt tal, från 7 år. 

 

 

 

Torsdagen den 23 februari klockan 10:15 —11:45 

    HITTA DORIS 

    Favoritfiskarna från Hitta Nemo är tillbaka! Den  

    glömska Doris lever ett härligt liv med Nemo och  

    Marvin, men minns plötsligt att hon har en familj.  

    Trion ger sig ut på ett nytt äventyr genom det stora 

    havet. Svenskt tal, från 7 år. 
 

 

 

 

Tisdagen den 11 april klockan 10:15 —11:45 

    ZOOTROPOLIS 

    Zootropolis är en stad som befolkas av däggdjur av 

    alla dess slag. Här jobbar bland annat kaninen Judy 

    Hopps som polis. För att lyckas lösa sitt första fall  

    tvingas hon ta hjälp av den luriga räven Nick  

    Wilde, trots att kaniner och rävar inte kommer så  

    bra överens. 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 17 februari klockan 09:00 och 10:00 

    BYGGARE BOB      

    ÄVENTYR I BOBLANDBUKTEN  

    Byggare Bob har bestämt sig för att bygga sitt  

    drömhus men har svårt att få idéer till sitt nya  

    hem. Han är rädd att han aldrig ska få några bra  

    idéer själv igen, när han plötsligt får en snilleblixt! 

    Svenskt tal, barntillåten. 
 

 

Fredagen den 7 april klockan 09:00 och 10:00 

    NALLE PUHS MAGISKA VÄRLD 

    SMÅ VIKTIGA SAKER 

    Följ med Nalle Puh och hans vänner på små   

    äventyr i Sjumilaskogen. En natt upptäcker Nalle  

    Puh önskestjärnan, som gör att alla drömmar slår  

    in. Kanin får också lära sig hur viktigt det är att  

    dela med sig. 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 

SPORTLOV FÖR BARN OCH UNGA 

Måndagen den 20 februari  TRÄFFA LÄSKIGA DJUR! 

klockan 13:00—14:00  Malmö Reptilcenter tar med sina läskigaste  

     djur till biblioteket. 
 

Onsdagen den 21 februari FILMKLUBBEN: INSIDAN UT  

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

Torsdagen den 23 februari  FILMKLUBBEN: HITTA DORIS 

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

PÅSKLOV FÖR BARN OCH UNGA 

Måndagen den 10 april   BLIR MAN STARK AV SPENAT? 

klockan 11:00—12:00  Louise är forskare och har svaret på många  

     saker som vi har undrat över. 
 

Tisdagen den 11 april   FILMKLUBBEN: ZOOTROPOLIS 

klockan 10:15—12:00  Se sidan 10 för mer information.    

 

 

Utförligare lovprogram kommmer separat. Fler aktiviteter kan tillkomma! 


