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23 oktober 

LÖRDAGSTEATER - SOL OCH MÅNE  
Att vakna upp tryggt till en ny dag är alla barns  

rättighet. I föreställningen Sol och måne kan alla  

barn oavsett språk och kultur känna igen sig i att  

det kommer en ny dag då solen går och upp,  

och det kommer en ny natt när månen visar sig.  

Med Anna Karin Sersam och Olivia Longo. 

 

Var: Svalövs bibliotek När: Lördag 23 oktober, kl.14-14.35 

Arrangör: Svalövs bibliotek Ålder: 2-5 år Obligatorisk anmälan: till Svalövs 

bibliotek: 0418-47 51 30/biblioteket@svalov.se Fri entré 

25 oktober 

SPRÅKCAFÉ 
På bibliotekets språkcafé pratar vi svenska över en kopp kaffe eller te!  

Perfekt för dig som vill bli bättre på att prata svenska eller vill hjälpa andra 

att bli bättre på svenska.  
 

Var: Svalövs bibliotek När: Måndag 25 oktober, kl.16-18 

Arrangör: Svalövs bibliotek Ingen föranmälan 

OKTOBER 

7-27 oktober 

SAMLINGSUTSTÄLLNING MED SVALÖVSKONSTNÄRER 

Kom och se årets samlingsutställning med  

Svalövkonstnärer! Ett av de inlämnade verken  

kommer att väljas av bildningsnämnden till att dela 

ut som Svalövs kommuns kulturpris. Mottagare i år är 

föreningen Skånelin men vilket konstverk är hemligt 

fram till utdelningen.  

 

När: 7-27 oktober under bibliotekets öppettider 

Var: Svalövs bibliotek Arrangör: Svalövs bibliotek 

27 oktober 

MUSIK TYSTNAD BÖN 
Musik av Wilhelm Stenhammar. Philip Hartman, sång, Eva Lundgren, piano. 

 

Var: Svalövs Kyrka När: på onsdag 27 oktober, kl.19  

Arrangör: Svalövsbygdens pastorat  



30 oktober-7 november 

BÄSTA BIENNALEN! 
Bästa Biennalen är en konstfestival för barn och  

unga i södra Sverige där du som besökare kan  

uppleva och skapa konst. I höst är det åter  

dags och här i Svalöv är det Kulturverket i  

Svalövs dansgrupp tillsammans med konstnären  

och bildpedagogen Debora Svensson som  

medverkar. De kommer att skapa konstverk  

med textiltryck som sedan ställs ut i galleriet.  

Under vernissagehelgen erbjuds besökarna att  

delta i en workshop med konstnären där de får 

prova på lite av det som dansgruppen gjort  

tidigare. Dessutom blir det dansuppvisning, 

 snacks och skumpa!  
 

Var: Galleri Bluelight i Svalöv När: Vernissage: 30-31 oktober, kl.11-16 

(lördag),12-16 (söndag). 1-7 november utställning under galleriets  

öppettider Arrangör: Kulturverket i Svalöv i samarbete med Galleri Bluelight 

Info: https://bastabiennalen.se/ Kontakt: carolina.thelin@svalov.se 

31 oktober 

HUMORISTEN DAN ANDERSSON 
Många tolkningar av Dan Anderssons diktning har gjorts men sällan har 

han framställts som en muntergök. Till 100-årsminnet av skaldens bortgång 

har KG Malm och Mika Olavi djupdykt i Dan Anderssons svarta  

humorskatt bland kåserier, självmordsballader och satiriska dikter. 

 

Var: Folkets hus i Svalöv När: Söndag 31 oktober, kl.16 

Arrangör: Svalövs Riksteaterförening  

Biljetter:150 kr (120 kr med scenpass). Endast förköp på 0725-25 20 39  

30 oktober-28 november 

BIENNAL 21 
Biennal 21 är en biennal där samtliga av Galleri Bluelights drygt 100  

konstnärer, som de samarbetar med, är representerade. Utställningen  

öppnar med vernissage i dagarna två. Under utställningstiden  

arrangerar galleriet föredrag med olika tema såsom begreppet "Vad är 

konst ". Vid andra tillfällen berättar de om olika trycktekniker. Konstnärer 

kommer att närvara och prata om just sin konst. Välkomna! 

 

När: 30 oktober-28 november under galleriet öppettider. Vernissage: 30-31 

oktober, kl.11-16 Var: Galleri Bluelight, Svalegatan 4 A, Svalöv  

Arrangör: Galleri Bluelight Info: http://www.galleribluelight.se/ 

tel:0725252039


NOVEMBER 

1 november-7 november 

HÖSTLOVSAKTIVITETER 
Om du vill veta vad som händer i kommunen  

under höstlovet så finns programmet på  

kommunens hemsida, på våra bibliotek och  

skolor. 

2,16 och 30 november 

ÖPPET HUS 
Alla är välkomna, nya som gamla medlemmar för att få hjälp med  

släkt- och folklivsforskning. Vi har tillgång till kyrkböcker på internet, olika 

CD-skivor med mera. 

 

Var: Montessoriskolan, Onsjövägen 11, Svalöv När: Tisdagar 2/11, 16/11 

och 30/11, kl. 18-20 Arrangör: Svalövsbygdens Släkt- och  

folklivsforskarförening  

2 november 

SAGOSTUND 
Kom och  lyssna på när bibliotekarien läser spännande och roliga böcker! 

 

Var: Billeberga bibliotek  

När: Tisdag 2 november, kl. 9-9:30  

Ålder: C:a 3-5 år Arrangör: Billeberga bibliotek 

OBS! Begränsat antal deltagare Obligatorisk  

anmälan till Billeberga  

Bibliotek, tel: 0418-47 53 29 (tisdag och fredag) 

E-post: billebergabibliotek@svalov.se 

1 november 

SPRÅKCAFÉ 
På bibliotekets språkcafé pratar vi svenska över  

en kopp kaffe eller te! Perfekt för dig som vill bli  

bättre på att prata svenska eller vill hjälpa andra  

att bli bättre på svenska.  
 

Var: Svalövs bibliotek När: Måndag 1 november, kl.16-18 

Arrangör: Svalövs bibliotek Ingen föranmälan 

mailto:billebergabibliotek@svalov.se


8 november 

SPRÅKCAFÉ 
På bibliotekets språkcafé pratar vi svenska över en kopp kaffe eller te!  

Perfekt för dig som vill bli bättre på att prata svenska eller vill hjälpa andra  

att bli bättre på svenska.  
 

Var: Svalövs bibliotek När: Måndag 8 november, kl.16-18 

Arrangör: Svalövs bibliotek Ingen föranmälan 

13 november 

LÖRDAGSTEATER - SAGOFÉN ISADORA 
Sagofén Isadora har fått nya saker och de  

måste räknas. En pjäs med få ord och mer musik. 

 

Var: Svalövs bibliotek När: Lördag 13 november,  

kl.14-14.25 Arrangör: Svalövs bibliotek Ålder: 1-2,5 år 

Obligatorisk anmälan till Svalövs bibliotek:  

0418-47 51 30, biblioteket@svalov.se Fri entré  

13 november  

LINCAFÉ MED FAMILJEARRANGEMANG 
Kom och skapa något i lin! 
 

Var: Skånes Lincentrum i Knutstorp, se www.skanelin.se för vägbeskrivning 

När: 13 november, kl. 11-14 Arrangör: Skånelin 

15 november 

SPRÅKCAFÉ 
På bibliotekets språkcafé pratar vi svenska över en kopp kaffe eller te!  

Perfekt för dig som vill bli bättre på att prata svenska eller vill hjälpa andra  

att bli bättre på svenska.  
 

Var: Svalövs bibliotek När: Måndag 15 november, kl.16-18 

Arrangör: Svalövs bibliotek Ingen föranmälan 

http://www.skanelin.se/


22 november 

HÖSTENS BOKSKÖRD - HÅRDA JULKLAPPSTIPS  
Bibliotekarien berättar om höstens böcker och tipsar hårda julklappar samt 

bjuder på glögg och pepparkakor! 

 

Var: Teckomatorps bibliotek När: Måndag 22 november, kl.17-18 

Arrangör: Teckomatorps bibliotek Ingen kostnad  

16 november 

ROLAND LYHAGEN OM BIRKAGÅRDEN 
Brinkagården, på backen 4 km väster om Svalövs tätort, har en lång och 

speciell historia. Nuvarande plats för gården är en följd av skiftena av 

Tirups och Tarstads byar 1804. Då sammanslogs 3 hemman i Tirup och tre 

hemman i Tarstad till det nya mönsterskrivarbostället. Vad var en  

mönsterskrivare? Hur kom Margarinbolaget in i bilden? Vem var auditör 

Lindeberg? Hur kunde 45 tunnland tappas bort vid skiftet? Många frågor 

kommer att få svar under Roland Lyhagens spännande föredrag. 

 

Var: Svalöv bibliotek 

När: Tisdag 16 november, kl.17-18 

Arrangör: Svalövs bibliotek OBS! Begränsat antal platser. Gratis biljetter 

hämtas, eller bokas, i förväg på Svalövs bibliotek. 

19 november 

BOKCAFÉ PÅ TEMAT RADER VI BÄR MED OSS 
Höstens tredje bokcafé har temat Rader vi bär med oss. Vilka dikter har vi 

stött på som berört oss lite extra? Till varje bokcafé planeras ett tema att 

associera fritt kring. 

 

Var: Svalövs bibliotek  

När: Fredag 19 november, kl.10-11  

Arrangör: Svalövs bibliotek  

Anmälan: Föranmäl dig på  

biblioteket eller till martin.axelsson@svalov.se. 

8 november 

SPRÅKCAFÉ 
På bibliotekets språkcafé pratar vi svenska över en kopp kaffe eller te!  

Perfekt för dig som vill bli bättre på att prata svenska eller vill hjälpa andra  

att bli bättre på svenska.  
 

Var: Svalövs bibliotek När: Måndag 8 november, kl.16-18 

Arrangör: Svalövs bibliotek Ingen föranmälan 



23 november 

BOKTIPS INFÖR JUL OCH VINTER 
Biblioteket tipsar om höstens nya böcker: romaner, deckare och  

faktaböcker. Kom gärna med egna tips på bra och god läsning i  

höstmörkret! Vi bjuder på fika! 

 

Var: Billebergas bibliotek När: Tisdag 23 november, kl.17.30-18.30  

Ingen kostnad Obligatorisk anmälan:  

0418-47 53 29/billebergabibliotek@svalov.se 

23 november 

FÖRFATTARSAMTAL OM DEN STORA FRÖSTLÖDEN  
Vi får besök av Jens Nordqvist, författare,  

journalist och mannen bakom  

Den stora fröstölden, en av det senaste  

årets mest reserverade böcker. Den  

är en thrillerartad dokumentär berättelse  

som nystar upp en spännande jakt på  

något som varit av stor betydelse för  

Svalöv - fröer! Med utgångspunkt hos tre  

män i tre olika politiska system skildrar Jens  

Nordqvist växtförädlingens lika dramatiska  

som okända historia under 1900-talet. 

Var: Svalövs bibliotek När: Tisdag 23 november, kl. 17-18 Arrangör: Svalövs 

bibliotek OBS! Begränsat antal platser. Gratis biljetter hämtas i förväg på 

Svalövs bibliotek 

29 november 

SPRÅKCAFÉ 
På bibliotekets språkcafé pratar vi svenska över en kopp kaffe eller te!  

Perfekt för dig som vill bli bättre på att prata svenska eller vill hjälpa andra  

att bli bättre på svenska.  
 

Var: Svalövs bibliotek När: Måndag 29 november, kl.16-18 

Arrangör: Svalövs bibliotek Ingen föranmälan 

24 november 

MUSIK TYSTNAD BÖN 
Teckomatorps kyrkokör under ledning av Teija Hedin. 

 

Var: Teckomatorps församlingshem När: på onsdag 24 november, kl.19  

Arrangör: Svalövsbygdens pastorat  



DECEMBER 

6 december 

JULPYSSEL MED KOTTAR 
Fixa din egen julgransprydnad med kottar!  

 

Var: Teckomatorps bibliotek När: Måndag 6 december, kl.15-17  

Arrangör: Teckomatorps bibliotek Ålder: För alla!  

Anmälan: teckomatorpsbibliotek@svalov.se senast torsdag 2 december 

5 december 

LINGONRIS I ETT COCKTAILGLAS  
En hyllning till Monica Zetterlund!  

Malin Östh och hennes band framför  

ett knippe låtar som för alltid kommer  

att förknippas med Monica Zetterlund. 

 

Var: Folkets Hus, Svalöv  

När: 5 december, kl.16-17 Biljetter: 150 kr.  

(120 kr. med scenpass), endast genom  

förköp på tel. 0725-25 20 39 Arrangör: Svalövs Riksteaterförening  

Produktion: Malin Östh Band OBS! Vi följer Folkhälsomyndighetens  

rekommendationer varför antalet platser är begränsade 

3 december 

KULTURKRYSSET 
Dags för ett nytt spännande kulturkryss!  

Lös det enskilt eller i lag. Kaffe, kaka och  

fina priser utlovas. 

 

Var: Svalövs bibliotek När: Fredag 3 december,  

kl.10-11 Arrangör: Svalövs bibliotek OBS! Föranmäl dig genom att i förväg 

hämta (eller boka) en gratis biljett på Svalövs bibliotek. 

6 december-8 januari 

UTSTÄLLNING - EVA NELANDER JUNTUNEN 
”Gåvan” -  en retrospektiv utställning av  

Eva Nelander Juntunen. 
 

Var: Svalövs bibliotek När: 6 december-8 januari under bibliotekets  

öppettider Arrangör: Svalövs bibliotek 

tel:0725252039


6 december 

SPRÅKCAFÉ 
På bibliotekets språkcafé pratar vi svenska över en kopp kaffe eller te!  

Perfekt för dig som vill bli bättre på att prata svenska eller vill hjälpa andra  

att bli bättre på svenska.  
 

Var: Svalövs bibliotek När: Måndag 6 december, kl.16-18 

Arrangör: Svalövs bibliotek Ingen föranmälan 

8 december 

FÖRFATTARSAMTAL - LISA ISING 
Vi får besök av Lisa Ising, aktuell med  

boken Blomsterbönder, som nominerats  

till årets trädgårdsbok 2021! Lisa Ising är  

författare och journalist och skriver i  

Sin bok om hållbara snittblomsodlingar,  

en växande trend i både USA och Europa.  

Med fotografen Lena Koller gjorde Lisa en  

roadtrip över hela Sverige för att besöka  

en mängd snittblomsodlare, från Smygehuk i söder till Västerbotten i norr.  

Blomsterodlingarna har blivit populära besöksmål och gynnar både den 

biologiska mångfalden, insekterna och landsbygdsutvecklingen.  

 

Var: Svalövs bibliotek När: Onsdag 8 december, kl.18-19 Arrangör: Svalövs 

bibliotek i samarbete med Trädgårdsföreningen Ärtan OBS! Föranmälan. 

Gratis biljetter hämtas (eller bokas) i förväg på Svalövs bibliotek. 

13 december 

SPRÅKCAFÉ 
På bibliotekets språkcafé pratar vi svenska över en kopp kaffe eller te!  

Perfekt för dig som vill bli bättre på att prata svenska eller vill hjälpa andra  

att bli bättre på svenska.  
 

Var: Svalövs bibliotek När: Måndag13 december, kl.16-18 

Arrangör: Svalövs bibliotek Ingen föranmälan 

9 december 

VINTERSHOW 
Äntligen är Kulturskolan tillbaka på scen! En föreställning med Kulturskolans 

elever som bjuder på rockgrupp, teater, dans och blås. 

 

Var: Linåkerskolans aula, Svalöv  

När: 9 december, kl.19. Publikinsläpp 18.50   

Arrangör: Kulturskolan i  Svalöv Fri entré 



21 december-7 januari 

JULTIPSRUNDA  
En tipsrunda för barn om böcker och julen. 
 

Var: Billeberga bibliotek När: 21 december-7 januari under bibliotekets  

öppettider Arrangör: Billeberga bibliotek 

20 december 

SPRÅKCAFÉ 
På bibliotekets språkcafé pratar vi svenska över en kopp kaffe eller te!  

Perfekt för dig som vill bli bättre på att prata svenska eller vill hjälpa andra  

att bli bättre på svenska.  
 

Var: Svalövs bibliotek När: Måndag 20 december, kl.16-18 

Arrangör: Svalövs bibliotek Ingen föranmälan 

27 december 

SPRÅKCAFÉ 
På bibliotekets språkcafé pratar vi svenska över en kopp kaffe eller te!  

Perfekt för dig som vill bli bättre på att prata svenska eller vill hjälpa andra  

att bli bättre på svenska.  
 

Var: Svalövs bibliotek När: Måndag 27 december, kl.16-18 

Arrangör: Svalövs bibliotek Ingen föranmälan 

19 december 

JULKONSERT 
En julkör, musikanter från Kyrkomusikverkstaden och pastoratets  

kyrkomusiker medverkar. 

 
Var: Billeberga kyrka När: Söndag 19 december, kl.18 

Arrangör: Svalövsbygdens pastorat  

13 december 

LUCIAKONSERT  
En stämningsfull föreställning med Kulturskolans  

elever. 
 

Var: Torrlösa kyrka  När:13 december, kl.19 

Publikinsläpp 18.50  Arrangör: Kulturskolan i Svalöv Fri entré 



BIBL IOTEK  
På bibliotekets hemsida kan du logga in  

och reservera böcker eller annan media  

som du sedan kan hämta på den biblioteksenhet du valt. Ditt biblioteks-

kort gäller för alla bibliotek i Familjen Helsingborg men du kan lämna till-

baka det du lånat på vilket folkbibliotek som helst i Skåne.  

Familjen Helsingborgs gemensamma hemsida: https://bibliotekfh.se/ 

KULTURHUSET  I  SVALÖV 
Om du är intresserad  av att ta del av Kulturhusets  

olika evenemang så gå in på hemsidan och Facebook  

som kontinuerligt uppdateras. 

Webbplats: http://www.kulturhusetsvalov.se/  

TECKOMATORPS HUMORFABRIK  
Nyheter, tävlingar, spel och massa kul avslöjas på  

hemsidan och Facebook som kontinuerligt uppdateras. 

Webbplats: http://www.teckomatorpshumorfabrik.se/ 

GALLERI  BLUEL IGHT  
Galleri i Svalöv med ett brett sortiment av  

både måleri, grafik och skulpturer i olika  

material samt keramik. 

Webbplats: http://www.galleribluelight.se/ 

KULTURFÖRENINGEN AKU ST IK  
KF Akustik är en ideell kulturförening som är öppen för alla  

och en plattform för kulturella aktiviteter i röstångatrakten.  

Webbplats: https://www.kfakustik.se/ 

KULTURZON TECKOMATORP OCH GALLER I   

TAPPER-POPERMAJER  
Kulturzon Teckomatorp ligger i Teckomatorps gamla  

stationshus och erbjuder events, konferenser och  

festarrangemang. Galleri Tapper-Popermajer är ett  

konstgalleri i samma byggnad med både svensk  

och internationell samtidskonst. Här finns också ett helgöppet café. 

Webbplats Kulturzon: https://kulturzon.se/ 

Webbplats Galleri: https://tapper-popermajer.com/ 

http://www.kulturhusetsvalov.se/index.html
http://www.teckomatorpshumorfabrik.se/index.php


MEDVERKANDE KULTURAKTÖRER 

Detta är Kulturhösten 2021 i Svalövs kommun.  

Vill du också publicera kulturaktiviteter som  

organiseras i Svalövs kommun? Skicka ett mejl  

till Carolina Thelin, carolina.thelin@svalov.se 

 

Anna Karin Sersam, Bengt Backlund, Billeberga bibliotek,  

Bästa Biennalen, Gunilla Lervik Cutileiro, Debora Svensson,  

Erik Nylund, Eva Nelander Juntunen, Eva Lundgren,  

Galleri Bluelight, Henriette Udsen, Jens Nordqvist,  

Lisa Ising, Katarina Gustavsson, KG Malm,  

Kulturskolan i Svalöv, Kulturverket i Svalöv,  

Malin Östh Band, Mika Olavi, Olivia Longo, Philip Hartman,  

Roland Lyhagen, Sagofén Isadora, Susanne Jardeback,  

Svalövs bibliotek, Svalövsbygdens pastorat,  

Svalövsbygdens Släkt- och folklivsforskarförening 

Svalövs kommun, Svalövs Riksteaterförening,  

Teckomatorps bibliotek, Teckomatorps kyrkokör,  

Teija Hedin, Trädgårdsföreningen Ärtan 


