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DEN NYA GENERATIONEN FOLKMUSIK             

KOLONIEN  

Lördagen den 15 februari klockan 15.00                             

på Kulturhuset (Centralskolans aula) 

Biljett förköps på biblioteket från den 13 januari. Pris: 80:- 

Kolonien är ett av de mest framträdande banden i den nya generationens 

folkmusikvåg och trots den unga åldern firar de 10-årsuubileum och släpppper

dessutom sin tredue pplatta. Kolonien är ett familueband med två bröder, en 

kusin och en granne. Debutalbumet släpppptes 2012 och bandet pprisades som 

Årets Nykomling ppå Folk- och Världsmusikgalan. Som en central pplats i  

musiken tronar ett gemensamt intresse för samhället och ppolitiken. De är 

hett eftertraktade och turnerar oavbrutet framförallt i Norden och            

Nordamerika. 

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

Musikriket som är ett samarbete mellan Musik i Syd och mindre kommuner i Skåne 

och Småland, där ambitionen är att boka professionella artister till mindre orter.  
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ÖVERRASKANDE JAZZ                

MATTIAS STÅHL &             

GEORG RIEDEL 

Onsdagen den 15 april klockan 19.00                      

på Kulturhuset (Centralskolans aula) 

Biljett förköps på biblioteket från den 16 mars. Pris: 80:- 

Riedel & Ståhl är duon som får lyssnarna att glömma vem som sppelar för att 

istället låta sig fyllas av musiken. Georg Riedel blev 2019 års vinnare av  

Jazzkatten som årets komppositör och han är för evigt förknippppad med Astrid 

Lindgrens mest älskade sånger. Han är också en legendarisk uazzbasist, inte 

minst genom skivan Jazz på svenska ihopp med ppianisten Jan Johansson.            

Tillsammans med högt meriterade Mattias Ståhl, en av Sveriges främsta 

utövare ppå vibrafon och marimba, bildas en duo ppå lika villkor med         

melodier komponerade av Riedel. Musiken beskrivs som stridslysten, rolig, 

tydlig och överraskande. 

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

Musikriket som är ett samarbete mellan Musik i Syd och mindre kommuner i Skåne 

och Småland, där ambitionen är att boka professionella artister till mindre orter. 

Fotograf: Per Kristiansen 
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FÖRFATTARBESÖK:  

ERIKA OLOFSSON       

LILJEDAHL  

Torsdagen den 6 februari         

klockan 19.00 på Perstorps bibliotek 

Fri entré. Biljett hämtas på biblioteket från den 13 januari. 

Erika Olofsson Liljedahl är uppvuxen i Höganäs och har skrivit två           

kritikerrosade romaner, Någonstans brister himlen (2017) samt Och bergen skall 

rämna (2019). Den sistnämnda utspelar sig i Norrland år 1901, och handlar 

om prästfrun Hedvig som tyngs av sorg och ensamhet. Inte förrän hon     

börjar undervisa en grupp samiska barn fylls hennes liv med mening. 

Erika besöker Perstorps bibliotek på samernas nationaldag för att berätta om 

sin senaste roman och om samernas situation kring förra sekelskiftet. 

FAMILJELÖRDAG:  

REPTILER PÅ BIBBLAN 

Lördagen den 21 mars             

klockan 11.00 på Perstorps bibliotek 

Fri entré. Ingen föranmälan krävs. 

Under besöket på biblioteket kommer ormexperten Rickard Ljunggren att 

berätta om ormar och andra reptiler, vilka som finns i Sverige och vilka som 

är supergiftiga. Vi kommer också att få träffa några av dem. Rickard       

kommer ta med sig olika ormar, en landsköldpadda, en fågelspindel och 

kanske några småkryp. Vågar du klappa dem?  

Hela familjen är välkommen! 
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PER OVE & ANNA-KARIN MALMSTRÖM EHRLING: 

SYSTRARNA BRONTËS 

VÄRLD     

Onsdagen den 25 mars      

klockan 19.00 på Perstorps bibliotek 

Fri entré. Biljett hämtas på biblioteket från den 24 februari. 

Författarna till Jane Eyre, Svindlande höjder och Agnes Grey, systrarna       

Charlotte, Emily och Anne Brontë, växte upp på prästgården i Haworth i 

England under 1800-talets mitt. Det var där de skrev några av den engelska 

litteraturens mest älskade romaner. Kom och lyssna till översättarna       

Anna-Karin Malmström Ehrling och Per Ove Ehrling som har gjort          

nyöversättningar av flera av Charlotte Brontës romaner. De berättar om  

systrarnas uppväxt och hur de kom att bli författare. 

CHRISTIN EKSTRAND SIMRYD:  

CANCER ÄR INTE HELA  

BERÄTTELSEN 

Torsdagen den 23 april       

klockan 19.00 på Perstorps bibliotek 

Fri entré. Biljett hämtas på biblioteket från den 23 mars. 

När Christin Ekstrand Simryd fick veta att hon hade cancer förändrades  

livet. Hon förstod att hon utöver sin cancerbehandling behövde ta tag i och 

förändra sitt mående på andra sätt. Christin har nu skrivit boken Cancer är 

inte hela berättelsen där hon berättar om hur viktigt det är att i en kris jobba 

med både kropp och sinne för att må bättre, trots att man har en allvarlig 

sjukdom. 
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LÖRDAGSAKTIVITETER 

På lördagar är biblioteket öppet 10.00-13.00.         

Vissa lördagar har vi extra aktiviteter: 

25 januari klockan 10.00-13.00  TIDSKRIFTSFÖRSÄLJNING 

      Vi säljer äldre årgångar av   

      tidskrifter. 25:-/bunt    

29 februari klockan 10.00-12.00  FIKA: SEMLOR 

      Kom in och ta en fika!    

      Kaffe och semla kostar 10:-  

21 mars klockan 11.00-12.30  REPTILER PÅ BIBBLAN 

      Träffa ormar, sköldpaddor, spindlar  

      och andra djur på biblioteket!   

      Se sidan 4 för mer information. 

28 mars klockan 10.00-12.00  FIKA: VÅFFLOR 

      Kom in och ta en fika!    

      Kaffe och en våffla kostar 10:-  

9 maj klockan 10.00-12.00   FIKA: HEMBAKAT 

      Kom in och ta en fika!    

      Kaffe och några hembakade kakor  

      kostar 20:-       

VISSTE DU ATT… 

Perstorps bibliotek även är ett obemannat bibliotek?  

Det betyder att du som är över 18 år kan få tillgång till biblioteket även på 

kvällar och helger. Du skriver på ett avtal och loggar sedan in med ditt     

bibliotekskort. Kom in till biblioteket så berättar vi mer. 
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SPRÅKCAFÉ          

Tisdagar klockan 14.30-16.30  

Vill du lära dig prata bättre svenska? Kom till bibliotekets språkcafé!            

Vi pratar svenska med varandra och dricker en kopp kaffe.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Språkcaféet är ett samarbete mellan Perstorps kommun, Röda Korset, Lions,       

Rotary och Celanese. 

 21 januari 

 28 januari 

 4 februari 

 11 februari 

 25 februari 

 3 mars 

 10 mars 

 17 mars 

 24 mars 

 31 mars 

 7 april 

 14 april 

 21 april 

 28 april 

 5 maj 

 12 maj 

 19 maj 
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SPORTLOV FÖR BARN OCH UNGA  

VECKA 8           

Måndagen den 17 februari  FILMKLUBBEN:           

Klockan 10.15-11.45  HUSDJURENS HEMLIGA LIV 2            

     Se sidan 10 för mer information.   
 

Tisdagen den 18 februari   ROBOTWORKSHOP         

Klockan 10.00-12.00  Visst är det häftigt med robotar?         

Klockan 13.00-15.00  Tillsammans med en grupp som heter  

     Hemkodat bygger vi ihop några robotar,  

     programmerar dem och kör robotlabyrint  

     och robotfotboll. Passar dig mellan 9-12 år.  

     Anmäl dig på biblioteket, maila    

     bibliotek@perstorp.se eller ring 0435-39230.  

     Anmälan gäller förmiddag eller eftermiddag.  

     Begränsat antal platser! Först till kvarn gäller. 
 

Onsdagen den 19 februari BIBLIOTEKSMÄSTERSKAP       

Klockan 10.00-12.00  Välkommen ner i källaren och tävla med  

     oss! Vi ordnar tävlingar i bokuppsättning,  

     bokvagnsrace och annat skoj. Passar alla från  

     ca 7 år. Du behöver inte anmäla dig. 
 

Torsdagen den 20 februari FILMKLUBBEN:          

Klockan 10.15-11.45  SUNE VS SUNE     

     Se sidan 10 för mer information. 
 

Fredagen den 21 februari  BRÄDSPELSHÅLA          

Klockan 10.00-12.00  Vi fyller källaren med brädspel och spelar  

     tillsammans! Passar alla från ca 7 år.   

     Du behöver inte anmäla dig.   

mailto:bibliotek@perstorp.se
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PÅSKLOV FÖR BARN OCH UNGA   

VECKA 15           

Måndagen den 6 april   TECKNINGSWORKSHOP: LÄR DIG 

Klockan 10.00-12.00  TECKNA KROPPAR OCH ANSIKTEN 

      Lär dig teckna kroppar och ansikten! Du får 

     lära dig hur man bygger upp en realistisk  

     kropp och ett snyggt ansikte på ett lätt sätt.  

     Var sitter ögonen och hur långt ska det vara  

     mellan dem? Var börjar benen på kroppen?  

     Du får lära dig allt för att bygga upp en  

     snygg figur! Passar dig från 9 år och uppåt.  

     Anmäl dig på biblioteket, maila    

     bibliotek@perstorp.se eller ring 0435-39230.      
 

 

 

Tisdagen den 7 april   FILMKLUBBEN:           

Klockan 10.15-11.45  HALVDAN VIKING     

     Se sidan 10 för mer information.       
 

 

 

Onsdagen den 8 april  PÅSKPYSSEL                   

Klockan 10.00-12.00  Vi pysslar tillsammans inför påsken. Passar  

     alla från ca 7 år. Du behöver inte anmäla dig. 
 

 

 

 

Torsdagen den 9 april  FILMKLUBBEN:          

Klockan 10.15-11.45  RÖJAR-RALF KRASCHAR INTERNET 

     Se sidan 10 för mer information. 

Konstnär: Elise Rosberg 
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FILMKLUBBEN FÖR BARN OCH UNGA 

Måndagen den 17 februari klockan 10.15-11.45    

    HUSDJURENS HEMLIGA LIV 2  

    Äntligen, en ny rolig film om de älskade   

    husdjuren! Terriern Max har ett stort behov av att  

    skydda sin ägares son, vilket leder till att han  

    utvecklar ett nervöst tick. Kommer gänget att hitta  

    modet att möta sina rädslor? Svenskt tal, från 7 år.  

Torsdagen den 20 februari klockan 10.15-11.45    

    SUNE VS SUNE     

    Sune börjar fyran och möts av en chock – den nya  

    killen Sune sitter på hans plats!  Sune måste nu  

    använda all sin list för att inte Sophie ska lämna  

    honom och välja den nye Sune. Svenskt tal, från 7 år. 

Tisdagen den 7 april klockan 10.15-11.45     

    HALVDAN VIKING    

    Halvdan Viking är elva år och bor i Östbyn med  

    smeden Björn. Halvdan är ingen "riktig"   

    viking och har dåligt självförtroende. En dag möter 

    Halvdan plötsligt den orädda kungadottern Meia  

    från fiendebyn. Trots att de inte får träffas spirar en 

    oväntad vänskap mellan dem. Svenskt tal, från 7 år.  

Torsdagen den 9 april klockan 10.15-11.45     

    RÖJAR-RALF      

    KRASCHAR INTERNET   

    Ralf och Vanilja lämnar sin spelhall och beger sig  

    in i den outforskade och spännande internet- 

    världen för att leta reservdelar till Vaniljas video 

    spel. Det visar sig lättare sagt än gjort och allt sätts  

    på spel under deras äventyr. Svenskt tal, från 7 år. 
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MINIBIO FÖR BARN 0-5 ÅR 

Fredagen den 13 mars klockan 09.30 

    ALFONS ÅBERG 

    VEM LURAR ALFONS? 

    Alfons sparar till ett dataspel. Men det är svårt att  

    spara och avstå från godis och nöjen – och   

    frestelsen att fuska blir så stor att han lurar sig  

    själv. Alfons får lära sig att man inte både kan äta  

    kakan och samtidigt ha den kvar.   

    Svenskt tal, barntillåten. 
 

 

Fredagen den 24 april klockan 09.30 

    BAMSE OCH DEN LILLA ÅSNAN 

    FÖRSTA FILMEN 

    Vargen drömmer om att vara lika stark som   

    Bamse. Var han det skulle han råna alla banker och 

    knocka alla poliser hur lätt som helst. En dag  

    knycker han några burkar dunder-honung… 

    Svenskt tal, barntillåten. 
 

 

 

Vi tittar på filmerna och pratar om dem efteråt! 

Biljetter till föreställningarna hämtas i förväg på biblioteket.  

Medlemskort i filmklubben hämtas kostnadsfritt på biblioteket.  

Gratis inträde på alla filmer. 
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Medlemskort i filmklubben krävs för att kunna se dessa filmer. Det 

är gratis inträde på alla filmer och du behöver inte anmäla dig. 
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PERSTORPS BIBLIOTEK  0435-39230 

Torggatan 5     bibliotekfh.se 

284 31 PERSTORP    bibliotek@perstorp.se 

ÖPPETTIDER: 

Måndag – fredag: 10.00-18.00,  

tidningsrummet öppet från 08.30 

Lördag: 10.00-13.00 

Avvikande öppettider kan              

förekomma.  

OBEMANNAT ÖPPET:  

Måndag - fredag: 18.00-22.00 

Lördag: 13.00-22.00 

Söndag: 10.00-22.00 

Kontakta personalen för att få      

tillgång under obemannade tider. 
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