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BLUES OCH ORKESTER                  

LOUISE HOFFSTEN         

& MUSICA VITAE 

Lördagen den 14 september klockan 15:00                             

på Kulturhuset (Centralskolans aula) 

Biljett förköps på biblioteket från den 12 augusti. Pris: 50:- 

Vi ska få bevittna ett färgstarkt möte mellan bluesdrottningen Louise    

Hoffsten och kammarorkestern Musica Vitae. Louise Hoffsten är en av     

landets mest folkkära artister med sin respektingivande 30-åriga solokarriär 

som förutom bluesen även omfamnat genrer som rock, visa, folkmusik och 

jazz. Hon har även synts i program som Stjärnorna på slottet, Melodifestivalen 

och Så mycket bättre. Att lyssna till den 40-årsjubilerande orkestern Musica 

Vitae är intimt och nära, storslaget och färgsprakande dramatiskt.       

Ensemblen presenterar okonventionella och 

unika musikaliska kombinationer världen över. 

2017 svarade Musica Vitae för musiken vid årets 

Nobelprisbankett och 2018 genomförde de en 

succéartad turné i Japan. 

Ett samarbete mellan Perstorps kommun och        

Musik i Syd.  

Fotograf: Vilma Colling Fotograf: Alexander Mahmoud 
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NYCKELHARPA OCH TUNGA RIFF                 

VÄSEN 

Onsdagen den 20 november klockan 19:00                      

på Kulturhuset (Centralskolans aula) 

Biljett förköps på biblioteket från den 21 oktober. Pris: 50:- 

Väsen består av tre vänner och tillika musikaliska virtuoser som med       

gemensam kärlek för musiken har spelat ihop i 30 år. Trion har bildat skola i 

folkmusikgenren och är ett av Sveriges absolut tyngsta folkmusikband.    

Under 2019 släpper de sitt tolfte studioalbum. I Musikriket får vi möta     

Väsen nära och intimt i en akustisk konsert med svängiga låtar och tunga riff 

kryddat med humor och stark närvaro.  

Nyckelharpa: Olov Johansson 

Viola: Mikael Marin 

Gitarr: Roger Tallroth 

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: Sarah Thorén 
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MALMÖ OPERA PÅ TURNÉ 

VÅR BÄSTA TID          

EN JUBILEUMSTURNÉ MED RICKARD SÖDERBERG 

Tisdagen den 15 oktober klockan 19:00         

på Kulturhuset (Centralskolans aula) 

Biljett hämtas på biblioteket från den 16 september. Pris: 150:- 

Många underbara och älskade artister har beträtt operahusets tiljor genom 

tiderna. Under ledning av den folkkäre tenoren Rickard Söderberg får vi 

höra några av de stora musikallåtarna, de pampigaste operakörerna och de 

mest kända visorna som framförts under teaterns sju decennier långa       

repertoar. Och kanske en och annan sång där även publiken får ta ton. 

När operahuset fyller 75 år vill Malmö Opera fira i hela Skåne. Med på     

turnén är också de ljuvliga operasångarna Elisabet Einarsdottir, Caspar   

Engdahl, Kristine Nowlain och Saara Rauvala, som går andra året på  

Malmö Opera Academy. 

Fotograf: Andreas Paulsson 
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FORSKARE FRÅN LUNDS UNIVERSITET 

DANIEL SJÖBERG     

SATELLITKOMMUNIKATION:                

SAMTAL TVÄRS ÖVER JORDEN 

VIA RYMDEN        

Måndagen den 21 oktober    

klockan 19:00 på Perstorps bibliotek 

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

Satellitkommunikation kan framstå som fullkomligt omöjlig: för att skicka 

en signal mellan avlägsna platser på jorden skickas den först långt ut i    

rymden för att sedan skickas tillbaka till jorden. Fördelen med detta är att 

även de mest avlägsna platser kan nås, men det kräver avancerad antenn-

teknik och satelliter som kan överleva i en krävande rymdmiljö.                 

Daniel Sjöberg är professor i teoretisk elektroteknik och besöker Perstorp   

för att berätta om sin forskning. 

BONNIE CLEMENTSSON   

FÖRBJUDNA FÖRBINDELSER:    

INCEST OCH INCESTFÖRBUD I 

SVERIGE 1640-1980  

Måndagen den 25 november    

klockan 19:00 på Perstorps bibliotek 

Fri entré. Biljett hämtas på biblioteket från den 21 oktober.  

Bonnie Clementsson är forskare på historiska institutionen på Lunds       

Universitet, och disputerade 2016 med en avhandling om hur incestförbudet 

har förändrats i Sverige under de senaste 300 åren. Sverige har gått från att 

ha en av de strängaste lagstiftningarna gällande incest, till att idag ha en av 

de mest liberala i världen. Hur gick det till? Bonnie Clementsson berättar om 

den här utvecklingen under sitt besök i Perstorp. 
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FÖRELÄSNING PÅ ARABISKA            

AHMAD MSHAWAL          

HEDERSMORD OCH       

HEDERSRELATERAT VÅLD 

  جرائم القتل بذريعة الشرف

Onsdagen den 25 september      

klockan 15:00 på Perstorps bibliotek  
Fri entré. Ingen föranmälan krävs. Föreläsningen hålls på arabiska.        

Ahmad Mshawal har jobbat som journalist, författare och advokat i Syrien. 

För tre år sedan flyttade han till Sverige och har sedan dess skrivit en bok 

om kriget i Syrien. Nu ger han en föreläsning på arabiska om hedersmord 

och hedersrelaterat våld, något som han har skrivit många artiklar om. 

MUSIKARKEOLOG BERÄTTAR OCH SPELAR         

CAJSA S. LUND:    

KATTASNURRA, VASSPIPA OCH 

SKOGSDJÄVUL: FYND OCH  

TRADITIONER I SKÅNELAND 

Torsdagen den 17 oktober       

klockan 19:00 på Perstorps bibliotek 

Fri entré. Biljett hämtas på biblioteket från den 16 september.              

Kattasnurra, vasspipa och skogsdjävul – det är några av de spännande     

musikinstrument och ljudverktyg som förr var vanliga här i landet men som 

i vårt moderna samhälle håller på att falla i glömska. Cajsa S. Lund kommer 

till Perstorp för att berätta om och spela på dessa instrument.       

Hon är musikarkeolog vid Linnéuniversitetet och räknas som en av          

pionjärerna inom nordisk musikarkeologi.          

Föredraget är ett samarbete mellan Perstorps kommun och ABF. 
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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. 

 27 augusti 

 3 september 

 10 september 

 17 september 

 24 september 

 1 oktober 

 8 oktober 

 15 oktober 

 22 oktober 

 29 oktober 

 5 november 

 12 november 

 19 november 

 26 november 

 3 december 

 10 december 

UTSTÄLLNINGAR PÅ BIBLIOTEKET 

AUGUSTI:    ”Barnens framtid”, skolprojekt med elever från   

       Norra Lyckan och Parkskolan 

SEPTEMBER:  Munka folkhögskola, elevkonst 

OKTOBER:    Anna Christoffersson, fotografi 

NOVEMBER:    Maria Öst Ljungquist, måleri 

 

Konstnär: Maria Öst Ljungquist 
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LÖRDAGSAKTIVITETER 

På lördagar är biblioteket öppet 10:00—13:00.        

Vissa lördagar har vi extra aktiviteter: 

5 oktober klockan 10:00—13:00  BIBLIOTEKET FYLLER 30 ÅR! 

      Perstorps bibliotek firar 30 år i   

      nuvarande lokaler och det firar vi  

      med tårta och aktiviteter.   

      Mer information kommer. 

12 oktober klockan 11:00—11:30  SAGOTEATER: GRODPRINSEN 

      Välkomna på sagoteater för hela  

      familjen! Se sidan 9 för mer information. 

9 november klockan 11:00—13:00 BOKFRUKOST 

      Vi bjuder på frukost och boktips!  

      Se sidan 12 för mer information. 

23 november klockan 10:00—12:00 FIKA: WIENERBRÖD 

      Kom in och ta en fika!    

      Kaffe och wienerbröd 10:-  

14 december klockan 11:00—11:30 JULTOMTEN PÅ BESÖK 

      Alla snälla barn får träffa tomten! 

       

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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HÖSTLOV FÖR BARN OCH UNGA  

VECKA 44           

Måndagen den 28 oktober  DECKARUPPDRAGET             

     Använd din list och klura ut alla gåtor!  

     Mer information kommer.          

Tisdagen den 29 oktober   FILMKLUBBEN:             

     AGATHA - GRANNDETEKTIVEN  

     Se sidan 10 för mer information.       

Onsdagen den 30 oktober EXPERIMENT– OCH            

     PYSSELVERKSTAD  

     Bli detektiv för en dag! Pyssla ihop en egen  

     anteckningsbok, leta efter fingeravtryck och  

     läs hemliga meddelanden.    

     Mer information kommer.       

Torsdagen den 31 oktober FILMKLUBBEN: LASSEMAJA -   

     DET FÖRSTA MYSTERIET   

     Se sidan 10 för mer information. 

SAGOTEATER MED JOHN OCH KNITTE     

GRODPRINSEN                 

Lördagen den 12 oktober klockan            

11:00 på Perstorps bibliotek  

Fri entré. Biljett hämtas på biblioteket från den             

16 september. 

Prinsessan har tappat bort sin gyllene boll. Då dyker en groda upp, som   

lovar att hjälpa prinsessan om hon blir grodans vän. Grodan hittar bollen, 

men då springer prinsessan iväg ensam… Hur ska det sluta? Grodprinsen är 

en saga om vänskap för barn från ca 3 år. 
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FILMKLUBBEN FÖR BARN OCH UNGA 

Tisdagen den 29 oktober klockan 10:15 —11:45  

    AGATHA 

    GRANNDETEKTIVEN 

    Agatha-Christine, som kallas AC, är 10 år och hon  

    älskar att lösa mysterier. När familjen flyttar till en  

    ny stad bestämmer hon sig för att starta upp en  

    egen detektivbyrå i källaren. Hennes första fall   

    visar sig bli mer komplicerat än vad hon hade   

    kunnat ana… Svenskt tal, barntillåten. 

 

 

 

 

Torsdagen den 31 oktober klockan 10:15 —11:45 

    LASSEMAJA 

    DET FÖRSTA MYSTERIET 

    Följ med när Lasse och Maja träffas för första  

    gången, och när de försöker lösa det allra första  

    fallet för LasseMajas detektivbyrå. Allt börjar när  

    en bok försvinner från skolan. Boken bär på en  

    mystisk hemlighet, och plötsligt är alla på skolan  

    misstänkta: den skumma vaktmästaren,   

    gympaläraren med den tajta overallen, den      

    konstiga bibliotekarien, ja till och med rektor      

    Brynolfsson själv! Men vem är egentligen den     

    riktiga tjuven? 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 25 oktober klockan 09:00 och 10:00 

    ALFONS ÅBERG 

    ALFONS MED STYRKESÄCKEN 

    Alfons Åberg fantiserar om att vara kung med stor 

    makt och med magiska krafter i en styrkesäck. Han 

    berättar om hur han avvärjt en stor katastrof och  

    räddat sitt folk, men ibland är det svårt att skilja på  

    dröm och verklighet, vad man har gjort på riktigt  

    och vad man bara hittat på…    

    Svenskt tal, barntillåten. 
 

 

Fredagen den 15 november klockan 09:00 och 10:00 

    BABBLARNA 

    FÖRSTA FILMEN 

    Babblarna bjuder på kortfilmer, musikvideor,  

    språklek och medryckande dans. Filmen   

    rekommenderas från 1 år, men är allra roligast när  

    man är ungefär 2-4 år.      

    Svenskt tal, barntillåten. 
 

 

 

Biljetter till föreställningarna hämtas i förväg på biblioteket.  

Medlemskort i filmklubben hämtas kostnadsfritt  

på biblioteket. Gratis inträde på alla filmer. 

©
 N

o
rd

is
k 

Fi
lm

 
©

 H
att

en
 f

ö
rl

ag
 



 

 12 

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 

OBEMANNAT ÖPPET:  

Måndag—fredag: 18:00-22:00 

Lördag: 13:00-22:00 

Söndag: 10:00-22:00 

BOKTIPS OCH FRUKOST 

BOKFRUKOST   

SINNLIGT & SENSUELLT 

Lördagen den 9 november 

klockan 11:00         

på Perstorps bibliotek 

Fri entré. Biljett hämtas på biblioteket 

från den 7 oktober.  

Begränsat antal platser—först till kvarn 

gäller. 

Vi bjuder på boktips och frukost! 

Sinnligt och sensuellt—två vackra ord som sällan används. Varför är det så? 

Följ med när bibliotekarie Marie Sjövik höjer temperaturen med boktips i 

sinnlighetens och det sensuellas tecken! 


