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Biblioteken i Lomma, Bjärred, Arlöv
och Åkarp blir större tillsammans!

BiBL
Biblioteken i Burlöv & Lomma

Du får tillgång till 4 biblioteks böcker, ljudböcker, filmer
m.m. med ett enda lånekort
Dagliga transporter mellan biblioteken
Du kan hämta och återlämna dina lån på valfritt bibliotek

Januari

NABUCCO
Live på bio från Metropolitan Opera i New York
Lördag 7 januari kl. 19.00 Lomma bibliotek
Operabiljetter à 250 kr säljes på biblioteken

Servering i pausen

Mets chefsdirigent James Levine dirigerar Verdis tidiga drama
om det forntida Babylon. Plácido Domingo lägger en ny roll till
sin repertoar som titelfiguren. Liudmyla Monastyrska sjunger
den krävande rollen som Abigaille, Nabuccos egensinniga dotter,
med Jamie Barton som Fenena, Russell Thomas som Ismaele, och
Dmitri Belosselskiy som profeten Zaccaria. Längd 3 tim och 10
min. Svensk text.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt Lomma Folketshusförening

OLJEBORRNING I NORDSJÖN
Onsdag 18 januari kl. 18.00 Lomma bibliotek
Onsdagkväll

Fri entré, biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 5/1

Rabbe Berglund har arbetat i 20 år i ett olje- och kemiföretag i
fem länder. Kockums byggde fyra gastankfartyg för detta bolag
på 60-70 talet i Malmö. Rabbe Berglund berättar om sitt arbete
och de länder han bodde i.

ROMEO OCH JULIA
Live på bio från Metropolitan Opera i New York
Lördag 21 januari kl. 19.00 Lomma bibliotek
Operabiljetter à 250 kr säljes på biblioteken

Servering i pausen

Det eldfängda paret Vittorio Grigolo och Diana Damrau återförenas i en ny version av Gounods opera efter Shakespeares
klassiker. Damrau gör sin rolldebut som Julia i Bartlett Shers nya
uppsättning under ledning av Gianandrea Noseda. Elliot Madore
är Mercutio och Mikhail Petrenko är Broder Laurent. Shers iscensättning är en uppsättning från La Scala, som ursprungligen hade
premiär vid Salzburgfestivalen 2008. Längd 3 tim och 30 min.
Svensk text.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt Lomma Folketshusförening

Januari
September

Foto: Lotta Törnroth

LOTTE MÖLLER
Smultron
Torsdag 26 januari kl. 19.00 Lomma bibliotek
Författarbesök

Foto: Polly Kallos

Entré 50 kr, biljetter säljes på biblioteken fr.o.m. 9/1

Möt författaren, fotografen och kulturskribenten Lotte Möller.
Hennes underbara böcker med namn som Trädgårdens natur,
Tankar om trädgården, Tre mästare – tre trädgårdar, Citron och
hennes senaste bok Smultron är alla fulla av trädgårdshistoria,
kulturhistoria och vackra bilder. Priserna hon fått är många, bland
annat Gerard Bonniers essäpris, H.M. Konungens medalj och Linnépriset.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt ABF

ODLA DÄR DU ÄR
Lördag 28 januari kl 14.00 - 15.30 Bjärreds bibliotek
Trädgårdsföreläsning

Foto: Linda Eliasson

Entré 50 kr, biljetter säljes på biblioteken fr.o.m. 9/1

Du behöver inte ha en stor trädgård för att kunna odla! I föreläsningen ”Odla där du är” berättar Johannes Wätterbäck (Farbror
Grön) hur du enkelt kan odla goda grönsaker i dina fönster, på din
balkong, takterrass, pallkrage, växthus eller friland. Han varvar
praktiska odlingstips med sortrekommendationer och gröna
recept. Johannes Wätterbäck är aktuell med boken Alla fingrar
gröna : handbok i konsten att odla sin egen mat. Det blir också
provsmakning av grödor och fermenterade såser mm.
Arr: Kultur- och Fritidsnämnden samt ABF

Medlemskort till Filmstudion Bibliografen säljes på biblioteken.
Fyra filmer visas under våren!

Medlemskort till Filmstudion Bibliografen säljes fr.o.m. 10/9
Fyra filmer visas under hösten på biblioteket!

Februari

PETRA HOLST
Bländad

Onsdag 1 februari kl. 19.00 Bjärreds bibliotek
Onsdagkväll/Författarbesök

Fri entré, biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 18/1

Petra Holst, författare, lärare och Bjärredsbo, debuterade som
författare 2010 med romanen Jag brukade drömma om dig. Hon
är nu aktuell med sin tredje roman, den kritikerrosade romanen
Bländad, en berättelse om ondska, kärlek och svek. Det är en
klaustrofobisk och oavlåtligt spännande relationsroman som utspelas i en idyllisk villaförort. Kom och hör henne berätta om sin
senaste bok, om vardagspsykopater och om sitt skrivande! Det
blir bokförsäljning och signering efter föreläsningen.
Foto: Emil Malmborg

TIDSKRIFTSUTFÖRSÄLJNING

Utförsäljning av äldre årgångar (2kr/st)
Lomma bibliotek: Lördag 4 februari kl 11-15
Bjärreds bibliotek: Löpande försäljning under våren

GELLERT TAMAS

Det svenska hatet : en berättelse om vår tid
Söndag 5 februari kl. 15.00 Lomma bibliotek
Författarbesök

Entré 50 kr, biljetter säljes på biblioteken fr.o.m. 9/1

Journalisten, dokumentärfilmaren och författaren Gellert Tamas
besöker Lomma bibliotek. Han har belönats med mängder av
priser och utmärkelser både i Sverige och internationellt. Hans
senaste bok Det svenska hatet är en isande lägesrapport om den
svenska rasismen. Boken är en fristående fortsättning på Lasermannen från 2002.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt ABF

DOC LOUNGE LIVE
Tisdag 7 februari Lomma bibliotek
Livesändning från Doc Lounge på Babel i Malmö. Doc Lounge
arrangerar förhands- och premiärvisningar av det allra senaste
från dokumentärfilmsvärlden – alltid i kombination med aktuella
kringarrangemang, regissörsbesök, spännande samtal och musik.
Mer information om arrangemanget kommer inom kort - håll
utkik på bibliotekets hemsida!

Foto: Ester Sorri

Februari

LITTERATURCIRKEL
Lila av Marilynne Robinson
Tisdag 14 februari kl. 18.00 Lomma bibliotek
Litteraturcirkel

Begränsat antal platser, anmälan till biblioteken

Vi träffas och diskuterar Marilynne Robinsons kritikerrosade
roman. Biblioteket ordnar böcker till deltagarna. Finns även som
e-bok och talbok.

BEHÖVER DU JURIDISK INFORMATION?
Tisdag 14 februari kl. 16-18 Bjärreds bibliotek
Torsdag 16 februari kl. 16-18 Lomma bibliotek
Obligatorisk tidsbokning (30 minuter/person)

Anmälan till biblioteket

Juristjouren är en ideell förening som består av studenter på Juristprogrammet vid Lunds universitet och erbjuder kostnadsfri juridisk
information. Informationen sker i ett avskilt rum på biblioteket.
Juristjouren besvarar frågor inom merparten av de juridiska
ämnesområdena, såsom avtalsrätt, köprätt, familjerätt, arvsrätt,
arbetsrätt, migrationsrätt, bostadsrätt, socialförsäkringsrätt, straffrätt, processrätt och internationell rätt. Juristjouren åtar sig inte
skatteplanering, deklarationer, spekulationer eller dylikt.
Anmäl till: bjerred.bibliotek@lomma.se tel 040-641 1793
alternativt lomma.bibliotek@lomma.se tel 040-641 1373

EN HISTORISK TILLBAKABLICK PÅ LOMMA
Affärslivet på Strandvägen för ca 50 år sedan
Onsdag 15 februari kl. 18.00 Lomma bibliotek
Onsdagkväll

Fri entré, biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 1/2

Lommabon Karin Lybergs historiska vandringar är vida omtalade.
Nu kommer hon till Lomma bibliotek och delar med sig av sin
gedigna kunskap om Lomma.

Följ oss på Facebook!
Biblioteken i Lomma och Bjärred

FÖDD I KRIG, LEVA I FRED

Februari

Onsdag 15 februari kl. 19.00 Bjärreds bibliotek
Onsdagkväll

Fri entré, biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 1/2

Christiane Persson, apotekare och Bjärredsbo sedan 1970,
berättar om hur det var att börja om sitt liv efter ett krig som
slagit den tidigare existensen i spillror, ett tema som är ytterst
aktuellt för hundratusentals människor idag. Sina första levnadsår
tillbringade hon i andra världskrigets Hamburg. Mitt under
brinnande krig flydde hon med sin mamma till Schweiz där hon
bodde några år innan flytten gick vidare till nybyggda Gubbängen
i Stockholm. Hon berättar om hur hon började i första klass utan
att kunna ett enda ord svenska, om kontrasterna mellan att bo i
Gubbängen och sommarloven hos mormor i Schweiz och om hur
den tidiga barndomens upplevelser tillsammans med en brokig
familjebakgrund påverkat henne under livets gång.

KARIN BOJS
Svenskarna och deras fäder - de senaste 11 000 åren
Söndag 19 februari kl. 15.00 Lomma bibliotek
Författarbesök

Entré 50 kr, biljetter säljes på biblioteken fr.o.m. 9/1

Vetenskapsjournalisten och författaren Karin Bojs berättar om sin
senaste bok Svenskarna och deras fäder – de senaste 11 000 åren
som hon skrivit tillsammans med släktforskaren Peter Sjölund.
Hon har tidigare bland annat hyllats för sina böcker Vikten av
gener och Min europeiska familj. Den sistnämna fick hon Augustpriset för 2015 i kategorin Årets bästa fackbok.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt ABF

LOMMAMINNEN
Personliga berättelser ur vår kommuns historia
Onsdag 22 februari kl. 18.00 Lomma bibliotek
Onsdagkväll

Fri entré, biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 8/2

Anna Ågren, kommunarkivarie, och Göran Schmitz, bibliotekschef, presenterar hemsidan www.lommaminnen.se. Vi gör även
några nedslag i kommunens kulturarv – förr och nu - och tittar
på spännande händelser i kommunens historia.

Foto: Ulrica Zwenger

Februari

RUSALKA
Live på bio från Metropolitan Opera i New York
Lördag 25 februari kl. 19.00 Lomma bibliotek
Operabiljetter à 250 kr säljes på biblioteken

Servering i pausen

Kristine Opolais gör huvudrollen i en ny uppsättning av operan
som blev hennes stora genombrott: Dvořáks sagoopera om den
kärlekstörstande sjöjungfrun Rusalka. Sir Mark Elder dirigerar
Mary Zimmermans nya uppsättning. I rollerna ses även Brandon
Jovanovich som prinsen som fångar Rusalkas hjärta, Katarina
Dalayman som Rusalkas rival, Eric Owens som Rusalkas far Vattenanden, och Jamie Barton som träskhäxan Ježibaba. Längd 4 tim
och 5 min. Svensk text.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt Lomma Folketshusförening

VAD SKA VI TANKA BILEN MED I FRAMTIDEN?
Tisdag 28 februari kl. 19.00 Bjärreds bibliotek
Forskarföreläsning

Fri entré, biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 9/1

Ola Wallberg, universitetslektor på Institutionen för kemiteknik
på Lunds universitet, föreläser om sin forskning och hur vi på ett
effektivt sätt kan tillverka bränsle till våra bilar. Föreläsningen
ingår i Forskarturnén 2017 där lundaforskare åter ger sig ut på de
skånska vägarna och berättar om sina spännande ämnen.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt

Forskarturnén 2017

Är du långvarigt sjuk eller funktionshindrad och
har svårt att ta dig till biblioteket? Då är vår
service Boken kommer något för dig. Vi kommer med böcker hem till dig – och det är gratis!
Kontakta biblioteket för mer information.
Lomma bibliotek
Lotte Johannesson
lotte.johannesson@lomma.se
tel. 040-641 13 76

Bjärreds bibliotek
Cecilia Bodelsson
cecilia.bodelsson@lomma.se
tel. 040-641 17 89

KARL GERHARD OCH DEN SVENSKA
REVYTRADITIONEN
Inspirationskväll med Lasse Walldov
Torsdag 2 mars kl. 19.00 Lomma bibliotek
Föreläsning

Entré 20 kr, biljetter säljes på biblioteken fr.o.m. 9/1

Lasse Walldov kommer att berätta om Karl Gerhards stora
betydelse och inflytande inom vårt lands underhållningshistoria.
Det blir självfallet sång och musik av Gerhard själv, men också
några spår med hans celebra samtida kollegor samt de artister
han lanserade – och då inte minst »die Leander«. Lasse Walldov
är hängiven scenisk musik sedan unga år och älskar dessutom
klassisk film. Han har skrivit en otrolig mängd artiklar kring
sina specialområden, agerat som konsertpresentatör och hållit
hundratals föredrag. Han undervisar också på teater- och
dansskolor.
Föreläsningen anordnas i samarbete mellan Malmö Opera, Lomma-Bjärred
Riksteaterförening, ABF Skåne och Kultur- och fritidsnämnden.

BOK & KAFFE
Måndag 6 mars kl. 10.30-12.00 Bjärreds bibliotek
Begränsat antal platser

Anmälan till biblioteket

Välkommen på boktipsfika i vår! Vi träffas på biblioteket, fikar och
pratar om böcker vi har läst eller vill läsa. Kom med egna lästips
eller lyssna på andras. Biblioteket bjuder på kaffe/te med tilltugg.

ALLT SKULLE TAS TILLVARA
Om kvinnors hushållsarbete i mitten på 1900-talet
Onsdag 8 mars kl. 18.00 Lomma bibliotek
Onsdagkväll

Fri entré, biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 22/2

Barbro Henriksson från Skånska Landbruksmuséet i Alnarp,
berättar om och visar minnesvärda köksredskap från 1900-talets
mitt. Kom och minns hur det var förr!

Mars

Mars

LA TRAVIATA
Live på bio från Metropolitan Opera i New York
Lördag 11 mars kl. 19.00 Lomma bibliotek
Operabiljetter à 250 kr säljes på biblioteken

Servering i pausen

Sonya Yoncheva gör sin hyllade tolkning av den dömda kurtisanen
Violetta Valéry, mot den lovande amerikanske tenoren Michael
Fabiano som henne älskare Alfredo. Thomas Hampson sjunger
en av sina mest uppskattade Met-roller som Giorgio Germont,
Alfredos ovänligt inställde far, i en återuppsättning av Willy
Deckers version, dirigerad av San Francisco-operans chefsdirigent
Nicola Luisotti. Längd 2 tim och 55 min. Svensk text.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt Lomma Folketshusförening

LITTERATURCIRKEL
Vänd dig inte om av Tove Alsterdal
Tisdag 14 mars kl. 17.00 Lomma bibliotek
Litteraturcirkel

Begränsat antal platser, anmälan till biblioteken

Författaren, dramatikern och journalisten Tove Alsterdal besöker
Lomma bibliotek den 23 mars. Vi tar tillfället i akt och passar på att
erbjuda en litteraturcirkel kring hennes senaste roman Vänd dig inte
om. En oerhört spännande och intressant bok där det blir extra tydligt
att hon är noga med research. Att läsa Tove Alsterdal innebär alltid att
man lär sig något nytt om vår historia eller samtid.

FRÅN PLÅTSLAGARE TILL KONSTNÄR
Onsdag 15 mars kl. 19.00 Bjärreds bibliotek
Onsdagkväll

Foto: Hans Sellberg

Fri entré, biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 1/3

Konstnären Hans ”Selle” Sellberg driver Galleri Selle och har egen
ateljé i Borgeby. Han har skapat flera av kommunens offentliga
konstverk bl.a. ”Eldklot” i rondellen mellan Borgeby och Bjärred
och ”Gåsapennan” som står utanför entrén till Rutsborgskolan. Sin
bakgrund och erfarenhet som plåtslagare har han haft stor nytta
av när han arbetat med tunga material som plåt, järn, svartek och
betong. År 2008 fick han Lomma kommuns kulturplakett. Kom
och hör honom berätta om sin bakgrund, sina tankar kring de
olika konstverken, själva arbetsprocessen och sitt stora intresse
för form och design.

LITTERATURCIRKEL

Det är något som inte stämmer av Martina Haag

Mars

Tisdag 21 mars kl. 18.00 Bjärreds bibliotek
Litteraturcirkel

Begränsat antal platser, anmälan till biblioteken

Vi träffas och diskuterar Martina Haags senaste roman. Författaren
besöker Bjärreds bibliotek den 25 mars. Biblioteket ordnar böcker till
deltagarna. Finns även som e-bok och talbok.

TOVE ALSTERDAL
Vänd dig inte om

Torsdag 23 mars kl. 19.00 Lomma bibliotek
Författarbesök

Entré 50 kr, biljetter säljes på biblioteken fr.o.m. 9/1

Tove Alsterdal har varit nyhetsreporter och redaktör på radio
och TV och dessutom frilansat för ett antal tidningar. Hon har
bl.a. skrivit manus för radions julkalender, filmmanus tillsammans
med Helena Bergström, radioserier samt flera pjäser för olika
teatertergrupper. Trots att Alsterdals romaner alla kan betecknas
som kriminallitteratur spänner de över ett brett fält där vissa
av dem snarare är psykologiska thriller. Hon har hyllats för sina
romaner och kallats för Sveriges John le Carré.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt ABF

MARTINA HAAG

Fotograf: Annika
Marklund

Författare, skådespelerska, krönikör och föreläsare
Lördag 25 mars kl. 14.00 Bjärreds bibliotek
Författarbesök

Entré 50 kr, biljetter säljes på biblioteken fr.o.m. 9/1

Martina Haag var från början skådespelerska men sadlade om
och började skriva vid 39 års ålder. Första krönikesamlingen
Hemma hos Martina gavs ut 2004 och därefter har hon skrivit
åtta böcker, varav Underbar och älskad av alla och Glada
hälsningar från Missångerträsk filmatiserats med hennes själv
i huvudrollen. Hennes senaste roman Det är något som inte
stämmer, har vunnit stort gehör hos både läsare och kritiker
och vann priset Årets bok 2015. Martina Haag är också aktuell
med kokboken Du är min bästa vän och jag tycker så mycket
om att komma på middag hos dig, som hon skrivit tillsammans
med vännen Clara Block Hane. Efter föreläsningen blir det
bokförsäljning och signering.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt ABF

Fotograf: Anna-Lena
Ahlström

Mars

BEHÖVER DU JURIDISK INFORMATION?
Tisdag 28 mars kl. 16-18 Bjärreds bibliotek
Torsdag 30 mars kl. 16-18 Lomma bibliotek
Obligatorisk tidsbokning (30 minuter/person)

Anmälan till biblioteket

Juristjouren är en ideell förening som består av studenter på Juristprogrammet vid Lunds universitet och erbjuder kostnadsfri juridisk
information. Informationen sker i ett avskilt rum på biblioteket.
Juristjouren besvarar frågor inom merparten av de juridiska
ämnesområdena, såsom avtalsrätt, köprätt, familjerätt, arvsrätt,
arbetsrätt, migrationsrätt, bostadsrätt, socialförsäkringsrätt, straffrätt, processrätt och internationell rätt. Juristjouren åtar sig inte
skatteplanering, deklarationer, spekulationer eller dylikt.
Anmäl till: bjerred.bibliotek@lomma.se tel 040-641 1793
alternativt lomma.bibliotek@lomma.se tel 040-641 1373

Elever från KulturBOB DYLAN-AFTON MED skolan inleder kvällen!
LARS FERNEBRING OCH THOMAS WIEHE
Torsdag 30 mars kl. 18.30-20.30 Bjärreds bibliotek
Musik- och författarkväll

Entré 50 kr, biljetter säljes på biblioteken fr.o.m. 9/1

I ett sång- och berättarprogram till gitarr och munspel får vi höra
historien om Bob Dylans väg mot berömmelse. Dessutom varför
han blev en av de mest inflytelserika sångtextförfattarna i vår tid
och varför hans lyrik är nyskapande och i ständig utveckling.
Lars ”Ferne” Fernebring har gett ut två skivor med tolkningar
av Bob Dylans musik och tillsammans med Thomas Wiehe på
gitarr har duon fått stort gensvar för sina konserter. Bob Dylan
fick Nobelpriset i litteratur 2016. Elever från Kulturskolan inleder
kvällen med musik av Bob Dylan.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt ABF

DOC LOUNGE LIVE
Tisdag 4 april Lomma bibliotek
Livesändning från Doc Lounge på Babel i Malmö. Doc Lounge
arrangerar förhands- och premiärvisningar av det allra senaste
från dokumentärfilmsvärlden – alltid i kombination med aktuella
kringarrangemang, regissörsbesök, spännande samtal och musik.
Mer information om arrangemanget kommer inom kort - håll
utkik på bibliotekets hemsida!

TRÄDGÅRDSINSPIRATION
Onsdag 5 april kl. 18.00 Lomma bibliotek
Onsdagkväll

Fri entré, biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 22/3

Eva Hedgate är en återkommande föreläsare på Lomma bibliotek.
Hon delar med sig av sitt stora trädgårdsintresse när våren
står för dörren. Vad plockar vi in på bordet, hur ser våren ut i
trädgården? Kom och låt dig inspireras.

UNDER YTAN I FJELIE
Resultatet från de arkeologiska
undersökningarna i Fjelie by 2016
Onsdag 5 april kl. 19.00 Bjärreds bibliotek
Onsdagkväll

Fri entré, biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 22/3

Vad vet du om arkeologi och vad som finns under ytan i Fjelie?
Arkeologerna, Statens historiska muséer, har under hösten
genomfört en större undersökning av Fjelie bytomt. Här finns
omfattande fynd och byggnadsrester och spår efter aktiviteter
från medeltiden till 1800-talet. I undersökningen ingår också en
boplats från bronsålder och yngre järnålder. Kom och lyssna på en
spännande föreläsning om utgrävningarna i Fjelie, arkeologernas
arbetssätt och vad de har hittat!

April

April

CECILIA HAGEN
Ständigt frågvis - 726 människor jag mött
Lördag 22 april kl. 14.00 Bjärreds bibliotek
Författarbesök

Foto: Caroline Andersson

Foto: SVT

Entré 50 kr, biljetter säljes på biblioteken fr.o.m. 9/1

Cecilia Hagen som är journalist, krönikör och författare har skrivit
flera mycket uppskattade böcker. Hon är en av Sveriges skarpaste
pennor och kärleksfullt och humoristiskt granskar hon företeelser
i vår tid. Hon är även känd från SVT bland annat i programmet På
spåret där hon tävlade med bl.a. Lennart ”Hoa-Hoa” Dahlgren.
Med över 40 år som journalist på Expressen har det blivit fler än
800 intervjuer och i hennes senaste bok Ständigt frågvis – 726
människor jag mött berättar hon om flera av dessa möten. Kom
och lyssna på Cecilia Hagen när hon i samtal med Ann-Marie Rauer
känd från SVT som programledare i Sverige! – Kulturliv i hela
landet, berättar om sitt arbete, sitt skrivande och personer hon
mött. Efter föreläsningen blir det bokförsäljning och signering.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt ABF

LITTERATURCIRKEL
Livläkarens besök av Per Olov Enquist
Tisdag 25 april kl. 18.30 Bjärreds bibliotek
Litteraturcirkel

Begränsat antal platser, anmälan till biblioteken

Enquists berättelse om en ensam drottning, en mentalt förvirrad kung
och en ung, tysk läkare som drar in som en vårvind och förändrar
allt bygger på verkliga händelser. Dramat utspelade sig i 1700-talets
Danmark och huvudpersonerna hette Caroline Mathilde, Christian
VII och Johann Friedrich Struensee. Historien börjar med läkarens
ankomst i april 1768 och avslutas med hans avrättning fyra år senare.
Struensee vinner drottningens kärlek, kungens vänskap och makten
över riket innan han störtas. Blir det en läsupplevelse trots att vi vet
hur det gick? Biblioteket ordnar böcker till deltagarna i cirkeln. Våren
2016 spelas Livläkarens besök dessutom på Malmö stadsteater.

April/Maj
BOK & KAFFE
Torsdag 27 april kl. 15-16.30 Lomma bibliotek
Begränsat antal platser

Anmälan till biblioteket

Välkommen på boktipsfika i vår! Vi träffas på biblioteket, fikar och
pratar om böcker vi har läst eller vill läsa. Kom med egna lästips
eller lyssna på andras. Biblioteket bjuder på kaffe/te med tilltugg.

ANTIKTITETER OCH KONSTHANTVERK
Torsdag 27 april kl. 19.00 Lomma bibliotek
Föreläsning

Entré 50 kr, biljetter säljes på biblioteken fr.o.m. 20/3

Charlotte Strömstedt, antikhandlare med mångårig erfarenhet,
berättar om trender i branschen. Vad är hett? Vad är prisvärt?
Hon kommer även att tala om vård av gamla möbler och
konsthantverk. Lomma konstförenings medlemmar beställer
eller hämtar biljetter hos Jöran Lindkvist, Anna Heij Art Crafts,
Strandvägen 111, t.o.m. 18/3.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt Lomma konstförening

BEHÖVER DU JURIDISK INFORMATION?
Tisdag 2 maj kl. 16-18 Bjärreds bibliotek
Torsdag 18 maj kl. 16-18 Lomma bibliotek
Obligatorisk tidsbokning (30 minuter/person)

Anmälan till biblioteket

Juristjouren är en ideell förening som består av studenter på
Juristprogrammet vid Lunds universitet och erbjuder kostnadsfri
juridisk information. Informationen sker i ett avskilt rum på
biblioteket. Juristjouren besvarar frågor inom merparten
av de juridiska ämnesområdena, såsom avtalsrätt, köprätt,
familjerätt, arvsrätt, arbetsrätt, migrationsrätt, bostadsrätt,
socialförsäkringsrätt, straffrätt, processrätt och internationell
rätt. Juristjouren åtar sig inte skatteplanering, deklarationer,
spekulationer eller dylikt.
Anmäl till: bjerred.bibliotek@lomma.se tel 040-641 1793
alternativt lomma.bibliotek@lomma.se tel 040-641 1373

Maj

SÖK DINA RÖTTER
Tisdag 9 maj kl. 16-18.15 Bjärreds bibliotek
Obligatorisk tidsbokning (45 minuter/person)

Anmälan till biblioteket

Lomma-Burlöv släkt- och folklivsforskare hjälper dig att finna
din släkt.
Anmäl till: bjerred.bibliotek@lomma.se tel 040-641 1793

MOLEKYLÄR GASTRONOMI

Favorit i repris!

- eller vad som händer i köket när vi lagar mat
Onsdag 10 maj kl. 18.00 Lomma bibliotek
Forskarföreläsning

Fri entré, biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 26/4

”Hur undviker man att en bearnaisesås skär sig?
Hur gör man ett gammalt franskbröd som nytt?
Varför passar rysk kaviar och vit choklad så bra ihop?
Hur får man en kyckling att smaka som en anka och torsk som en
marulk? Hur gör man en omvänd Janssons frestelse?
Vad är tricket att koka ett ägg så att vitan är lös och gulan hård?”
Dessa frågor och många andra kommer livsmedelsprofessorn
Per-Olof Hegg att besvara under sin föreläsning.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt
Forskarturnén 2017

UTFÖRSÄLJNING AV GALLRADE BÖCKER
15-27 maj Bjärreds bibliotek
Kom och fynda! Gallrade böcker säljes för 5 kr/st.

LOMMAFESTEN
27 maj Lomma bibliotek
Lomma bibliotek deltar i arrangemanget ”Lommafesten” med
aktiviteter både i och utanför biblioteket - släktforskning, musik,
barnaktiviteter m.m.

Gilla oss på Facebook! Biblioteken i Lomma och Bjärred

BJÄRREDS BIBLIOTEK
17 januari – 17 februari 		
Maja Lindberg - illustrationer

28 mars – 12 maj 		
Arkeologerna - utgrävningarna vid Fjelie bytomt

LOMMA BIBLIOTEK
14 december – 31 januari		
Pernilla Lantz - keramik
4 februari – 23 februari
Birgitta Ekholm, Lomma konstförening
4 mars – 30 mars		
Johanna Sjödin, Lomma konstförening
31 mars – 4 maj		
Fotoklubben Objektivet - tema??		
31 mars - 18 maj
Elisabeth Bergstrand - ”Reflekterande silver... som är lite
annorlunda”
6 maj – 25 maj		
Lena Ulvsbäck, Lomma konstförening

Elisabeth Bergstrand

VÅRENS UTSTÄLLNINGAR

21 februari – 24 mars 		
Hans ”Selle” Sellberg - skulpturer

Krokodilkonserter
FÄRGERNA

Söndag 12 februari kl 15.00
Lomma Folkets Hus
Målgrupp: 2-5 år
En humorfylld musik-, dans- och teaterföreställning om tolerans och allas lika värde. Tre figurer i tre olika färger möts. En
kommunicerar genom musik, en genom röst och en genom
rörelse. Total förvirring uppstår. Figurerna blir tvungna att hitta
nya vägar att kommunicera med varandra.
Medverkande: Eva Ekengren, Simon Lussi och Olivia Longo

RESOR ÖVER VATTEN

Lördag 18 februari kl 15.00
Hörsalen, Biblioteket Bjärred
Målgrupp: 3-6 år
MSO-Nalle på ger sig ut på turné. Nalle står vid havet och tänker på alla de som har rest långt. På vågor och vatten, längtan
och flykt. Var ligger hemma när man inte kan stanna på den
plats som alltid har varit hemma? Hur låter musiken som blir ett
hem att ta med sig? Ta med din egen nalle – och gärna fler om
ni vill skänka till Nalle-lösa barn som nyligen kommit till Sverige.
Insamling i samarbete med Röda Korset. Produktionen är ett
samarbete med Malmö Symfoniorkester.
Medverkande: Ali Sabah och Natalie Eriksson

Biblioteket i Bjärred har dessa lördagar öppet kl 11–15,
så kombinera gärna konserten med ett biblioteksbesök!

BILJETTER À 50 KRONOR SÄLJS PÅ BIBLIOTEKEN

BILJETTER À 50 KRONOR SÄLJS PÅ BIBLIOTEKEN
BILJETTER À 50 KRONOR SÄLJS PÅ BIBLIOTEKEN

Våren 2017

DOCKEDANSEN

Söndag 5 mars kl 15.00
Lomma Folkets Hus
Målgrupp: 3–6 år
Musikäventyr med svensk och amerikansk folkmusik. Följ med
på en resa ut över Atlanten, en färd lindad i sång, musik, lek
och dans. Efter tre veckor till havs kliver vi i land i Amerika, där
vi bland annat lär oss att tala engelska och spela på en pilbåge.
Det blir ett hejdundrande äventyr!
Medverkande: Anders Larsson, Maria Larsson och Ross Sutter

JAZZKATTSVÄNG

Lördag 11 mars kl 15.00
Hörsalen, Biblioteket Bjärred
Målgrupp: 3–8 år
Svängigt musikkalas med Swing Tarturo! Följ med oss på vår
sköna, swingiga resa och sjung med i vår eko-kör. Häng med till
Cirkus Tarturo och till Potatislandet. Har du träffat Jazzfarmor?
Och kan du klura ut hur en spindel dansar?
Medverkande: Julia Stokes, Christoffer Alehed, Anton Stokes
och Johan Bengtsson

Krokodilkonserterna arrangeras
av Kultur & Fritidsnämnden
i samarbete med Musik i Syd

2017

Läs 6 böcker i sommar
och du får en bok!
START 13 juni - SLUT 21 augusti
FÖR DIG SOM LÄSER SJÄLV

Biblioteken i Lomma & Bjärred
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SOMMAR!

Sommarboken 2017 - Kick-off!

Tisdag 13 juni kl. 12.00 Lomma bibliotek
Nu går startskottet för Sommarboken 2017! Vi samlas utanför stora ingången
för en festlig invigning av årets sommarläsning. Det blir ballongsläpp, fika,
häftesutdelning och naturligtvis massor av boktips! Varmt välkomnna! Ingen
anmälan behövs.
Tisdag 13 juni kl. 12-14 Bjärreds bibliotek
Hämta sommarbokenhäftet efter skolavslutningen. Då finns barnbibliotekarierna på plats i biblioteket och boktipsar dig gärna. Dessutom bjuds
det på fika!

Sommar i sagans tecken
I sommar blir det sagotema på biblioteken. Besök vår utställning och testa vad
du kan om sagor i vår kluriga tävling. Sagolikt fina priser att vinna!

Sommarbokenkalas
Söndag 20 augusti kl. 13.00 Lomma bibliotek
Söndag 20 augusti kl. 15.00 Bjärreds bibliotek
För dig som är med i Sommarboken 2017. Missa inte vårt skojiga kalas! Det blir
fika, utlottning av hemliga vinster och en spännande överraskning. Begränsat
antal platser. Anmäl dig på biblioteket.

LÄSEKLUBBAR
BJÄRREDS BIBLIOTEK
Testläsare!

Testläsargrupperna fortsätter att träffas under vårterminen! Vi träffas
onsdagar kl. 15.00-16.00 för dig i 3:an och kl. 16.15-17.00 för dig i 2:an
den 8 februari, 8 mars, 5 april och avslutning den 3 maj. Det kan
eventuellt finns platser kvar - fråga på biblioteket!

Bokfika åk 4-6

Bokfika för dig som går på mellanstadiet och som älskar att läsa! Vi träffas
på Bjärreds bibliotek följande torsdagar kl. 15.30-16.30: 9 februari, 9 mars,
6 april och 11 maj och ger varandra boktips, pratar om böcker och fikar lite.
Ibland pysslar vi också. Begränsat antal platser. Anmäl dig på Bjärreds
bibliotek om du vill vara med!

Vår katastrofala bokklubb åk 7 och uppåt

Vår katastrofala bokklubb fortsätter i vår. Vi tipsar varandra om böcker och
pratar om allt mellan himmel och jord. Och så fikar vi. Det brukar bli en himla
massa bra boktips och boksnack! Vår katastrofala bokklubb träffas följande
onsdagar mellan kl. 18.00-ca 19.30: 8 februari, 8 mars, 5 april och 10 maj.
Begränsat antal platser. Anmäl dig på Bjärreds bibliotek om du vill vara med!

LOMMA BIBLIOTEK
Läseklubb för dig 10-13 år

Vi träffas tre kvällar under våren (??? kl. 17.30-18.30) och tipsar
varandra om bra böcker. Lite fika blir det också! Vill du vara
med? Kontakta biblioteket eller ditt skolbibliotek!

BIBLIOTEKSPOESI
24-29 april på biblioteken i Lomma & Bjärred

Söndagen den 23 april är det Väldsbokdagen
och det firar vi på biblioteken hela veckan därpå!
Kom till oss och skapa dina egna dikter. I vår
poesihörna hittar du papper, saxar, klister och
framförallt ORD! Varmt välkomna!
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PÅSKLOVET

Bio på bibblan

Filmklubben Bio på bibblan visar film på biblioteken!
Begränsat antal platser. Glöm inte att anmäla dig!
Måndag 10 april kl. 10.30 Lomma bibliotek (barntillåten)
Onsdag 12 april kl. 10.30 Bjärreds bibliotek (barntillåten)
Onsdag 12 april kl. 13.00 Lomma bibliotek (från 7 år)
Onsdag 12 april kl. 13.00 Bjärreds bibliotek (från 7 år)

Påskpyssel (från 4 år)
Kom och pyssla med oss. Fjädrar, kulor och annat skoj fixar vi!
Tisdag 11 april kl. 12.30-14.00 Bjärreds bibliotek
Tisdag 11 april kl. 13.00-15.00 Lomma bibliotek

Påsksagostund (3-6 år)
Påskkärringarna Saga och Vilda Hilda läser påsksagor och tar dig med
på en magiska resa... kanske till Blåkulla?
Begränsat antal platser. Glöm inte att anmäla dig!
Onsdag 12 april kl. 10.00 Lomma bibliotek

Äggsperimentkväll (7-11år)
Vet du hur man gör ett studsägg, ett riktigt busägg
eller får ett ägg att på egen hand ta sig igenom en
smal flaskhals? Häng med till biblioteket och hjälp
professor Klurström och hens kompis ??? att
lösa mysteriet med de knasiga äggen.
Begränsat antal platser. Glöm inte att anmäla dig!
Torsdag 13 april kl. 18.00-19.30 Lomma bibliotek
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SPORTLOVET

Bio på bibblan

Filmklubben Bio på bibblan visar film på biblioteken!
Begränsat antal platser. Glöm inte att anmäla dig!
Måndag 20 februari kl. 10.30 Bjärreds bibliotek (barntillåten)
Måndag 20 februari kl. 13.00 Lomma bibliotek (från 7 år)
Måndag 20 februari kl. 13.00 Bjärreds bibliotek (från 7 år)
Onsdag 22 februari kl. 10.30 Lomma bibliotek (barntillåten)

Lär dig koda (9-12 år)

Testa på att programmera tillsammans med killarna från Jayway i Malmö.
För dig som är nybörjare. Begränsat antal platser. Glöm inte att anmäla dig!
Tisdag 21 februari kl. 10.00-12.00 Lomma bibliotek
Tisdag 21 februari kl. 14.00-16.00 Bjärreds bibliotek

FIFA-turnering (7-?? år)

Kom och utmana dina vänner i en match!
Begränsat antal platser. Glöm inte att anmäla dig!
Onsdag 22 februari kl. 15-17.00 Bjärreds bibliotek
Torsdag 23 februari kl. 14.00-16.00 Lomma bibliotek

Bokkampen (3-6 år)

Välkommen till bibliotekets mästerskap i bokliga sporter! Det blir kast med
liten bok, bokbalans, boktornsbyggande och massor av annat skoj. Dessutom
bjuds det på sportiga sagor, goda hurtbullar och läskande sportdryck!
Begränsat antal platser. Glöm inte att anmäla dig!
Torsdag 23 februari kl. 12.30-14.00 Bjärreds bibliotek
Fredag 24 februari kl. 13.00-14.30 Lomma bibliotek

BIO PÅ BIBBLAN
- bibliotekens egen filmklubb

Om du vill se film på biblioteket måste du vara medlem i vår filmklubb.
Medlem blir du genom att anmäla dig hos oss. Mer information om
filmklubben samt vilka filmer som visas under våren hittar du på
biblioteket. Begränsat antal platser till filmvisningarna. Du kan anmäla
dig tidigast 14 dagar innan!

Bjärreds bibliotek

Lomma bibliotek

Lördag 14 januari kl. 11.15
Lördag 21 januari kl. 11.15
Lördag 11 februari kl. 11.15
Måndag 20 februari kl. 10.30
Måndag 20 februari kl. 13.00
Tisdag 7 mars kl. 18.00
Lördag 11 mars kl. 11.15
Onsdag 12 april kl. 10.30
Onsdag 12 april kl. 13.00

Lördag 21 januari kl. 13.00
Lördag 4 februari kl. 13.00
Måndag 20 februari kl. 10.30
Onsdag 22 februari kl. 13.00
Lördag 4 mars kl. 13.00
Lördag 18 mars kl. 13.00
Lördag 1 april kl. 13.00
Måndag 10 april kl. 13.00
Onsdag 12 april kl. 10.30

Vi bjud
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Bjärreds bibliotek
Från 3 år. Ingen föranmälan.
Vi träffas följande tisdagar kl. 15.00:
24 januari - Vintersagor
31 januari
7 februari - Mumsiga sagor
14 februari
28 februari - Syskonsagor
7 mars
14 mars - Sagor om hjältar
21 mars
28 mars - Fågelsagor
4 april
18 april - Prinsar och prinsessor
25 april
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SAGOSKOJ!
Lomma bibliotek
Följ med Saga och Vilda Hilda in i
sagornas förtrollade värld. Från
3 år. Ingen föranmälan. Vi träffas
följande fredagar kl. 9.30:
3 februari
17 februari
3 mars
17 mars
31 mars
13 april (obs! Skärtorsdag)
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