Evenemang
Sommaren 2019

Tid för upplevelser och möten
Kultur och fritid är en viktig del av samhället! Vi skapar en meningsfull tillvaro med möjlighet till upplevelser, skapande, kreativitet,
rörelse och motion. I sommarprogrammet sammanställer vi de
aktiviteter och evenemang som vi i samarbete med kommunens
föreningar och andra aktörer erbjuder besökare och invånare i vår
kommun!
Testa nya och gamla dansstilar under Dansveckorna. Häng med på
vandringar och ta del av konserter, utställningar och allt annat som
händer i hela kommunen!
Vi vill också flagga för lördagen den 12 oktober. Då är det dags för
Kulturfest i Bjärred och Lomma med massor av kulturhändelser att ta
del av. Läs mer på lomma.se/kulturfest!
Till dess – njut av sommaren och allt som kultur och fritid kan erbjuda!
Michael Tsiparis, kultur- och fritidschef

För mer information och fler evenemang, se kalendariet på lomma.se
Följ oss gärna på Facebook: facebook.com/kulturfritidlomma
Broschyren har producerats av Kultur och fritid, Lomma kommun, 2019. Med reservation för ändringar.
Foton: Christian Almström, medverkande arrangörer, Freepik och Pixabay om inte annat anges.
Omslagsfoto: Andreas Winblad. Grafisk form: Joanna Bladh. Tryckeri: Arkitektkopia AB
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Skånska Lantbruksmuseet i Alnarp (Elevenborgsvägen)
Öppet onsdagar och söndagar kl. 13.00–16.00

Skånska Lantbruksmuseet

APR

1

OKT

30

Lantbrukets maskiner och hushållsredskap visas. Barnhörna finns.
Lantbruksmuseets permanenta utställning beskriver lantbrukets
utveckling under mer än tvåhundra år. Det rör sig om kraftkällor,
jordbearbetning, sådd och skörd, såväl som husdjursskötsel och
självhushållets arbeten.
Sommarutställning: Alnarpshistoriska tavlor. Fri entré.
Arr: Skånska lantbruksmuseet i Alnarp ideell förening

Sommaröppet på Tegelbruksmuseet
Besök vårt unika tegelbruksmuseum! Bjärredsfoton visas under
sommaren. Konstnärer från Svenska Konstnärsförbundet ställer ut i
Stallet. Kaffeservering. Fri entré.
Arr: Hembygdsföreningen i Lomma kommun
JUN

2

AUG

25

Bjersunds Tegelbruksmuseum, Bjärred
Öppet fredag–söndag kl. 13.00–17.00

Galleri Stallet
Medlemmar i Svenska Konstnärsförbundet Syd ställer ut måleri, glas
och skulptur. Ny konstnär presenteras varje fredag.
Arr: Svenska Konstnärsförbundet Syd
JUN

28

SEP

1

3

UTSTÄLLNINGAR

Bjersunds Tegelbruksmuseum, Bjärred
Öppet söndagar kl. 13.00–16.00

Kraften (Parkstigen 8, Lomma)
Öppettider 25–26/5, 1–2/6, 31/8–1/9, 7–8/9, 14–15/9
Kl. 12.00–16.00

Varför känner jag inte igen mig?
JUN

3

MAJ

25

AUG

13

En utställning med vykort från förra seklet. Fri entré.
Arr: Lomma Museiförening

SEP

15

UTSTÄLLNINGAR

Öppettider 1 juni–16 juni: lördag–söndag kl. 11–16
Öppettider 27 juni–1 september: torsdag–söndag kl. 11–16

Norlindmuseet på Borgeby slott

JUN

1

SEP

1

Permanent minnesutställning över konstnären och författaren Ernst
Norlind. Museet är beläget i slottets porttorn, den del där Ernst
hade ateljé och galleri, vilka båda är rekonstruerade. Dessutom finns
heminteriörer och texter som berättar om Ernst och hans familj och
den miljö och tid de levde i. Ernst egna bilder, sonens och många
konstnärsvänners dito kan beskådas i tre etage. Fri entré.
Arr: Kulturen i Lund

Lomma bibliotek, Hamntorget
Utställningarna visas under bibliotekets ordinarie öppettider,
se sidan 48.
3/6–26/6: Bengt Nordén – frimärken, föremål och bilder
3/6–27/6: RTP’s Fotogrupp – foto
29/6–25/7: Maja Lindberg – illustrationer
JUN

3

AUG

24

3/8–24/8: Ulla Lundberg – måleri
Fri entré.
Arr: Kultur- & fritidsnämnden

4

Flädie Mat och Vingård
Kl. 17.30
För fler datum under året, se fladiematvingard.se

Vinprovning
JUN

1

JUN

7

JUN

14

JUN

26

JUN

28

Följ med på en tur genom Flädie Mat & Vingårds terroir och fördjupa
er i den filosofi som ligger till grund för vår vinodling och produktion.
Vi provar fyra olika viner från vår egen vingård. Samling i receptionen kl. 17.15. Pris: 200 kr/person. Bokning via 046-320 338 eller
info@fladiematvingard.se.

Lomma kyrka
Kl. 18.00

En salig blandning
Arr: Lomma församling och Sensus Skåne Blekinge
JUN

2

Bergakyrkan, Bjärred
Kl. 16.00

Psalmodifestivalen
Bjärred församlings barnkörer framför psalmer i sann melodifestivalanda. Välkomna! Fri entré.
Arr: Bjärreds församling
JUN

2

5

JUNI

Konserten ”En salig blandning” framförs av Caroline Dahlberg på
sång och Bengt Wittje på sång och klaviatur. Fri entré.

Samling på Otto Pers gård (Otto Pers väg 2), Bjärred
Kl. 11.00–14.30

Vandring vid Arrie dammar
Vandring för vuxna vid Arrie dammar. Både medlemmar och
icke-medlemmar är välkomna. Föranmälan senast den 1 juni via
friluftsframjandet.se.
Ansvarig ledare: Kjell Eriksson. Kostnadsfritt.
Arr: Friluftsfrämjandet Bjerred-Lomma

JUN

3

Havsblick, Lomma
Helgfria tisdagar kl. 14.00–15.30

Kyrkans träffpunkt
JUNI

Kyrkans träffpunkt på Havsblick. Pågår helgfria tisdagar under hela
sommaren och resterande delar av året. Varmt välkomna! Fri entré.
Arr: Lomma församling och Strandkyrkan i Lomma
JUN

4

AUG

27

Havsblick, Lomma
Helgfria onsdagar kl. 14.00–16.00

Allsång och underhållning
Gummibandet fortsätter att underhålla oss i sommar!
Fika: 15 kr/person. Pågår helgfria onsdagar under hela sommaren
och resterande delar av året. Varmt välkomna! Fri entré.
JUN

5

AUG

Arr: Havsblick

28

6

Bergaparken, Bjärred
Kl. 11.00

Nationaldagsfirande

JUN

6

Kommunens traditionella nationaldagsfirande hålls i Bergaparken
med högtidstal och musikframträdanden med bland andra Kulturskolans elever och Syskonen Köster. Vi hälsar nya medborgare
välkomna. Musikkår och fanborg tågar från Jonasgården kl. 10.45.
Fikaförsäljning av Röda Korset Bjärred-Borgeby-Önnerupskretsen.
Fri entré.
Arr: Kultur- & fritidsnämnden
Start/mål vid Långa bryggan, Bjärred
Kl. 12.00–14.00

Bjerredsloppet

JUN

6

Arr: Löparklubben HK Ankaret

Lomma IP (Idrottsvägen 19)
Kl. 10.00–15.00

GIF Nike-dagen

JUN

6

En dag med ”föräldramatcher”, 3-kamp, tennisboll, straffsparkar
mot A-lagsmålvakten, lotterier och grillning. TV-laget med Richard
Herrey, Jesper Blomqvist, Patrick Ekwall med flera möter GIF Nike
Legends kl. 15.00.
GIF Nike-dagen: fri entré. TV-matchen: entréavgift (50 kr vuxna,
30 kr barn under 18 år/pensionär, gratis för medlemmar).
Arr: GIF Nike.

7

JUNI

Välkomna att vara med och springa i fantastisk natur längst med
kusten i Bjärred. Ett lokalt lopp för alla åldrar och med tre olika
distanser: 1,1 km, 5,6 km och 10 km. För information om anmälan,
priser och kontaktuppgifter, se facebook.com/bjerredsloppet.

Lomma bibliotek
Kl. 13.00
Foto: Ola Erikson / Forflex

Sommarfika och lästips inför semestern

JUN

6

Bibliotekarien och författaren Suzanne Mortensen ger tips om sommarläsning.
Fri entré.
Arr: Kultur- & fritidsnämnden

Folkets hus, Lomma
Kl. 19.00

88 kronors-revyn med Brundin & Sigurd
JUNI

Hasse & Tage uppförde 88-öresrevyn för 50 år sedan. Anna-Lena
Brundin och Jan Sigurd hyllar nu humorduon genom att spela sin
egen ”88-kronorsrevy”. En timmes sketcher och sånger, nutidssatir
och slitstarka slagdängor. Vi skapar en mysig stämning, dukar upp
till långbord – välkomna att ta med egen mat och dryck. Vi har även
dryck, kakor m.m. till försäljning. Biljettköp via Billetto.se (220 kr/st).

JUN

6

Arr: Lomma Folketshusförening
Havsblick, Lomma
Fredagar kl. 14.00

Bingo
Vi spelar Bingo tillsammans på Havsblick varje helgfri fredag under
sommaren och resterande delar av året. Fika: 30 kr. En mindre summa per bingobricka betalas på plats. Varmt välkomna!
Arr: Havsblick
JUN

7

AUG

30

8

Mötesplats Bjärred
Kl. 17.00

Informationskväll inför Senior Sport School
Senior Sport School vänder sig till dig 60+. Kurstart är den 2 september 2019 och under denna kväll berättar vi mer.
Kontaktperson: Margareta Thulin, 0733-41 14 49.
Fri entré.
Arr: Lomma kommun i samarbete med Region Skåne och Skåneidrotten

JUN

11

Mötesplats Bjärred (Vinterträdgården)
Kl. 13.30–15.00

Musikkryss
JUN

Arr: Mötesplats Bjärred

12
JUN

26

JUL

10

JUL

24

AUG

7

Lomma kyrka
Kl. 19.00

Orgelkonsert med Jonathan Dimmock (USA)

JUN

13

Organisten Jonathan Dimmock är internationellt känd som kompositör, ensemblemusiker, musikalisk ledare, ideell grundare och
bloggförfattare. Med sina examina från Oberlin och Yale har han
förmånen att vara den enda amerikan som utnämnts till orgellärare
(“Organ Scholar”) i Westminster Abbey, London. Hans vision är att
förena skönheten i musik med andliga teman i världen. Fri entré.
Arr: Lomma församling och Sensus Skåne Blekinge

9

JUNI

Varmt välkomna till en träff där vi musikkryssar tillsammans.
Fri entré.

Lomma bibliotek
Kl. 18.00–19.00

SKUT – Svenska kyrkan i utlandet – om att vara
kyrka som hemma, fast utomlands

JUN

13

Föredrag med Tanja och Stefan Kamensky som arbetat på Teneriffa
och i Paris under åtta år. Åren har präglats av stor församlingsgemenskap och många möten med människor och kulturer, men
också av två skakande terrorattentat. Biljetter á 20 kr finns att köpa
på Lomma & Bjärreds bibliotek.
Arr: Lomma församling
Lomma bibliotek
Kl. 12.00

Sommarboken 2019 – kick-off!
JUNI
JUN

13

Invigning av Sommarboken. Det blir bandklippning, häftesutdelning,
fika och massor av boktips. Ingen anmälan behövs. Fri entré.
Låna och läs fem böcker i sommar! Du skriver eller ritar lite om varje
bok i en folder som du hämtar på biblioteken. Lämna sedan in din
ifyllda folder och du får välja en ny, fin bok som present.
Sommarboken pågår 13 juni–15 augusti!
Arr: Kultur- & fritidsnämnden
Bjärreds bibliotek

Hämta sommarboken
Hämta sommarbokenhäftet direkt efter skolavslutningen. Vi bjuder
på fika och boktipsar gärna. För mer information om Sommarboken,
se ovan.
Arr: Kultur- & fritidsnämnden
JUN

13
10

Havsblick, Lomma
Fredagar kl. 10.30–12.00

Sommarcafé
Sommarcafé på Havsblick varje fredag mellan den 14 juni och 26 juli.
Varmt välkommna!
Arr: Havsblick
JUN

14

JULI

26

Fladängskolans innergård, Lomma
Kl. 09.30–17.50

Lomma Summer Basketball by LOBAS 2019.

Fri entré.
JUN

Arr: LOBAS

15

Bjersunds Tegelbruksmuseum (Stallet)
Kl. 11.00–16.00

Ros-Marie Wagner
Konstnären Ros-Marie Wagner ställer ut sin konst under helgen.
Fri entré.
Arr: Hembygdsföreningen i Lomma kommun
JUN

15

JUN

16
11

JUNI

Det är dags för en av Sveriges största 3x3-turneringar på ungdomssidan – för femte året i rad! Vid dåligt väder gäller Pilängshallarna.
För mer information, se facebook.com/lommasummer.

Blomstervandring på Gyllins ängar, Bjärred
Kl. 9.40/10.00–13.00

De vilda blommornas dag
Med Bengt och Lars-Göran som ledare beundrar vi vildväxande
blommor på Gyllins ängar. Vandring inklusive fika tar ca 3 timmar.
Tag med: fika, flora och lupp. Samling vid Lomma busstation kl. 9.40
samt P-platsen vid Löddesnäs fågeltorn kl. 10.00.
Ansvarig: Bengt, 0709-82 93 37. Kostnadsfritt.

JUN

16

Arr: Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred i samarbete med
Svenska Botaniska Föreningen
Biblioteken i Lomma & Bjärred 17 juni–31 augusti

Sommartävling
JUNI

Under sommaren kommer det finnas möjlighet att delta i bibliotekens traditionella sommartävling för vuxna. I år med tema språk.
Tävlingsformulär finns på biblioteken från och med den 17 juni.
Kostnadsfritt.
JUN

17

Arr: Kultur- & fritidsnämnden

AUG

31

Lomma beach, Strandpromenaden
Kl. 15.00–17.00

Beachvolleyboll för hela familjen
JUN

18
JUL

23

20

JUN

27

JUN

JUL

JUL

AUG

AUG

25

6

2
7

Bjärreds Volleybollklubb välkomnar alla att spela beachvolleyboll. Vi
finns på plats för att instruera och sätta igång spel. Det går bra att
komma när man vill och vara där så lite/mycket som man själv önskar. Ingen föranmälan behövs och fri entré, så ta med dig kompisar,
syskon, föräldrar och ha en trevlig dag i solen nere på stranden.
Arr: Bjärreds Volleybollklubb

12

Pilängsbadet, Lomma
Kl. 12.15–16.00

Vattenhinderbana

JUN

18

JUN

19

JUN

20

Alla barn som är sugna på rolig lek i vattnet, kom och testa vattenhinderbanan! Barn under 12 år i målsmans sällskap. Under tiden är
där begränsad plats för motionssim.
Fri entré under ovan nämnda tid. Övriga öppettider finner ni via
lomma.se/pilangsbadet.
Arr: Kultur- & fritidsnämnden
Församlingshemmet, Skolgatan 4 i Lomma
Kl. 14.00–16.00

Café i midsommartid

Bergaparken, Bjärred

Midsommar & dans i Bergaparken
Kl. 10.00–11.00, 14.00–15.30
Kl. 10.00 klär vi midsommarstången tillsammans. Här kan ni också
göra er egen midsommarkrans. Vi bjuder på förmiddagsfika.

JUN

21

Kl. 14.00 är ni välkomna tillbaka för dans. Ta gärna med fikakorgen
då vi inte har någon försäljning. Vi bjuder alla barn på glass i danspausen. Kostnadsfritt.
Arr: Bjärreds församling

13

JULI

Arr: Lomma församling

JUNI

JUN

20

Välkommen till midsommarfirande och gemenskap! Det blir dans
runt midsommarstången och vi avslutar med en gemensam andakt.
Midsommarfika 30 kr/vuxen. Gratis för barn. Anmälan till midsommarfika senast 18 juni till lomma.forsamling@svenskakyrkan.se eller
040-41 61 20 (eller medtag egen kaffekorg, och gärna filt att sitta
på). Fri entré.

Vid Borgeby IP
Kl. 10.00–11.00, 13.00–14.00

Midsommar & dans
Kl. 10.00 klär vi midsommarstången tillsammans och reser stången.
Vi bjuder på förmiddagsfika.
Kl. 13.00 är ni välkomna tillbaka för dans till musik från Sköna Bönor.
Kostnadsfritt.

JUN

Arr: Borgeby kulturhistoriska forskarlag – Borgebygruppen

21

Samling vid lekplatsen vid Långa bryggan, Bjärred
Kl. 15.00

Sagor vid stranden
JUNI

Sagostunden på Bjärreds bibliotek flyttar ut till havet. Vid regnigt
väder hålls sagostunden inne på Bjärreds bibliotek. Elever från
kulturskolan leder en allsång i samband med sagostunden. Från 3 år
och uppåt. Gratis!
JUN

24

JUN

27

Arr: Kultur- & fritidsnämnden

Havsblick, Lomma
Måndagar kl. 14.30–16.00

Sommarcafé
Sommarcafé på Havsblick varje måndag mellan den 24 juni och 26
augusti. Varmt välkommna!
Fri entré.
JUN

24

AUG

Arr: Havsblick

26

14

Strandkyrkan, Lomma
Kl. 19.00

Skånes orgelveckor: Ursula Grahm
Ursula Grahm framför verk av bland annat Georg Muffat, Carl Phillip
Emmanuel Bach, J.S. Bach, Heinz Bernhard Orlinski och Stanislaw
Moniuszko. Fri entré.
Arr: Skånes orgelveckor i samarbete med Strandkyrkans församling

JUN

25
Flädie Mat och Vingård
Kl. 17.00

Guidad tur i vingården

AUG

16

Borgeby slott (Logen)
25 juni Kl. 9.30–17.45

Pre-Event Borgeby: konferensdag före mässan

JUN

25

Borgeby fältdagars tema för 2019 är vatten. Under dagen djupdyker
vi i ämnet vattenhantering. Vi varvar internationella gäster med
svenska specialister och jordnära företagare. Antal platser är begränsat, så missa inte att säkra din biljett via borgebyfaltdagar.se!
Pris: 1 225 kr/person (inkluderar tvådagarsbiljett för 26–27/6).
Arr: HIR Skåne.

15

JUNI

JUN

25

Under rundturen, som tar 30–45 minuter, går vi ut i vingården och
pratar om tillväxt, ogräsbekämpning, beskärning och skörd. När vi
sedan fortsätter in i vinproduktionen berättar vi om tillverkningen av
våra viner och ni står mitt bland våra viner som jäser i tankar och på
ekfat. Rundturen avslutas med en liten provsmakning av en av våra
viner. Samling i hotellets reception kl. 16.45 för betalning (75 kr/
person). Bokning via 046-320 338 eller info@fladiematvingard.se.

Borgeby kyrkväg
Onsdag kl. 9.00–18.00, torsdag 9.00–17.00

Borgeby fältdagar

JUN

26

JUN

27

Borgeby fältdagar är en lantbruksmässa i fält med inriktning på den
professionella lantbrukaren. Mässan erbjuder en unik kombination
av utställande företag för lantbruk och trädgård, demoodlingar, praktiska maskindemonstrationer och seminarier. Temat i år är vatten.
Fokusgröda är potatis.
Förköpsbiljetter (150–190 kr) via borgebyfaltdagar.se.
Arr: HIR Skåne
Lomma kapell
Kl. 18.00–19.30

Vandring: Med alla sinnen
JUNI
JUN

27

Anna Alebo tar oss med på en kort men sinnrik varseblivningsvandring i miljön kring kapellet. Genom denna stilla vandring leder hon
oss så att våra sinnen, ett efter ett, hjälper oss att bli närvarande i
nuet. Anna Alebo är kaplan för Killans bönegård på Österlen och
stiftsadjunkt för andlig vägledning. Alla kan vara med på vandringen.
Fri entré.
Arr: Lomma församling
Bergagården, Bjärred
Kl. 19.00

Konsert med Nordiska ungdomsorkestern

JUN

27

Kammarmusik med solister och ensembler ur Nordiska Ungdomsorkestern. I över 67 år har ungdomar från Nordens alla hörn samlats
i Lund för att spela och utveckla sin musikalitet tillsammans. Denna
kväll får du dela musikglädjen med dessa duktiga och entusiastiska
ungdomar i den traditionella kammarkonserten på Berga. Fri entré.
Arr: Bjärreds församling i samarbete med Studieförbundet Sensus
och Kultur- & fritidsnämnden

16

Hörsalen på Kulturskolan, Bjärred (Bjärehovsområdet)
Föreställningar: fredag 19.00, lördag 13.00 och 15.00

Lovewell musikalföreställning

JUN

28

Under andra halvan av juni har barn och ungdomar i åldern 8–13
år skapat en ny musikalföreställning tillsammans. Välkommen när
föreställningen sätts upp! Kontaktperson: Birgitta Petersson,
info@lovewell.se eller 070-626 84 65.
Pris: vuxna 150 kr, barn (7–18 år) 100 kr, barn under 7 år gratis

JUN

29

Arr: Lovewell Institute Sverige i samarbete med
Kultur- & fritidsnämnden
Tennisbanorna bakom Blå hallen (Pilängsområdet)
Kl. 10.00–12.00

Prova på tennis!

Arr: Lomma Tennisförening
JUL

1

JUL

5

JUL

8

JUL

12
Samling vid T-bryggan i Lomma
Kl. 15.00

Sagor vid stranden
Sagostunden på Lomma bibliotek flyttar ut till havet. Vid regnigt
väder hålls sagostunden inne på Lomma bibliotek. Elever från kulturskolan leder en allsång i samband med sagostunden. Från 3 år och
uppåt. Gratis!
JUL

1

JUL

4

Arr: Kultur- & fritidsnämnden

17

JULI

Ta chansen att prova på tennis. Ledare finns på plats och visar grunderna i sporten. Racket och bollar finns att låna utan extra kostnad.
Gratis!

Strandkyrkan, Lomma
Kl. 19.00

Skånes orgelveckor: Hillevi Jönsson
Hillevi Jönsson framför verk på orgel och piano av J.S. Bach,
J. Pachelbel, J.H. Roman, J. Haydn med flera. Fri entré.
Arr: Skånes orgelveckor i samarbete med Strandkyrkans församling
JUL

2

Församlingshemmet, Skolgatan 4 i Lomma
Kl. 18.00-20.00

En italiensk sångfest
JULI
JUL

4

Musikföreställningen ”Canto” bjuder på sånger av Bellini, Rossini och
Donizetti på svenska i helt ny tappning. Dessa 1800-talshits blandas
med några välkända italienska 60-talsschlagers och operamelodier
där publiken inbjuds till ”sing-a-long”. Fika: 30 kr/vuxen (gratis för
barn). Föranmälan senast 3 juli kl.12.00 till lomma.forsamling@
svenskakyrkan.se eller 040-41 61 20. Fri entré.
Arr: Lomma församling
Borgeby kyrka
Kl. 14.00

Skånes orgelveckor: Kristina Nilsson och Robert Bennesh
Kristina Nilsson, mezzosopran och Robert Bennesh vid orgel och piano framför blandade verk med allt från folklig musik till opera. Bland
annat av J.S. Bach, E. Grieg, T. Rangström och B. Janácek. Fri entré.
JUL

4

Arr: Skånes orgelveckor, Sensus och Bjärreds församling.

18

Fjelie kyrka
Kl. 18.00

Konsert: Marie-Anne Radby, Charlotta Reimertz
& Olle Nilsson
Mor och dotter framträder med ett välkänt och varierat sångprogram. Olle Nilsson framträder såväl på orgel som på piano och både
som ackompanjatör och solist. Tillsammans framför de verk av Cecar
Frank, Couperin, Händel, Bernstein och Lloyd Webber. Fri entré.

JUL

7

Arr: Bjärreds församling i samarbete med Studieförbundet Sensus
och Kultur- & fritidsnämnden. Fri entré.
Höje å, Lomma
Kl. 10.00–15.00

Sommarlovsfiske med Sportfiskarna

JUL

11

JUL

12

Arr: Sportfiskarna
Lomma kapell
Kl. 18.00–19.30

Jan-Olof Aggedal om ”Jungfru Maria i tro och
tradition”

JUL

11

Maria – vem är hon, kvinnan som blev Jesu mor? Vad vet vi om
henne? I folkmun kallas hon ibland Maria nyckelpiga, varför då?
Flera växter är uppkallade efter henne. Om hennes liv och betydelse
för kristen tro men också om folkfromheten kring Maria berättar
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde i Lomma. Fri entré.
Arr: Lomma församling

19

JULI

JUL

10

Sportfiskarna bjuder in alla lovlediga barn och unga på ett spännande fiske under tre dagar vid Höje å! Fiske- och säkerhetsutrustning
samt fika finns till alla deltagare. Vi håller till vid piren på åns norra
sida, där den mynnar ut i havet. Aktiviteten är gratis och ingen
föranmälan krävs.

Borgeby kyrka
Kl. 14.00

Skånes orgelveckor: Josefine Andersson &
Albina Veisland

JUL
JUL

11

Konsert med Josefine Andersson, mezzosopran och Albina Veisland,
orgel och piano. Tillsammans framför Albina och Josefine konserten
L’aura che spira: Luften som andas – en musikalisk resa från Bach till
nutid. Fri entré.
Arr: Skånes orgelveckor, Sensus och Bjärreds församling
Fjelie kyrka
Kl. 18.00

”Our Father” – en resa genom Herrens bön
JULI
JUL

14

Eva Kunda Neidek har komponerat musik till Herrens bön på många
olika språk. Sångerna finns med på albumet ”OUR FATHER”. Till
Bjärred kommer hon med sånger och instrument, och inte minst tillsammans med gitarristen Peter Bohlin. Tillsammans bjuder de på en
klingande resa genom denna tvåtusenåriga bön. Fri entré.
Arr: Bjärreds församling i samarbete med Studieförbundet Sensus
och Kultur- & fritidsnämnden.
Bjersunds Tegelbruksmuseum
kl. 14.00

Friluftsgudstjänst
Gudstjänst i sommargrönskan!
Fri entré.
Arr: Hembygdsföreningen i Lomma kommun & Bjärreds församling
JUL

14
20

Örestads Golfklubb, Habo Ljung

Golfvecka på Örestads GK
Tävlingar varje dag i en hel vecka! Startavgift och eventuell greenfee
betalas i receptionen på tävlingsdagen. För golfare i alla åldrar.
Kontakt: 040-41 05 80, info@orestadsgk.com, orestadsgk.com.
Arr: Örestads GK
JUL

14

JUL

19
Lomma kyrka
Kl. 18.00–19.00

Vandring: Guidad visning av Lomma kyrka
Arr: Lomma församling
JUL

17
Amfiteatern, Lomma
Kl. 18.00–19.00

”Det finns något bortom bergen” med Peter
Hägg
En spännande resa in i Dan Anderssons korta men intensiva liv.
Visor och berättelser ur den store diktarens livsverk framförda av
Peter Hägg. Fri entré.
JUL

18

Arr: Lomma församling

21

JULI

”Symboler, metall, glas och textil” – en guidad visning av Lomma
kyrka med Jan-Olof Aggedal. Fri entré.

Borgeby kyrka
Kl. 14.00

Skånes orgelveckor:
Annika Fransson & Barbro Daun Schelin

JUL

18

Annika Fransson, sopran och Barbro Daun Schelin, orgel och piano.
På programmet står orgelmusik från barocken, med bland annat J.S.
Bach, och från romantiken. Dessutom framförs sånger med texter
om jungfru Maria. Fri entré.
Arr: Skånes orgelveckor, Sensus och Bjärreds församling
Start vid Borgeby gamla skola (dagens Montessori)
Kl. 14.00–16.00

Historisk vandring i Borgeby
JULI
JUL

21

Vi börjar och slutar vid gamla skolan. Vad fanns i byn under tidigt
1900-tal och var låg det? Vilka var människorna och vilka hus var
det? Vad finns kvar och vad är borta? Vi visar bilder på en del av det
som är förändrat. Med på vandringen finns människor som upplevt
byn under mitten av 1900-talet och som kan berätta om hur det var
då. Vi bjuder på kaffe och kaka under promenaden. Fri entré.
Arr: Borgeby kulturhistoriska forskarlag – Borgebygruppen
Fjelie kyrka
Kl. 18.00

Love & Hope

JUL

21

Signe Jeppesen, sångerska från Bjärred, har bjudit två musiker från
Köpenhamn till Fjelie kyrka, Amalie Kaad (pianist och organist) samt
Ida Riegels (cellist). De framför musik av Signes mor, Lizzie Fribo Jeppesen samt Ture Rangström, Duruflé, Bach med flera. Konserten går
i tidens anda med tankar om att värna vår blåa planet. Fri entré.
Arr: Bjärreds församling i samarbete med Studieförbundet Sensus
och Kultur- & fritidsnämnden

22

Bjärreds bibliotek
Kl. 16.00–17.00

Sommarbokenfika för dig som är med i - eller
vill vara med i - Sommarboken
Behöver du boktips till din sommarläsning? Vill du tipsa andra barn
om böcker du läst? Kom till bibblan så fikar vi och pratar böcker. För
barn från 6 år. Drop in. Fri entré.
JUL

Arr: Kultur- & fritidsnämnden

23

Folkets hus, Lomma
Kl. 20.00–22.00

Lomma Stand-Up: Thomas Oredsson med vänner

JUL

23

Arr: Lomma Folketshusförening
Amfiteatern, Lomma
Kl. 20.30

Good Night Sun

JUL

25

JUL

26

JUL

27

JUL

28

För femte året i rad arrangeras musik till solnedgången, men i år på
en ny plats – dansgolvet på Amfiteatern. Värd för musikkvällarna är
Peter Tegnér (gitarrist och producent) som bjuder olika gästartister
varje kväll. Information om artister och tider finns att hämta på
goodnightsun.se. Fri entré.
Arr: Peter Tegnér i samabete med Kultur- & fritidsnämnden

23

JULI

Varje sommar tillbringar ett tiotal kända och mindre kända komiker
en vecka på Fridhems Folkhögskola i Svalöv där de under Thomas
ledning benar ut roligheter i några aktuella ämnen. Varje kväll är det
examensprov i form av en föreställning inför publik och denna kväll
kommer de till Folkets hus i Lomma! Även Thomas själv kommer att
uppträda under kvällen. Biljettköp (100 kr/person) via billetto.se.

Lomma kapell
Kl. 18.00–19.30

Nisse Norén om ”Anders Frostenson – poet,
präst och psalmskapare”
Ingen har gett oss så många psalmer i vår nuvarande Svensk Psalmbok som skånskfödde Anders Frostenson. Nisse Norén, pastor i Equmeniakyrkan och psykoterapeut, berättar om Frostensons liv från
student i Lomma till den betydelse han sedan fick för sina bidrag av
psalmer. Fri entré.

JUL

25

Arr: Lomma församling
Bjersunds Tegelbruksmuseum, Bjärred
Kl. 13.00–16.00

Sommarmarknad med loppis
JULI

En liten mysig marknad i Bjersundsparken runt Tegelmästarebostaden på Bjersunds tegelbruk. Kaffe finns till försäljning.
Alla som vill sälja något är välkomna från kl. 12.00 (ta med eget
bord, avgift 50 kr).
Arr: Hembygdsföreningen i Lomma kommun

JUL

28

Vinstorpskolans bildsal, Lomma
Kl. 10.00–12.00 (barn födda 2010–2013)
Kl. 13.00–17.00 (barn födda 2004–2009)

Skapande verkstad!
JUL

29
JUL

30

JUL

31

AUG

1

AUG

2

Vill du utveckla din skapande förmåga och din kreativitet? Bara
fantasin sätter gränser för vad som är möjligt. Skapande verkstad
kommer ha olika tema varje dag under veckan. Att delta kräver ingen föranmälan och är gratis, men på förmiddagspasset ska en vuxen
följa med. För mer information, se lomma.se/uppleva-och-gora.
Arr: Kultur- & fritidsnämnden

24

Amfiteatern, Lomma
Kl. 14.30

Barnföreställning: Sigrid & Draken
Musikteater med vikingatida sagor och draklegender! Sigrid &
Draken lär oss att man kan göra nästan vad som helst om man bara
vågar försöka och att man ALDRIG ska väcka en drake som sover!
I föreställningen får barnen uppleva ett äventyr, interagera,
rytmisera, räkna, rimma och sjunga tillsammans med spännande
musikinstrument och riksspelman Anna Rynefors. Fri entré.

JUL

30

Arr: Kultur- & fritidsnämnden i samarbete med UNGA Musik i Syd
Bergagården, Bjärred
Kl. 19.00

Klassiska pärlor

JUL

30

Arr: Bjärreds församling i samarbete med Studieförbundet Sensus
och Kultur- & fritidsnämnden. 
Borgeby slott
Kl. 19.00 båda dagar

Mozarts Don Giovanni med Skånska Operan

JULI

31

AUG

1

Utan att göra våld på detta mästerverk förläggs berättelsen i nutid.
Tragedi ställs mot komik, förälskelse mot begär och glädje mot sorg.
Den odödliga musiken lyfter oss till njutningens höjder medan den
beklagligt verkliga handlingen håller oss kvar på marken.
Biljetter á 125–350 kr förköps via skanskaoperan.se, Lomma bibliotek (040-641 13 73) eller Bjärred Bibliotek (040-641 17 93).
Arr: Skånska Operan

25

JULI

Sopran Karin Lundin och pianist Martin Edin framför älskade sånger
ur den klassiska sångskatten med ett program inspirerat av Jussi Björlings kända hits, romantiska jazzdrömmar och smäktande
operaarior. Vad sägs om t ex Tonerna, Moonlight serenade, O mio
babbino caro och Till havs? Fri entré.

Folkets hus, Lomma
Kl. 18.00–22.00

Nintendo Game Night (barn 7–12 år)
Kom till Folkets hus och var med på Wii-turneringar. Vi spelar Super
Smash Bros, Mario Kart, Need For Speed Undercover, Mario Party
med mera. Det kommer bli skön stämning med stor projektorduk
och bra PA-utrustning. Fri entré.
AUG

1

Arr: Lomma Folketshusförening

Lomma bibliotek
Kl. 18.00–19.00

AUGUSTI

”Vad är Bibeln för en bok?” med Lisa Buratti
Bibeln kallas ofta böckernas bok, och inte utan orsak, men egentligen är den i sig själv ett helt bibliotek som omfattar mer än tusen år
från den äldsta till den yngsta. Välkommen till en spännande resa in i
Bibelns värld! Ingen föranmälan krävs. Fri entré.
AUG

1

Arr: Lomma församling

Lomma bibliotek (Hamntorget)
Kl. 17.30

Malmö Opera på lastbil – en musikalkonsert

AUG

3

Sara Lehmann, Michael Jansson och Oscar Pierrou Lindén är tre fullfjädrade underhållare som många känner igen från några av Malmö
Operas stora musikalsuccéer. Med utgångspunkt i deras individuella
berättelser lär vi nu känna dem både som privat- och scenpersoner
när de framför favoritlåtar och klassiska musikalpärlor. Fri entré.
Arr: Kultur- & fritidsnämnden i samarbete med Malmö Opera,
Sparbanksstiftelsen Finn och Malmö Sommarscen

26

Amfiteatern, Lomma
Kl. 08.00–16.00

Yoga i Lomma

AUG

4

Under denna dag kan du testa olika yogaformer och inspireras av
olika yogalärare, alla verksamma i Lomma. Det bjuds på en rad olika
yogaklasser och du väljer själv om du vill komma på en eller flera.
Yogan passar både dig som yogat förut och dig som aldrig provat
tidigare. Detaljerat program och info om instruktörer kommer att
läggas upp på Facebook-sidan Yoga i Lomma. Alla klasser är gratis!
Arr: samarbete mellan yogalärare i Lomma
Bergagården, Bjärred
Kl. 18.00

AUG

4

Konserten inleds med G. P. Telemanns svit i a-moll för flöjt, violin,
cello och cembalo. Den fortsätter med solostycken för violin och flöjt,
och med barytonsånger från tre århundraden, från opera till visa och
musikal. Medverkar gör Björn Tengstrand, Anna Tengstrand Nugent,
Stefan Pöntinen, Lise Prahl och Barbro Daun Schelin. Fri entré.
Arr: Bjärreds församling i samarbete med Studieförbundet Sensus
och Kultur- & fritidsnämnden
Bergagården, Bjärred
Kl. 19.00

Fadern, Sonen och den sjungande flygeln

AUG

6

Far och son möts här i ett gränsöverskridande musikaliskt samarbete.
Ett innehållsrikt program med musik från olika epoker och stilar där
de båda pianisterna bjuder in lyssnaren till en resa genom tid och
rum i en unik musikalisk helhet som berör. Vid flygeln: Jan-Åke och
Mattias Nilsson. Fri entré.
Arr: Bjärreds församling i samarbete med Studieförbundet Sensus
och Kultur- & fritidsnämnden

27

AUGUSTI

Sommarlätt kvintett

Bergagården, Bjärred
Kl. 19.00

Pär Bäcker trio

AUG

8

Möt Piazzolla, Peterson-Berger, Pat Metheny, Sting, Taube med flera
i en skön mix med de vackra melodierna i centrum. Här blandas
argentinsk tango, svensk folkton, jazz, italienska filmteman och originalkompositioner med en jazzblå tråd, vilket ger våra framträdanden
en helt egen karaktär. Fri entré.
Arr: Bjärreds församling i samarbete med Studieförbundet Sensus
och Kultur- & fritidsnämnden
Lomma kapell
Kl. 18.00–19.30

AUGUSTI

Iona-mässa
Med rötter i den keltiska traditionen tilltalar det enkla och skapelsebetonade språket många i vår tid. Vi firar en enkel nattvardsgudstjänst med ord och musik inspirerade från den ekumeniska Ionarörelsen. Fri entré.
AUG

8

Arr: Lomma församling

Centralen, Lomma (Pilängsområdet)
Kl. 13.00–20.00

Familjeskoj på Centralen
Centralen är öppen för hela familjen. Det kommer finnas möjlighet
att bland annat testa VR-glasögon (Virtual reality), att spela bubbleball och att måla graffiti. Drop-in. Gratis!
Arr: Kultur- & fritidsnämnden
AUG

10

28

Bergaparken, Bjärred
Kl. 18.00

Promenadkonsert med Limhamns Brassband
Festliga toner kommer att klinga stämningsfullt och muntert i den
vackra Bergaparken. Medtag gärna egen stol då antalet sittplatser är
begränsat. Vid dåligt väder hålls konserten i Bergakyrkan. Fri entré.
Arr: Bjärreds församling i samarbete med Studieförbundet Sensus
och Kultur- & fritidsnämnden.

AUG

11

Församlingshemmet, Skolgatan 4 i Lomma
Kl. 18.00–20.00
En härlig grillkväll får avsluta församlingens sommarprogram. Vi
grillar och äter gott och sjunger sedan för full hals tillsammans med
församlingens egen eminenta musiker Bengt! Mat: 50 kr per vuxen.
Till barnen finns det korv för 10 kr. Föranmälan senast 13/8 kl. 12 till:
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se eller 040-41 61 20.

AUG

15

Arr: Lomma församling
Strandkyrkan, Lomma
Kl. 15.00–18.00 samtliga tre dagar

När sången berör

AUG

16

AUG

17

AUG

18

Kurs i klassisk sång för dig 13 år och uppåt. Varje dag mästarklass,
prova-på med mera. Sångpedagoger är Emilia och George Falcaru.
Pris: 1 200:- för aktiv deltagare i mästarklass.
För anmälan och ytterligare info, kontakta emilia.falcaru-oprea@skola.malmo.se eller strandkyrkan@gmail.com. Om man inte vill delta i
undervisningen, är man välkommen att bara komma och lyssna.
Arr: Studio Bel Canto tillsammans med Strandkyrkan

29

AUGUSTI

Allsång med Bengt Wittje och grillkväll

Strandkyrkan, Lomma
Kl. 19.00

Primadonnans bön

AUG

16

I många operor sänder primadonnan upp en bön till högre makter i
förtvivlans stund. Operasångerska Emilia Falcaru-Oprea lyfter fram
några sådana arior av kända mästare från olika epoker. Musik, text
och drama får samspela och beröra lyssnaren i en lite annorlunda
konsert. Vid flygeln: Hillevi Jönsson. Fri entré.
Arr: Strandkyrkan
Samling vid Rutsborgskolan, Borgeby
Kl. 9.45/10.00

AUGUSTI

Slåtterdags i Domedejla!

AUG

17

Åter dags för ett trevligt arbetspass, då vi med lie och räfsa skapar
utrymme för den flora vi vill se frodas på vår slåtteräng. Före arbetet
inventerar vi områdets växter och insekter. I år hjälper Lunds naturskyddsförening oss. Kostnadsfritt.
Samling: Lomma busstation kl. 9.45, Rutsborgsskolan kl. 10.00
Ansvarig: Johan, 0706-73 32 63
Arr: Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred
Start vid Lomma kyrka
Kl. 10.00

Insekternas dag

AUG

18

Insekter är en klass inom leddjuren och utgör den artrikaste djurgruppen bland landdjuren. Det finns drygt en miljon beskrivna arter,
men då många ännu inte är upptäckta är den verkliga siffran högre,
kanske ända upp till femtio miljoner. Utflykten lämpar sig bra även
för barn. Kostnadsfritt.
Samling: Lomma kyrka kl. 10.00 Ansvarig: Henrik, 0708-98 91 79
Arr: Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred

30

Strandkyrkan, Lomma
Kl. 19.00

Sångafton
Deltagare från ”När sången berör” – kurs i klassisk sång – ger konsert
tillsammans med operasångerska och sångpedagog Emilia Falcaru-Oprea. Vid flygeln: Hillevi Jönsson. Fri entré.
Arr: Studio Bel Canto tillsammans med Strandkyrkan
AUG

18

Start vid Rutsborgskolan, Borgeby
Kl. 14.00–16.00

AUG

18

Vi träffas på parkeringen vid Rutsborgskolan och ser oss omkring.
Hur såg det ut tidigare? Vad fanns här runt omkring området och hur
levde man livet här under tidigt 1900-tal? Vandringen går ner mot
Löddesnäskolan och placeringen av Löddesnäsgården. Vi talar också
lite om trakten ut mot ån och upp mot motorvägen. Vi bjuder på fika
och kaka under färden. Fri entré.
Arr: Borgeby kulturhistoriska forskarlag – Borgebygruppen
Start vid Löddesnäs fågeltorn, Bjärred
Kl. 18.15/18.30

Naturkväll: vandring vid Löddeåns mynning

AUG

28

Det blir både botanikstudier och fågelspaning under en förhoppningsvis fin sensommarkväll. Vi hoppas få se lite vadarfåglar och kanske
någon lökgroda. Tag med: Matsäck och kikare.
Samling: Lomma busstation kl. 18.15 för samåkning.
P-plats vid Löddesnäs fågeltorn kl. 18.30.
Ansvarig: Johan, 0706-73 32 63
Arr: Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred

31

AUGUSTI

Historisk vandring om Löddesnäs

Dansveckorna i Lomma
14 juli–3 augusti

Massor av dans i tre veckor! Dansveckorna bjuder på danskvällar med olika former av sällskapsdans och workshops i olika stilar. Allt sker i Amfiteatern vid Strandängarna i Lomma.
Vid ihållande regn flyttar vi in på Lomma Dansrotunda.

DANSVECKORNA
&

Varmt välkomna att dansa med oss!
ABF Lomma, Bjärreds Gammeldansgäng, Cats’ Corner, Companiet Show Sport Klubb,
Gammaldansföreningen Öresund, Lomma-Bjärred Riksteaterförening, Lunds Dansklubb
Gåsasteget, PRO Kören Lomma, Salsa Sabrosa Dansskola och The Evil Gang Linedancers i
samarbete med Kultur och fritid, Lomma kommun.

32

Amfiteatern, Lomma
Kl. 16.00–18.00

Dansveckorna: invigning
Vi inviger Dansveckorna med att kommunens olika dansföreningar ger smakprov på sin verksamhet. Det kommer att bjudas på
linedance, bugg, salsa, lindyhop, gammaldans med mera. PRO Kören
Lomma underhåller. Frontier Muaythai säljer korv och hamburgare.
JUL

14

Omkring kl. 18 övergår invigningen till en härlig danskväll där du får
chansen att själv dansa. Gratis!

Danskompott i sommarkvällen
Välkommen till dans i sommarkvällen till levande musik med AJAX
orkester. Kom och dansa och se dansglädjen hos alla våra föreningar.
Tag chansen att prova på och upplev vilken variation och glädje som
finns i dansen. Gratis!
JUL
JUL

14

Arr: Bjärreds Gammeldansgäng & Gammaldansföreningen Öresund

Amfiteatern, Lomma
Kl. 09.30–10.15

Barndans (3–4 år)
Barnen får ge utlopp för sin fantasi. Vi använder ofta teman som till
exempel sommaren, skogen, cirkus, rymden med mera där barnen
tränar olika hoppsansteg, galopp, balans, samarbete, riktiningar,
koordination och danssteg i kombinationer. Gratis!
JUL

15

Arr: ABF Lomma

33

DANSVECKORNA

Amfiteatern, Lomma
Kl. 18.00–22.00

Amfiteatern, Lomma
Kl. 10.15–11.00

Sagodans (4–6 år)
Följ med på en resa i sagans värld! Barnen får ge utlopp för sin fantasi och skapa rörelser som passar till en berättelse som läses upp.
Dansledaren visar vägen genom övningar där vi använder kroppen
på olika sätt. Gratis!
JUL

15

Arr: ABF Lomma

DANSVECKORNA

Amfiteatern, Lomma
Kl. 11.15–12.00

Magdans

JUL

15

Prova på och upptäck hur roligt det är att dansa magdans! De orientaliska rytmerna får höfter att skaka och man kan helt enkelt inte
vara still. Orientalisk dans passar alla åldrar men denna workshop
vänder sig till pensionärer och andra vuxna som vill prova på en
dans som är välgörande för både kropp och själ. Gratis!
Arr: ABF Lomma
Amfiteatern, Lomma
Kl. 12.00–12.45

Latinamerikanska rytmer
Vi dansar till de mest kända latinamerikanska rytmerna så som salsa,
samba, merengue, cumbia och reggaeton. Träna din kropp, koordination och teknik när du dansar till dessa olika glada och energifulla
rytmer. Passar alla åldrar. Gratis!
JUL

15

Arr: ABF Lomma

34

Amfiteatern, Lomma
Kl. 12.45–13.45

Cirkus
Här provar vi allt det roliga i cirkus! Golvakrobatik med hjulningar
och kullerbyttor, parakrobatik där vi leker och bygger figurer tillsammans, jonglering med alla dess redskap. I cirkusen finns något för
alla. Passar alla åldrar. Gratis!
JUL

15

Arr: ABF Lomma

Street Dance (10–13 år)

JUL

15

Street Dance är ett samlingsnamn för alla danser som uppstått på
gator och klubbar. Till Street Dance brukar man räkna hiphop samt
funkstyles som till exempel locking, popping, boogaloo och whacking. Dansstilen house och på senare tid den jamaicanska gatudansen
dancehall räknas numera också till streetdancebegreppet. Gratis!
Arr: ABF Lomma
Amfiteatern, Lomma
Kl. 15.00–16.00

Dansakrobatik (från 9 år)

JUL

15

För dig som vill lära dig enklare akrobatik som kan användas i
danssammanhang. Vi övar på att gå ner i splitt, spagat, brygga, stå
på händer och enklare bygg där man använder sig av varandra. Det
perfekta komplementet för dig som går och dansar och som vill öka
din smidighet, kroppskontroll och styrka. Gratis!
Arr: ABF Lomma
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DANSVECKORNA

Amfiteatern, Lomma
Kl. 14.00–15.00

Amfiteatern, Lomma
Kl. 18.30–18.50

Dansföreställning: Smashing

JUL
JUL

15
15

Smashing är en kärleksfull och humoristisk betraktelse av tenniskonsten med dans, teater och musik som uttrycksmedel. I fria associationer undersöker vi spel, spelplan och spelregler, något som kanske
lika gärna kan vara metaforer för livet vi lever. Medverkande: Sara
Ekman, Jonas Svensson & Ola Simonsson. Passar alla åldrar. Gratis!
Arr: Lomma-Bjärred Riksteaterförening

DANSVECKORNA

Amfiteatern, Lomma
Kl. 10.00–11.00

Showdans (7–12 år)
Workshop i Showdans för alla dansintresserade! Showdans utgår
från mycket energi och det är ett högt tempo som gäller när vi lär ut
roliga steg ihop med peppig musik! Workshopsen riktar sig till såväl
nybörjare som erfarna dansare. Gratis!
JUL
JUL

16
16

Arr: Companiet SSK

Amfiteatern, Lomma
Kl. 18.30–21.30

Linedance (10 år–uppåt)

JUL
JUL

16

Välkommen att prova på linedance! Linedance dansas på linje utan
partner. Cirka kl 19.00 kommer det att läras ut en enklare nybörjardans där inga förkunskaper krävs. Dansen kommer att repeteras under kvällens gång. Linedance passar hela familjen, så ta med barnen
och farmor! Du behöver varken ha boots eller cowboyhatt – kom
som du är men gärna med bekväma skor! Gratis!
Arr: The Evil Gang Linedancers
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Amfiteatern, Lomma
Kl. 12.00–16.00

Seniordans

JUL

17

Seniordans är en anpassad dans till härlig och medryckande musik.
Danserna kommer från när och fjärran och dansas i ring – två och
två eller fyra och fyra. Att dansa seniordans kräver ingen partner då
man ofta skiftar danspartner under dansens gång. Alla danser visas.
Gratis!
Dansledare: Camilla Pålsson

Buggkväll

JUL

17

Minikurs i bugg. Kvällen inleds med 45 minuter prova-på, därefter
är det fri dans. Bugg är en fartfylld dans där föraren bestämmer och
följaren följer. Det är en dans för två men man kan även dansa dubbelbugg och då är det en som för och två som följer. Bugg förknippas
ofta med dansbandsmusik men så länge det är musik i fyrtakt kan
man bugga till all sorts musik. Gratis!
Arr: Lunds Dansklubb Gåsasteget
Amfiteatern, Lomma
Kl. 19.30–21.30

Salsa
Vill du uppleva härliga rytmer, rörelseglädje och möten med nya
människor? Välkommen till salsans underbara värld!
19.30–20.00: Prova på salsa - ingen förkunskap eller partner krävs.
JUL

18

20.00–21.30: Salsadanskväll till salsa-DJ.
Gratis!
Arr: Salsa Sabrosa Dansskola
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Amfiteatern, Lomma
Kl. 19.00–21.00

Amfiteatern, Lomma
Kl. 18.30–21.30

Lindy hop

JUL

19

Cats’ Corner är en ideell dansförening i Malmö. Vår huvudsakliga inriktning är Lindy hop, men vi dansar även gärna Charleston, Balboa,
Blues, Authentic Jazz, och andra dansstilar under swingparaplyet.
Swingdans är ofta en fartfylld dans med mycket improvisation där
huvudmålet är ha roligt på dansgolvet med sin partner och med
musiken som spelas. Välkommen att prova på! Gratis!
Arr: Cats’ Corner

DANSVECKORNA

Amfiteatern, Lomma
Kl. 10.00–11.00

Familjedans (2–5 år)
Välkomna att testa på familjedans tillsammans med ditt eller dina
barn! Passet innehåller lite uppvärmning och sedan lär vi ut en dans.
Gratis!
JUL

Arr: Companiet SSK

21
Amfiteatern, Lomma
Kl. 10.00–11.00

Showdans (7–12 år)
Workshop i Showdans för alla dansintresserade! Showdans utgår
från mycket energi och det är ett högt tempo som gäller när vi lär ut
roliga steg ihop med peppig musik! Workshopsen riktar sig till såväl
nybörjare som erfarna dansare. Gratis!
JUL

22

Arr: Companiet SSK
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Amfiteatern, Lomma
Kl. 18.30–21.30

Dans i sommarkvällen
Välkommen till dans i sommarkvällen till levande musik med Ingvar
Fahsts orkester. Kom och dansa bugg, foxtrot och gammeldans. Tag
chansen att prova på och upplev vilken variation och glädje som
finns i dansen. Gratis!
JUL

22

Arr: Bjärreds Gammeldansgäng & Gammaldansföreningen Öresund

Linedance (10 år–uppåt)

JUL
JUL

23

Välkommen att prova på linedance! Linedance dansas på linje utan
partner. Cirka kl 19.00 kommer det att läras ut en enklare nybörjardans där inga förkunskaper krävs. Dansen kommer att repeteras under kvällens gång. Linedance passar hela familjen, så ta med barnen
och farmor! Du behöver varken ha boots eller cowboyhatt – kom
som du är men gärna med bekväma skor! Gratis!
Arr: The Evil Gang Linedancers
Amfiteatern, Lomma
Kl. 19.00–21.00

Buggkväll

JUL

24

Minikurs i bugg. Kvällen inleds med 45 minuter prova-på, därefter
är det fri dans. Bugg är en fartfylld dans där föraren bestämmer och
följaren följer. Det är en dans för två men man kan även dansa dubbelbugg och då är det en som för och två som följer. Bugg förknippas
ofta med dansbandsmusik men så länge det är musik i fyrtakt kan
man bugga till all sorts musik. Gratis!
Arr: Lunds Dansklubb Gåsasteget
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DANSVECKORNA

Amfiteatern, Lomma
Kl. 18.30–21.30

Amfiteatern, Lomma
Kl. 17.00–19.00

Salsa
Vill du uppleva härliga rytmer, rörelseglädje och möten med nya
människor? Välkommen till salsans underbara värld!
17.00–17.30: Prova på salsa - ingen förkunskap eller partner krävs.
JUL
JUL

25

17.30–19.00: Salsadanskväll till salsa-DJ.
Gratis!
Arr: Salsa Sabrosa Dansskola

DANSVECKORNA

Amfiteatern, Lomma
Kl. 17.00–19.00

Lindy hop

JUL

26

Cats’ Corner är en ideell dansförening i Malmö. Vår huvudsakliga inriktning är Lindy hop, men vi dansar även gärna Charleston, Balboa,
Blues, Authentic Jazz, och andra dansstilar under swingparaplyet.
Swingdans är ofta en fartfylld dans med mycket improvisation där
huvudmålet är ha roligt på dansgolvet med sin partner och med
musiken som spelas. Välkommen att prova på! Gratis!
Arr: Cats’ Corner

Foto: Elvert Barnes

Amfiteatern, Lomma
Kl. 10.00–11.00

Familjedans (2–5 år)
Välkomna att testa på familjedans tillsammans med ditt eller dina
barn! Passet innehåller lite uppvärmning och sedan lär vi ut en dans.
Gratis!
Arr: Companiet SSK
JUL
JUL

28
28
40

Amfiteatern, Lomma
Kl. 09.30–10.15

Barndans (3–4 år)
Barnen får ge utlopp för sin fantasi. Vi använder ofta teman som till
exempel sommaren, skogen, cirkus, rymden med mera där barnen
tränar olika hoppsansteg, galopp, balans, samarbete, riktiningar,
koordination och danssteg i kombinationer. Gratis!
JUL

29

Arr: ABF Lomma

Sagodans (4–6 år)
Följ med på en resa i sagans värld! Barnen får ge utlopp för sin
fantasi och skapa rörelser som passar till en berättelse som läses
upp. Dansledaren visar vägen genom övningar där vi använder
kroppen på olika sätt. Gratis!
JUL

29

Arr: ABF Lomma

Amfiteatern, Lomma
Kl. 11.15–12.00

Magdans

JUL

29

Prova på och upptäck hur roligt det är att dansa magdans! De orientaliska rytmerna får höfter att skaka och man kan helt enkelt inte
vara still. Orientalisk dans passar alla åldrar men denna workshop
vänder sig till pensionärer och andra vuxna som vill prova på en
dans som är välgörande för både kropp och själ. Gratis!
Arr: ABF Lomma
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Amfiteatern, Lomma
Kl. 10.15–11.00

Amfiteatern, Lomma
Kl. 12.00–12.45

Latinamerikanska rytmer
Vi dansar till de mest kända latinamerikanska rytmerna så som salsa,
samba, merengue, cumbia och reggaeton. Träna din kropp, koordination och teknik när du dansar till dessa olika glada och energifulla
rytmer. Passar alla åldrar. Gratis!
JUL

29

Arr: ABF Lomma

DANSVECKORNA

Amfiteatern, Lomma
Kl. 12.45–13.45

Cirkus
Här provar vi allt det roliga i cirkus! Golvakrobatik med hjulningar
och kullerbyttor, parakrobatik där vi leker och bygger figurer tillsammans, jonglering med alla dess redskap. I cirkusen finns något för
alla. Passar alla åldrar. Gratis!
JUL

29

Arr: ABF Lomma

Amfiteatern, Lomma
Kl. 14.00–14.45

Flamenco Rumbas (barn/unga)

JUL

29

Kom och prova denna temperamentsfulla och vackra dans med
rötter i spaniens Andalusien. I flamencon möter du en värld av
rytmer, starka känslor, färger, vackra rörelser och stolthet. Förutom
sin estetiska skönhet och fascinerande rytmik är flamenco en mycket
bra dansform för den som vill förbättra sin kroppshållning. Gratis!
Arr: ABF Lomma

42

Amfiteatern, Lomma
Kl. 15.00–15.45

Flamenco Rumbas (ung/vuxna)

JUL

29

Kom och prova denna temperamentsfulla och vackra dans med
rötter i Spaniens Andalusien. I flamencon möter du en värld av
rytmer, starka känslor, färger, vackra rörelser och stolthet. Förutom
sin estetiska skönhet och fascinerande rytmik är flamenco en mycket
bra dansform för den som vill förbättra sin kroppshållning. Gratis!
Arr: ABF Lomma

Sprudlande show och prova-på-dans från
Uganda

JUL

29

Följ med till sydligare breddgrader och upplev dans från Uganda.
Dansgruppen är på besök i Sverige direkt från Uganda vilket gör
detta till ett helt unikt tillfälle att ta del av äkta afrikansk kultur i
Lomma kommun. Passar alla åldrar. Gratis!
Arr: ABF Lomma
Amfiteatern, Lomma
Kl. 18.30–21.30

Dans i sommarkvällen
Välkommen till dans i sommarkvällen till levande musik med
Jackpots orkester. Kom och dansa bugg, foxtrot och gammeldans.
Tag chansen att prova på och upplev vilken variation och glädje som
finns i dansen. Gratis!
JUL

29

Arr: Bjärreds Gammeldansgäng & Gammaldansföreningen Öresund
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Amfiteatern, Lomma
Kl. 16.00–17.00

Amfiteatern, Lomma
Kl. 16.00–17.30

Sprudlande show och prova-på-dans från
Uganda

JUL

30

Följ med till sydligare breddgrader och upplev dans från Uganda.
Dansgruppen är på besök i Sverige direkt från Uganda vilket gör
detta till ett helt unikt tillfälle att ta del av äkta afrikansk kultur i
Lomma kommun. Passar alla åldrar. Gratis!
Arr: ABF Lomma

DANSVECKORNA

Amfiteatern, Lomma
Kl. 18.30–21.30

Linedance (10 år–uppåt)

JUL

30

Välkommen att prova på linedance! Linedance dansas på linje utan
partner. Cirka kl 19.00 kommer det att läras ut en enklare nybörjardans där inga förkunskaper krävs. Dansen kommer att repeteras under kvällens gång. Linedance passar hela familjen, så ta med barnen
och farmor! Du behöver varken ha boots eller cowboyhatt – kom
som du är men gärna med bekväma skor! Gratis!
Arr: The Evil Gang Linedancers
Amfiteatern, Lomma
Kl. 12.00–15.45

Seniordans

JUL

31

Seniordans är en anpassad dans till härlig och medryckande musik.
Danserna kommer från när och fjärran och dansas i ring – två och
två eller fyra och fyra. Att dansa seniordans kräver ingen partner då
man ofta skiftar danspartner under dansens gång. Alla danser visas.
Gratis!
Dansledare: Camilla Pålsson
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Amfiteatern, Lomma
Kl. 16.00–17.30

Sprudlande show och prova-på-dans från
Uganda

JULI

31

Följ med till sydligare breddgrader och upplev dans från Uganda.
Dansgruppen är på besök i Sverige direkt från Uganda vilket gör
detta till ett helt unikt tillfälle att ta del av äkta afrikansk kultur i
Lomma kommun. Passar alla åldrar. Gratis!
Arr: ABF Lomma

Buggkväll

JULI

31

Minikurs i bugg. Kvällen inleds med 45 minuter prova-på, därefter
är det fri dans. Bugg är en fartfylld dans där föraren bestämmer och
följaren följer. Det är en dans för två men man kan även dansa dubbelbugg och då är det en som för och två som följer. Bugg förknippas
ofta med dansbandsmusik men så länge det är musik i fyrtakt kan
man bugga till all sorts musik. Gratis!
Arr: Lunds Dansklubb Gåsasteget
Amfiteatern, Lomma
Kl. 14.00–15.00

Street Dance (10–13 år)

AUG

1

Street Dance är ett samlingsnamn för alla danser som uppstått på
gator och klubbar. Till Street Dance brukar man räkna hiphop samt
funkstyles som till exempel locking, popping, boogaloo och whacking. Dansstilen house och på senare tid den jamaicanska gatudansen
dancehall räknas numera också till streetdancebegreppet. Gratis!
Arr: ABF Lomma
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Amfiteatern, Lomma
Kl. 19.00–21.00

Amfiteatern, Lomma
Kl. 15.00–16.00

Dansakrobatik (från 9 år)

AUG

1

För dig som vill lära dig enklare akrobatik som kan användas i
danssammanhang. Vi övar på att gå ner i splitt, spagat, brygga, stå
på händer och enklare bygg där man använder sig av varandra. Det
perfekta komplementet för dig som går och dansar och som vill öka
din smidighet, kroppskontroll och styrka. Gratis!
Arr: ABF Lomma

DANSVECKORNA

Amfiteatern, Lomma
Kl. 16.00–17.00

Latin Street Dance

AUG

1

Coolare än så här blir det inte! Om du älskar dans och vill ha en
upplevelse och utmaning som du sent kommer glömma ska du gå
på denna workshop. Här mixas reggaeton, salsa choque, champtea,
latin pop med mera. Ingen passerar utan svett i pannan, leende på
läpparna och ett hjärta som slår än hårdare för dansen. För dansälskaren som vill testa något utmanande. Gratis!
Arr: ABF Lomma
Amfiteatern, Lomma
Kl. 17.00–18.30

Sprudlande show och prova-på-dans från
Uganda

AUG

1

Följ med till sydligare breddgrader och upplev dans från Uganda.
Dansgruppen är på besök i Sverige direkt från Uganda vilket gör
detta till ett helt unikt tillfälle att ta del av äkta afrikansk kultur i
Lomma kommun. Passar alla åldrar. Gratis!
Arr: ABF Lomma
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Amfiteatern, Lomma
19.00-21.30

Salsa
Vill du uppleva härliga rytmer, rörelseglädje och möten med nya
människor? Välkommen till salsans underbara värld!
19.00–19.30: Prova på salsa - ingen förkunskap eller partner krävs.
AUG

1

19.30–21.30: Salsadanskväll till salsa-DJ.
Gratis!
Arr: Salsa Sabrosa Dansskola

Lindy hop

AUG

2

Cats’ Corner är en ideell dansförening i Malmö. Vår huvudsakliga inriktning är Lindy hop, men vi dansar även gärna Charleston, Balboa,
Blues, Authentic Jazz, och andra dansstilar under swingparaplyet.
Swingdans är ofta en fartfylld dans med mycket improvisation där
huvudmålet är ha roligt på dansgolvet med sin partner och med
musiken som spelas. Välkommen att prova på! Gratis!
Arr: Cats’ Corner
Amfiteatern, Lomma
Kl. 18.00-23.00

Dansveckorna: avslutningskväll

AUG

3

Danskompott i sommarkvällen. Vi avslutar Dansveckorna med en
fartfylld danskväll där det spelas upp till foxtrot, bugg och gammaldans. Tag chansen att njuta av en sommarkväll vid en utedansbana
och upplev vilken variation och glädje som finns i dansen! Dansuppträdanden i pauserna med ABF och The Evil Gang Linedancers.
Kvällens orkester är SWEEDZ. Gratis!
Arr: Bjärreds Gammeldansgäng & Gammaldansföreningen Öresund
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Amfiteatern, Lomma
Kl. 18.30–21.30

Centralen
Ringvägen 11 b, Lomma (Pilängsområdet)
Tel. 040-641 18 42, 641 18 43, 0733-41 12 43
Fritidsgård för ungdomar från åk 7 till 17 år.
Sommaröppet 13/6–13/7 och 6/8–13/8
Fredag och lördag 19.00–24.00.
Varierande öppettider under vardagar, se lomma.se.
Semesterstängt veckorna 29–31.

Stationen 2.0
Folkungavägen 4B, Bjärred (Bjärehovsområdet)
Tel. 040-641 16 82
Fritidsgård för ungdomar från åk 7 till 17 år.
Sommaröppet 13/6–20/7
Torsdagar 18.00–22.00, fredag och lördag 19.00–24.00.
Semesterstängt veckorna 30–32.

Lomma bibliotek & Bjärreds bibliotek
Sommaröppet 17/6–11/8
Hamntorget 1, Lomma
Tel 040-641 13 73

Folkungavägen 6, Bjärred
Tel 040-641 17 93

Måndag–torsdag: 10–19
Fredag: 10–18
Lördag: 11–15
Söndag: stängt

Måndag–tisdag: 13–19
Onsdag–fredag: 10–13
Lördag: stängt
Söndag: stängt

Ordinarie öppettider utanför sommarperioden.
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Pilängsbadet
Ringvägen 11, Lomma (Pilängsområdet)
Tel. 040-641 12 91
Öppettider dag för dag finner ni via lomma.se/pilangsbadet.
Barn under 12 år i målsmans sällskap.
Sommarlovsaktiviteter 18–20/6 (se sidan 13)
Stängt 1/7–4/8

Spontanidrott
I Lomma kommun finns stora möjligheter till spontanidrott,
så som Open Water/simning, tennis, utegym, löpslingor, boule,
beachvolley och skateboard.
Hämta gärna broschyren Spontanidrott: för ett aktivt liv i
Lomma kommun i kommunhuset eller ladda ner den via
QR-koden.

Hyr samlingslokal
Du vet väl att du kan hyra lokaler och idrottshallar i Lomma kommun? Under sommaren kan du hyra Lilla
Bjärehovshallen i Bjärred och Vinstorp i Lomma för barnkalas eller idrottsaktivitet. Du kan även
hyra någon av våra samlingslokaler för fester! För mer information, se Boka lokal på lomma.se.
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1 Amfiteatern, T-bryggan
2 Bergakyrkan, Bergaparken, Bergagården
3 Bjersunds Tegelbruksmuseum
4 Bjärehovsområdet: Bjärreds bibliotek, Stationen 2.0, Kulturskolan, Lilla Bjärehovshallen
5 Borgeby IP
6 Borgeby slott, Norlindmuseet, Borgeby kyrka, Borgeby fältdagar
7 Borgeby gamla skola
8 Fjelie kyrka
9 Fladängskolan
10 Flädie Mat & Vingård
11 Folkets hus, Dansrotundan
12 Församlingshemmet i Lomma
13 Gyllins ängar
14 Havsblick, Strandkyrkan
15 Kraften
16 Lomma beach, Strandpromenaden
17 Lomma bibliotek, Höje å
18 Lomma kyrka, Lomma kapell
19 Lomma IP
20 Långa bryggan
21 Löddesnäs fågeltorn
22 Mötesplats Bjärred (Jonasgården)
23 Otto Pers gård
24 Pilängsområdet: Blå hallen, Centralen, Pilängsbadet
25 Rutsborgskolan
26 Skånska Lantbruksmuseet i Alnarp
27 Vinstorpskolan
28 Örestads golfklubb
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