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Kulturkalas 
Kulturaktiviteter för stora som små, 

vecka 44, Sölvesborg



Lördag 29 oktober 
Tills liksom löv vi faller
12.00, Sölvesborgs bibliotek

Visor i senhösttid med Anders  
Malcolmsson, Bernt Wyöni, Johannes 
Holmqvist och Ylva Hörvin. Drop-in,  
fri entré. Arr: Kom låt mig visa dig

Grillning med swing
13.00, Fiskemuseet Hällevik

Grillning utanför fiskemuseet i Hällevik. 
Ukkefellow’z underhåller. Korv/dricka till 
försäljning. Arr: Facklan Hembygdsförening

Söndag 30 oktober
Körmusik med Tonsättarna och 
Crimond
18.00, Sölvesborgs församlingshem

Kammarmusikföreningen gästas av två 
körer, Tonsättarna från Olofström, ack-
ompanjerade av Anna och Herbert Linge 
och Gregory Ostrowski samt Crimond, 
som framför profan körmusik av bland 
annat Abba, arrangerad av Nils Wallnäs. 
Entréavgift: 50 kr för medlem; 100 kr för 
övriga.
Arr: Sölvesborgs Kammarmusikförening

Måndag 31 oktober 
Guidad visning, Fiskemuseet 
13.00, Fiskemuseet Hällevik

Guide: Ingmar Lysell. Föranmälan:  
0706-31 62 32. Max 8 i gruppen. Gratis.
Arr: Facklan Hembygdsförening

Ukkefellow ź
11.00, Sölvesborgs Bibliotek

Ukkefellow´z framför föreställningen 
Krakel Spektakel för barn.
Ingen föranmälan och fri entré
Arr: Ukkefellow´z

Ylva Silverbern, bok- och  
författarpresentation
16.00, Sölvesborgs Bibliotek

Hemligheten som avslöjades i Asta 
Janssons testamente skulle komma 
att påverka livet för många i Skruv-
forsen. Sölvesborgsförfattaren Ylva 
Silverbern presenterar sin 
nya bok och berättar 
om sitt skrivande.
Ingen föranmälan 
krävs och fri entré.
Arr: Sölvesborgs kommun

Att leva med och inte 
bara överleva ett trauma 
18.00, Nogersunds bygdegård

Inspirationsföreläsning av Monica E 
Fejle där hon berättar om sin resa där 
segling varit en viktig del. 
Entré 100 kr (medlemmar 80kr). 
Pengarna går till att etablera  
parasegling för barn och ungdomar 
med olika funktionsnedsättningar 
Hembygdsföreningen 
bjuder på fika. 
Arr: Nogersunds hem-
bygdsförening, Studie-
förbundet Vuxenskolan 
Sölvesborg Mjällby 
Sparbank

Kalaskonsert
20.00, Slottslängorna

Konsert med Sölvesborgs Körsällskap
Entré 100.- Betalas vid ingången 
Arr: Sölvesborgs Körsällskap

Tisdag 1 november 
Författarbesök Sören Olsson
10.00, Sölvesborgs bibliotek

Sören är en av författarna till böckerna 
om Sune, Bert, Håkan Bråkan, Luna 
och Superkraften, och många fler. Han 
besöker oss och berättar om inspira-
tionen till figurerna och vad som gör 
en historia rolig och fängslande. En 
underhållande föreläsning som passar 
för alla åldrar. Evenemanget är gratis, 
begränsat antal platser. För att säkra 
din plats ring 0456-81 68 52 eller 
maila biblioteket@solvesborg.se
Arr: Sölvesborgs kommun

Tjuvstart! 
Sitt med i Sölvesborgs Musikkår
Tisdag 25 oktober 19.00 
Humlescenen i Bromölla

Musikkåren bjuder in alla barn som spelar 
blåsinstrument eller slagverk att komma 
och spela med Sölvesborgs Musikkår. Det 
kommer finnas enklare noter som vi tillsam-
mans spelar för föräldrar, släktingar och övrig 
publik. Alla är varmt välkomna att lyssna på 
oss och få ta del av musikens glädje.
Arrangör: Sölvesborgs Musikkår

En kväll i ljusets tecken
Torsdag 27 oktober, 10.00-20.00, Stadskärnan

Smygstarta kulturkalaset!  
Sölvesborgs handelsförening bjuder in till en 
stämningsfull shoppingkväll. På Södergatan 
blir det sång och musik och vi hoppas på en 
överraskning till alla barn, tävlingar med 
mera. H78 grillar korv på torget. Titta gärna 
på  konst på stan när lokala konstnärer visar 
sina verk i stadens skyltfönster.
Arr: Handelsföreningen

1 november
Författarbesök  
Sören Olsson

Kulturkalaset är ett årligen återkommande 
arrangemang i Sölvesborgs kommun som 
inträffar under höstlovet vecka 44.  
Stora som små erbjuds ett varierat utbud av 
kulturaktiviteter. Alla är välkomna!
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Guidad visning, Fiskemuseet 
13.00, Fiskemuseet Hällevik

Guide: Ingmar Lysell. Föranmälan:  
0706-31 62 32. Max 8 i gruppen.  
Gratis. Arr: Facklan Hembygdsförening

I hela min värld av blommor
16.00, Sölvesborgs bibliotek

Inka Johansson är en trädgårdsnörd 
som har gjort det där lite annorlunda i 
trädgårdsväg. Hon har byggt trädgår-
dar på flottar, synts i SVT trädgårds-
kampen och skrivit barnböcker om 
trädgård. Inka berättar om trädgårdar 
från resor till Seychellerna, Uruguay 
och Borneo samt hur våra grannländer 
inspirerat till våra egna trädgårdar.
Ingen föranmälan och fri entré
Arr: Sölvesborgs Trädgårdsförening,  
Studieförbundet Vuxenskolan och  
Sölvesborgs kommun

KISS- Den sista dynastin 
18.00, Sölvesborgs bibliotek

1979 var det dags för Kiss att släppa 
en ny skiva. Skivan skulle få namnet 
Dynasty och gav dem en stor interna-
tionell hit med låten ”I Was Made For 
Lovin’ You”. Samtidigt var skivan den 
sista som trumslagaren Peter Criss 
medverkade på. Bandet var i sönder-
fall och behövde återskapa sig själva 
med ett nytt sound. Alex Bergdahl är 
en av författarna till den nya boken 
”KISS – Den sista dynastin” som 
behandlar denna märkliga tid i bandets 

historia. Alex ligger även bakom Kiss- 
och musikpodcasten ”Alex Room 
Service” som når tjugotusen lyssnare 
varje månad. Han kommer till Sölves-
borg med ett batteri av information, 
ovanliga film- och ljudklipp samt roliga 
anekdoter för alla musikintresserade. 
Ingen föranmälan och fri entré.
Arr: Sölvesborgs kommun

Sjöfartsstaden Sölvesborg
18.00, Sölvesborgs museum

Visning av båtolog Anders Nilsson om 
Sölvesborgs ångare & Sölvesborgs-
byggda fartyg, ångfartygens och  
varvets betydelse för stadens  
utveckling. Entré 30 kr. Gratis för barn 
under 15 år. Arr: Sölvesborgs och Listers 
fornminnesförening

Onsdag 2 november
After School
10.00 Sölvesborgs bibliotek

Är du 10-12 år och vill hitta på något 
kul och hänga med andra på lovet? 
Välkommen till Sölvesborgs bibliotek 

på After School. Vi bestämmer till-
sammans vad vi hittar på, och bjuder 
på enklare fika. Ingen anmälan krävs. 
Instagram @afterschoolsolvesborg
Arr: Sölvesborgs kommun

Öppet hus  
Släktforskarföreningen
17.00–19.00, Studieförbundet  
Vuxenskolan, Norra Bryggerigatan 1

Välkommen till Släktforskarföreningen. 
Lär dig allt du behöver veta för att 
komma igång med sökandet av dina 
rötter. Fri entré.
Arr: Sölvesborgs släktforskarförening och 
Studieförbundet Vuxenskolan 

Kulturprisutdelning
18.00, Listers Härads Tingshus

Kom och träffa Sölvesborgs  
kulturpristagare genom tiderna.
Lyssna till fin musik av Jonathan  
Carlemar och fira årets pristagare.
Arr: Sölvesborgs kommun

Systrarna Brontës värld
18,00 Sölvesborgs bibliotek

Charlotte, Emily och Anne skrev under 
1800-talet romaner som idag är ovär-
derliga för den engelska litteraturen. 
Brontë-kännarna Anna-Karin Malm-
ström Ehrling och Per Ove Ehrling 
berättar om systrarnas uppväxt, 
författarskap och romaner. 
Ingen föranmälan och fri entré. 
Arr: Sölvesborgs kommun       

Torsdag 3 november
Halloweenpyssel
11.00, Hälleviks hembygdsgård

Vi gör spöken, fladdermöss och  
kakmonster. Gratis
Arr: Facklan Hembygdsförening 

Beskyddaren
16.00 samt 19.00, Scala bio

Den kinesiska filmen Beskyddaren 
bjuder på stora känslor, coola miljöer 
samt dramatik från första bildrutan. 
Entré för icke medlemmar 50kr. Vi 
reserverar oss för att platserna kan ta 
slut. Arr: Sölvesborgs Filmstudio

Stadens  
72 skönheter  
– miljöer och 
människor  
i 1800-talets 
Sölvesborg
18.00, Sölvesborgs 
museum

Möt några av stadens många skönheter. 
Borgmästare Philibert Humbla, fabrikör 
Theodor Liljedahl och flera andra  
samtida sölvesborgare. Ett tillfälle 
att titta in i apotekare Per Christoffer 
Svanlunds salong.
Entré 30 kr. Gratis för barn under 15 år.
Arr: Sölvesborgs och Listers  
fornminnesförening

1 november
KISS den sista dynastin
Alex Bergdahl
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Än kan vi dansa
Torsdag 3 november kl. 13.30 
Scala Bio, Stortorget

Premiärvisning av musikvideon Än 
kan vi dansa - en påminnelse om att ta 
tillvara på livet och varandra. Än kan 
vi dansa är framtagen av Sölvesborgs 
kommun med syfte att sätta ljus på 
åldrandet. Låten är skriven av Lukas 
Wägbo, producerad av Lasse Anders-
son och filmatiserad av Teatersmed-
jan. I huvudrollerna: Elin Sjöholm och 
Eve Klinteberg. Övriga medverkande: 
Sölvesborgs särskilda boenden och 
seniorer på Duvans mötesplats.

Extra! Extra! Premiären firas med 
country- och dansbandssångerskan 
Christina Lindberg som blandar sina 
musikaliska pärlor med livets reflek-
tioner. Christina slog igenom stort 
med De sista ljuva åren som låg hela 
65 veckor på Svensktoppen. 

Premiären är gratis men föranmälan krävs 
då salongen har ett begränsat antal platser. 
Du kan boka din plats fr.o.m. fredagen den 
28 oktober på telefonnummer 0456-81 69 
13, alt. 0456-81 69 19 (ej via telefonsvarare). 
Bokningen är öppen mån-fre 09.00-16.00.

Kura skymning- Bland gastar, 
strandvaskare och mylingar.
18.30, Sölvesborgs Bibliotek

De historier som berättades kring 
eldstaden förr är fyllda av fantastiska 
väsen, goda såväl som onda. De kunde 
finnas i skogen, i sjön, i brunnen, på 
gården eller i vägkorsningen. Vare sig 
man tror på dessa historier eller inte 
så berör berättelserna oss än idag. 
Museipedagog Ola Palmgren berättar. 
Ingen föranmälan och fri entré
Arr: Sölvesborgs kommun, Blekinge  
Museum, Föreningen Listersläkten och 
Studieförbundet Vuxenskolan. 

Sway
20.00, Sölvesborgs Golfkrog

Blue Note har lyckats engagera den 
jazziga damtrion ”Sway” bestående 
av Lina Kullberg, Annie Söderdahl och 
Jutta Wihlborg. Gruppen ackompanje-
ras av Pete´s trio, som består av Pete 
Rogers, Jonas Castell och Bernt Melin.
Entréavgift: 50 kr för medlem: 100 kr 
för övriga. Boka bord: 0456-706 40
Arr: Musikföreningen Blue Note

Fredag 4 november
Spökrundan i Sandbäck
kl. 14.00-18.00, Sandbäck 
Spökrunda för barn och vuxna med 
spökliga upptåg på olika platser, det är 
läskigt, kul och spännande! Fri entré.

1. Saloon Longhorn, Örlyckevägen 197 
OBS! Här finns bara tipsfråga dagtid. 
Från 18.30 kvällsevenemanget 
”Mörker & Ljus” (läs mer nästa punkt)

2. Möllekulla Länsmansgård,  
Möllekullavägen 127  
Vilse i grönsakslandet, Eko-KRAV   
odlingar, växthus, gårdsbutik med  
lokala matvaror, design, roliga prylar.

3.Börjessongården, Äskemovägen 26 
Spökvandring i Sagovärlden, fika, 
loppis, bilar, konst samt tips om hem-
sidor, loggor & visitkort med Altefur 
Development.

4.Frida på Staxgård, Yxnarydsvägen 15 
Smarriga kakor, bakelser, choklad och 
Halloweengodis.

5. Prostgården, Agerumsvägen 243 
Honungsglögg, bullar, honung, lant-
ägg, korvar.

6. San Lundberg Art, Syrenvägen 23 
Keramik, konst och hantverk

7.Jocar, Örlyckevägen 240 
Häftiga Hotrodbilar och överraskningar.

Handla: Betala med swish eller  
kontant, några ställen tar även kort.

”Mörker & Ljus”  
Kvällsevenemang  
kl.18.30. Saloon Longhorn,  
Örlyckevägen 197

En gastkramande afton i Örlyckeskogen 
med rysliga spökhistorier, kvällsmat, 
tända ljus och eldar. För vuxna och 
barn/unga över 12 år. Program: Stina 
Helmersson, Epona Storytelling och 
Tommy Wirén berättar hiskeliga histo-
rier om ”övernaturliga” upplevelser och 
händelser som ger kalla kårar. Otroligt 
men sant. Avgift: 450 kr inkl. middag. 
OBS! Förhandsbokning: 070-6830117.

Hemkodat  
- Skapa ditt eget datorspel
Sölvesborgs bibliotek 
Grupp 1: kl.10-12 
Grupp 2: kl.13-15

Gillar du att spela datorspel? Varför 
inte prova på att skapa ett själv! 
Under lovet kan du som är 9 -12 år  
prova på att koda ditt alldeles egna  
datorspel i programmet Scratch 
tillsammans med ungdomarna från 
Hemkodat. Workshopen är helt gratis, 
men det finns begränsat antal platser, 
så anmäl dig redan idag.Anmälan:  
josefin.svensson@solvesborg.se  
eller på telefon 0456- 81 68 54.
Arr: Sölvesborgs kommun
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För vi har tråkigt,  
Teater Trampolin
14.00, Nakterhuset

Teater Trampolin presenterar stolt 
universums tråkigaste föreställning 
för barn mellan 4-8 år, samt familj.  
En musikalisk nyskriven föreställning 
som visar att man kan göra precis  
allting och ingenting med fantasins 
förmåga. Vi vill väcka nyfikenhet och 
visa att man inte behöver så mycket 
för att kunna leka. För vi har tråkigt 
utlovar rymdfärd, en safariresa, 
drakar, ett iskallt sydpolen, magsjuka, 
loppcirkus och mycket, mycket mer. 
Fri entré. Bokning: www.riksteatern.se
Arr: Sölvesborgs Riksteaterförening

Utebio Paddington
18.00, Stortorget

Kom till stortorget i höstmörkret och 
se familjefilmen Paddington. Kultur- 
kalaset bjuder på utebio! Ta med 
något att sitta på och klä dig varmt. 
Fri entré.  
(Obs! Vid stark blåst/oväder kan  
utebion behöva ställas in.)
Arr: Sölvesborgs kommun

Lördag 5 november
”Konst och psykiskt lidande. 
Från Orfeusmyten till  
Lillhagens sjukhus”
11.00, Sölvesborgs bibliotek

Vilka samband finns mellan kreativitet 
och galenskap? Psykolog och konst-
skribent Johannes Nordholm tar med 
oss på en resa genom konsthistorien. 
Ingen föranmälan och fri entré
Arr: Sölvesborgs kommun

En utflykt till senmedeltidens 
Sölvesborg
13.00, Sölvesborgs museum

Visning av de många spännande 
utgrävningsfynden i fornminnes- 
föreningens samlingar från stadens, 
karmelitklostrets och borgens medel-
tid. Entré 30 kr. Gratis för barn under 15 
år.  Arr: Sölvesborgs och Listers fornmin-
nesförening

Viscafé
15.00, Gamla Skofabriken

Visprogram med egna trubadurer och 
gästartist. Arr: Visans vänner

Alla dagar hela v.44
Försäljning
Sölvesborgs bibliotek

Försäljning av böcker och ljudböcker 
hela kulturkalasveckan, 5 kr/styck. 
Under ordinarie öppettider.  

Halloweenpyssel
Sölvesborgs bibliotek, Barnavdelningen 
Måndag 31 oktober- Lördag 5 november

Hjälp oss att pynta med halloween-
pyssel i biblioteket! Vi behöver just 
din hjälp att få till den rätta känslan 
i biblioteket nu när det är halloween. 
Vi har olika bord framme med olika 
pyssel på.  Arr: Sölvesborgs kommun

Kreativa workshops  
med Caroline Malmsjö
Sölvesborgs bibliotek, Källaren 
(ingång från parken)

Söndag 30 oktober 11–12.30,  
7-9 år, i vuxens sällskap 
Söndag 30 oktober 13.30–15.00,  
7-9 år i vuxens sällskap  
Måndag 31 oktober 17.00–18.30, 10-12 år 
Tisdag 1 november 15.00–16.30, 13-15 år 

Vi dyker in i textiltryckets värld och testar 
på att skapa olika tryck, mönster och kan-
ske lettering på tygkasse, pennskrin och 
liknande. Tänk på oömma kläder! Material 
finns på plats. Workshops samt material är 
gratis. Begränsat antal platser. Anmälan 
per e-post, skickas senast 14 oktober till 
pernilla.weirum@solvesborg.se
Arr: Sölvesborgs kommun i samarbete med 
Caroline Malmsjö

4 november
För vi har tråkigt  
Teater Trampolin
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Fritancupen
Bokelunds idrottshall. 
Fredag 28/10 kl. 16.45-sent 
Åk 7-gymnasiet. 
6-8 personer i laget (5-mannafotboll)  
Pris till vinnande lag samt pris till  
fairplay-lag. H78 har kiosken öppen. 
50 kronor per lag i anmälningsavgift.

Ullaredsresa
Måndag 31/10  
Åk 7-gymnasiet. Avgift: 150 kronor 

Discobowling & burgare
Måndag 31/10 kl. 12.45-16.00, Bromölla 
Åk 4-6. 100 kronor i anmälningsavgift. 
Hamburgertallrik/bowling ingår.

Halloweenkväll
Tisdag 1/11 kl. 15-21 
Skofabriken och Fritan i Mjällby. 
Åk 4-9. Pris till bästa utklädnad!

Spökrunda
Onsdag 2/11 4 kl. 18-20.00 
Bokelundsskolan.
Åk 4-9. Anmäl dig till oss och få en tid för 
att gå vår läskiga spökrunda runt Slingan, 
samt var med om en magisk mini-show 
med magikern Douglas ”Dracula”  
Nordenbelt. Begränsat antal platser!

Fritidsgårdarna Boda Booooo!
Boda Borg, Karlskrona 
Torsdag 3/11 
Åk 4-6. Avgift: 100 kr. 
Roliga lagutmaningar - fysiska men 
också kluriga där man får hjälpas åt 
att tänka. Tacobuffé ingår. OBS! Inget 
för den lättskrämda då det finns både 
spöken och gastar på plats.

Mellanstadiehäng
Fredag 4/11 kl. 15.00-18.00, Skofabriken 
Åk 4-6. Vi bakar tunnbrödspizza ihop. 

Magikern Douglas Nordenbelt
Fredag 4/11 kl. 19.00 (kom i god tid!) 
Åk 7-gymnasiet. Avgift: 50 kr 
Douglas gick till final i TV4s Talang 
2018. Nu bjuder han på en exklusiv 
skräckmagishow på Scala bio,  
missa inte! 

Bio
Fredag 4/11 kl. 20.30 (kom i god tid) 
Åk 7-gymnasiet. Avgift: 50 kronor 
Följ med oss och kolla på ‘Pray for the 
devil”  tillsammans på Scala biograf.

För mer info och anmälan läs mer på  
solvesborg.se/fritidsgardarna/lov
eller skriv till frittidsgårdarna på sociala 
medier, instagram och facebook på  
@fritidsgardarnasolvesborg

11

Caspar Camitz
Picknickkonsert på Scala

Lördag 29 oktober, 19.00, Scala bio
Caspar Camitz medverkade i TV4:s Idol år 2020 och 
blev hyllad för sitt unika och djupa artisteri. Ta med 
picknickkorgen till Scala  och kom och lyssna till soul, 
blues, visa, folkmusik och självklart lite rock.  
Fri entré men plats måste bokas via mail till  
pernilla.weirum@solvesborg.se
Arrangör: Sölvesborgs kommun
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Öppen ateljé, galleri & café. 
Lördag 29 oktober 11-17
Söndag 30 oktober 11-17
Lördag 5 november 11-17  
Målarevägen 12, Sölvesborg
Välkommen till Camilla Nilssons ateljé.
Camilla visar formgivningsnyheter samt 
ett nytt spännande konstnärligt uttryck. 
Trädgården, klädd i ljuvlig höstskrud, 
med sina olika miljöer erbjuder vila och 
inspiration invirad i en värmande ullfilt. 
Kaffe och te med konstnärens hemska-
pade bakverk finns i ateljéns café. 
Här erbjuds även sittplatser i den  
kreativa miljön, mitt bland penslar,  
färgtuber och konstverk. 
Arrangör: Camilla Nilsson

Utställning Re:design
Lördag 29 oktober- lördag 5 november 
Sölvesborgs bibliotek

Lotta Pernebjer och Malin Nordgren 
Hansson visar kläder från sommarens 
modevisning under Killebom. Kläder-
na är tillverkade av befintliga textilier 
från byrålådor, garderober och second 
hand-butiker. Öppet under biblio-
tekets ordinarie tider. Utställningen 
pågår till och med den 19 november. 
Arrangör:  
Lotta Pernebjer och Malin Nordgren Hansson 
i samarbete med Sölvesborgs kommun.

Mitt liv som cirkus.  
Re:design & fotokonst
Torsdag 3 november-lördag 5 november  
Östra Storgatan 25 Sölvesborg

Lotta Pernebjer och Malin Nordgren 
Hansson visar kläder och fotokonst
i Pepes Garage. Levande musik med 
Jonathan Carlemar. Öppet:
Torsdag 3 november vernissage 17.30 
och framåt. Modevisning kl. 18.30
Fredag 4 november After Work kl. 17.30 
och framåt. Modevisning kl. 18.30
Lördag 5 november utställning kl. 11-16
Arrangör: Lotta Pernebjer,  
Malin Nordgren-Hansson

Utställningar
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Kåre Holgerson - TIDVATTEN 
- GRAFIK OCH OBJEKT 
Sölvesborgs Konsthall
Lördag 29 oktober 12-15
Söndag 30 oktober 12-15
Onsdag 2 november 16-18
Lördag 5 november 12-15
Kåre Holgerson arbetar med fotografi 
och filmande som han använder som 
bas i sitt konstnärliga skapande. En 
del arbetsmaterial blir grafiska blad, 
mixed media, installationer och objekt. 
Han arbetar gärna under längre tid i 
teman och tiden skapar nya insikter 
och perspektiv. 
Arr: Sölvesborgs konstförening 

Öppet hus på Borre Museum
Listers Härads Tingshus
Fredag 4 november 11-15
Lördag 5 november 11-15
Temat för Kulturkalaset är från  
privatpersoner inlånade tavlor och  
träfigurer av Borre.

Arr: Borres vänner

Greger Bojeby
Restaurang Blåregn
Gregers konst är abstrakt och han 
vill bjuda in betraktaren i sin känsla, 
öppna upp för fri tolkning och väcka 
fantasin. 

”Jag jobbar med blandteknik, oftast 
akryl och kol på duk eller hardboard. 
Inspirationen kommer från livet,  
naturen och havet, säger Greger.

Öppet under restaurangens ordinarie 
öppettider.  
Se Instagram @restaurangblaregn
Arr: Greger Bojeby, Restaurang Blåregn

Annas växthus, galleri och 
konsthantverk - Bondeform 
Västra Storgatan 15 Sölvesborg 
Lördag 29 oktober 11-15
Söndag 30 oktober 11-15
Lördag 5 november 11-15
 
I ett av Sölvesborgs äldsta hus ligger 
Annas Växthus, galleri och konsthant-
verk. Under Kulturkalaset visas Therese 
Bondessons keramik ”Bondeform” 

Mellan hand och hjärta byggs unika 
former i lera. Jag strävar alltid efter 
att vara i nuet med varje lerklump och 
älskar att följa processen, därför blir 
alla mina produkter sin egen och alla 
är olika, precis som vi människor,  
säger Therese. Lördagen den 29  
oktober finns konstnären i butiken. 

Under utställningen finns också det 
sedvanliga utbudet med konst- 
hantverk av 14 olika konstnärer 
/konsthantverkare.

Hantverk och konst i våra 
byar, Hörvik och Krokås
Hörvik-Krokås hembygdsgård
Torsdag 3 november 15-18
Fredag 4 november 15-18
Lördag 5 november 13-18
Utställning med hantverkare och 
konstnärer med koppling till våra byar, 
även viss försäljning.
Arr: Hörvik-Krokås Hembygdsförening i sam-
arbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Attila och Desiree  Forsman 
Badhusgatan 4 A, Sölvesborg 
Lördag 29/9, 10-15
Söndag 30/9, 10-15
Onsdag  2/10, 10-15
Lördag   5/10, 10-15
Konstnärsparet Attila och Desiree 
Forsman visar sin bildkonst i akryl och 
torrpastell i sin hemmamiljö. 
Arrangör: Attila och Desiree  Forsman
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Konst i glashyttan
Glashyttan, Slottslängorna

Lördag 29 oktober 10-14 Vernissage 
Söndag 30 oktober 10-14 
Tisdag 1 november 10-14 
Onsdag 2 november 10-14 
Torsdag 3 november 10-14 
Fredag 4 november 10-14  
Lördag 5 november 10-14

Konstutställningen ”Konst i Glashyttan” 
bjuder åter igen på färg och form av olika 
slag. Årets utställare är Gerd Hector, 
Alexandra Melander och Monica Yasmin. 
Välkomna till en färgsprakande konst- 
utställning.
Arrangör: Hector, Melander, Yasmin

Läs mer om kulturkalasets  
program på webben!

Vill du veta mer? På vår webb hittar du 
en utförligare beskrivning om de olika 
programpunkterna i kulturkalaset.  
 
Tänk också på att det alltid kan ske 
oväntade förändringar. Men vi håller all-
tid det digitala programmet uppdaterat. 
Så kika gärna in på:

www.solvesborg.se/kulturkalas

Kultur- 
kalas 


