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Konstutställning i Sliperiet, Gylsboda
11:00. Sliperiet Gylsboda

Som en del i nysatsningen med konstrundan som Älmhults Konstförening arrangerar deltar vi i Sliperiet Gylsboda. Flera olika konstnärer
kommer att visa sina alster hos oss under konstrundan. Den permanenta utställningen finns också på plats, så det finns mycket att se för
olika intresseinriktningar. Välkomna!
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Arrangör: Sliperiet Gylsboda arrangerar vår del i konstrundan
Producent: Älmhults Konstförening är huvudarrangör för hela
konstrundan Info: www.sliperietgylsboda.se

oktober

Osby konsthall

Sverige är fyllt av begåvade kvinnliga serietecknare som producerar seriestrippar. Men ingen
av dem får en daglig publicering av en serie i svenska dagstidningar. Med den här utställningen vill vi presentera tolv av Skandinaviens bästa och mest lovande strippserieskapare.
Tolv kvinnor, var och en med sin egen stil, men alla med skärpa och förmåga att, på kornet,
spegla sin egen samtid.
Arrangör: Osby kultur och ABF Producent: Strand Comics och Serieteket
i samarbete med Seriefrämjandet och Serieskolan

14 Geologins Dag

8

söndag

lördag

Vernissage och Kulturarvsdag
11:00. Sliperiet Gylsboda

En fantastisk akvarellmålare visar konst som är hans ”små försynta
inlägg i miljödebatten”. Magnus Petersson, konstnären som inspireras av bland annat skärgården och Östersjön men samtidigt
oroar sig för den samma. Kulturarvsdagen firar vi i Sliperiet med
vernissage med denna enastående konstnär. Kom och träffa honom och passa på att ställa frågor om de ljuvliga målningarna.

o : M a g n u s Pe t
e

Samlingen av fantastiska mineraler & fossiler fascinerar. Vad kan passa bättre på Geologins
dag än att komma och se på alla olika mineraler, lyssna på mineralsamlare, naturfotograf
och amatörgeolog Patrik Axelsson som berättar om hur han går till väga för att hitta olika
mineraler med mera. Föreläsning klockan 13.30 Konstutställning med Magnus Petersson
finns också på plats.
Arrangör: Sliperiet Gylsboda Kontakt: Pia Lindberg, tel 0703109162,
mail: medlem@sliperietgylsboda.se Info: www.sliperietgylsboda.se

söndag

Reia Sofiadotter Collberg
Kultur och fritidschef
2

Visning i Spinneriet

10:00 och 14:00. Spinneriet Strömsborg

Kom och upplev Kulturarvsdagen på Spinneriet i Strömsborg! Kulturarvsdagen är Riksantikvarieämbetets årliga temadag då över 300 arrangemang runt om i Sverige bidrar till förståelse,
intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer. Ta chansen att uppleva Spinneriet!
Arrangör: Osby Hembygdsförening Info: www.hembygd.se/osby

Regissören Bengt Grewin presenterar en varm
och kärleksfull berättelse om sin mormors
uppväxt och om bygderna i nordöstra Skåne
vid förra sekelskiftet.
Arrangör: Osby bibliotek och Osby kultur

o

och KulturExpo för Riksteatern Osby
14 Kick-off
16.00 Teater Borgen, Osby

lördag

8

ovanligt vanligt liv

18:00. Osby bibliotek

rss

Arrangör: Sliperiet Gylsboda Kontakt: Pia Lindberg, tel: 0703–10
91 62, medlem@sliperietgylsboda.se Info: www.sliperietgylsboda.se

13:00. Sliperiet Gylsboda

16 Film: Ett alldeles

måndag

Riksteatern Osby presenterar föreställningar som kommer. Efter en kort paus visar Emma
Lyrén Fernandez och Conny Thimader utdrag ur Malmö Operas stora program hösten
2019.Innan presentationerna och i pausen hittar ni ett KulturExpo i foajen med bland
annat lokala utställare.
Arrangör: Riksteatern Osby Producent: Malmö Opera Entré: Fritt för medlemmar,
icke medlem 100 kr Biljetter: www.osbyteater.se Kontakt: ordforande@osbyteater.se
Info: www.osbyteater.se

17 Församlingskväll

tisdag

18:30. Osby församlingshem

Vad är en människa värd? Författaren Åsa
Hagberg från Förslöv talar om värdegrund,
prioriteringar och värderingar – i samhället
och inför Gud.
Arrangör: Osby Lekmannakår samt Sensus
Entré: Smörgåsfika 30 kr, ingen föranmälan
Kontakt/info: bl.ljungman@telia.com,
https://www.svenskakyrkan.se/osby
3

Illustration: Ellen Ekman

I utställningen
Pang Pang Patriarkatet,
3 september – 12 oktober
i Osby konsthall, visar tolv
av Skandinaviens bästa
strippserieskapare upp
sina verk.

3 – 12 Pang pang Patriarkatet!
tisdag

Fo t

Vi på Kultur och fritid kommer
att göra massvis av evenemang
och aktiviteter på temat framtid
under hösten och våren 2020!
Att barnkonventionen blir lag
2020 är naturligtvis en stor del av temat. Får
barn vara delaktiga i beslut som rör dem och får
de lov att utveckla sin kreativitet och rörlighet,
skapa och leka har det en positiv påverkan på
hälsa och livskvalité även senare i livet. De
frågorna värnar vi extra om på Kultur och fritid.
För framtid är framtidstro för alla som bor
i kommunen oavsett ålder och bakgrund. Känslan av att hela kommunen är attraktiv och en bra
plats att leva och utvecklas på, det brinner vi för!
Inför framtiden behöver vi även hantera andra
utmaningar. Hur uppnår vi målen i FN:s agenda
2030 om att bekämpa klimatförändringarna?
Hur säkerställer vi hälsosamma liv och främjar
välbefinnande i alla åldrar? Kanske finns en
del av svaren i nya kreativa uppfinningar som
digitalisering ger oss.
En sak är säker, alla behövs i arbetet med
att skapa en bättre värld. Därför vill jag hälsa
er alla varmt välkomna att skapa en bra och
hållbar framtid i Osby kommun med oss!

1

söndag

L in d

Möt framtiden
med oss!

31

lördag
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Om inget annat anges är evenemangen gratis

Evenemang
:P

September
Oktober
November
December
Återkommande
evenemang
Bibliotek
Simhall, ishall,
fritidsgårdar

September

n

Omslagsbilder: Jonatan Fernström/Folkteatern,
Moa Romanova, Mostphotos, Andreas Paulsson

September
23 ”Jag är inte bara

20 Nalleövernattning

Har du funderat på vad som händer på biblioteket under natten? Nu kan ditt
gosedjur få vara med om en natt på biblioteket. Du kommer tillsammans med
ett gosedjur till biblioteket på fredag den 20/9 kl. 15.00. Tillsammans
läser vi en saga och sedan får du bädda ner ditt gosedjur i sagorummet
och du får säga god natt. Dagen efter, på lördag förmiddag kl. 10.00
hämtar du ditt gosedjur och då får du veta om ditt gosedjur sovit eller
hittat på hyss under natten. Rekommenderad ålder: 3-6 år. Föranmälan krävs och görs
till isebell.johnsson@osby.se senast 15/9.
Arrangör: Osby bibliotek

21 Barnkonsert: ”Den sjungande bänken”

lördag

polis, jag är
människa också”
måndag

15:00. Osby bibliotek

fredag

11:00. Fritidsgården Pulsen

Per Dunsö, musiker och skådespelare, gjorde stor succé i TV-serien ”Solstollarna” på 80-talet. Tillsammans med Anna Lahmer
framför han underbara små låtar och med fantasins hjälp får
de oss fängslade. Välkomna stora som små till en sångstund där
bitarna passar så bra ihop och blir till ett sjungande pussel.
Arrangör: Osby Konsertförening/Musikisyd
Entré: 50 kr inkl. fika Info och biljetter: osbykonsertforening.
webbly.com Producent: Musik i Blekinge

18:00. Hasslarödsskolan Aulan
Ewa-Gun Westford har arbetat som polis i Skåne sedan 1973 och upplevt hur
det är att vara kvinna i en mansdominerad bransch. Idag är hon Skånepolisens
kommunikationsansvariga som genom
sin värme humor och dialog förklarar
för medborgarna vad polisen gör och
varför! Ewa Gun har skrivit boken ”Mitt
Wallanderland” där hon delar sina 40 års
erfarenheter som polis och också blandar in ”kollegan” Kurt Wallender i sitt
sällskap. Hon är också krönikör i Kvällsposten och fick 2018 utmärkelsen Årets
medelpunkt av Skånska Akademin!
Arrangör: Medborgarskolan Syd
Entré: 70 kr Biljetter: www.medborgarskolan.se/osby, 075-241 6850
Info: www.medborgarskolan.se/osby

29 Duo Sentire och

24 Föreläsning med Jesper Caron

tisdag

söndag

18:30. Teater Borgen

Jesper Caron gör en bejublad föreläsning om hur man tränar upp sin inre kapacitet och
förmåga att Må bra på riktigt. När man mår bra och känner flow är det också lätt att
göra sitt allra bästa på både jobbet och i privatlivet. Det är ingen tillfällighet varför vissa
människor fortsätter att må riktigt bra trots stora utmaningar, medan andra människor
faller som korthus av minsta lilla motgång.
Arrangör: Actionplant AB Entré: Från 395 kr, inklusive bok, ljudbok, träningsverktyg
Biljetter: www.jespercaron.se/on-tour

Duo Sentire – Ulrika Hebbe, piano och
Lars-Inge Bjärlestam, cello – har uppmärksammats för sitt samspel, temperament, spelglädje och förmåga att sudda
ut musikaliska gränser. Tillsammans med
The Hebbe Sisters, en mycket lovordad
sånggrupp det svänger om, bjuds publiken på underhållning av hög klass.
Arrangör: Osby Konsertförening
Entré: 150 kr, medlemmar 100 kr,
Biljetter: Inget förköp
Kontakt: Mats Berg 0761136123
Info: https://osbykonsertforening.
weebly.com

25 Workshop: serieskapande

onsdag

the Hebbe Sisters

17:00. Musikskolans Konsertsal Osby

för unga och vuxna

18:00–20:00. Osby bibliotek
Siri Lidbeck är bildkonstnär och serietecknare, bosatt i
Malmö. Hennes serier har bland annat visats i Sydsvenskan
och i Galago och just nu arbetar hon med sin självbiografiska serieberättelse ”Där inga knoppar brister”. Under
workshopen går vi igenom grunderna för serieskapande.
Du får ta del av knep och tekniker som serietecknare använder sig av för att göra riktigt bra serier! Under
workshopen varvar vi genomgångar med enkla, roliga
ritövningar. Målet är att du ska ha gjort en egen serie när
du går härifrån! Workshopen riktar sig till unga och vuxna.
Arrangör: Osby kultur och ABF

21

lördag

Småkrypslördag!

28

lördag

29 Konst- och hantverksutställning

söndag 10:00–16:00. Byagården i Ubbaboda

Lokala konstnärer och hantverkare ställer ut sina alster. Servering av kaffe och
nygräddade våfflor båda dagarna.

10:00–13:00. Osby bibliotek
Välkommen till en lördag som går i småkrypens tecken!
Alla besökare bjuds på fika. Varmt välkomna!

Arrangör: Sydöstra Örkeneds Byalag Kontakt: Stefan Svensson, 070-5106113

Föreläsning 11:00
Hur flyger en humla? Vi har nog alla hört den seglivade myten att humlor
egentligen inte ska kunna flyga. Men varje sommar ser vi dem surra från
blomma till blomma. Med enkelhet flyger de över öppna landskap och
genom täta buskage utan att krascha. Hur är detta möjligt? Kom och lyssna
på Nellie Linander, doktor i biologi, för att få svaret på denna fråga och lära
dig mer om just humlor. Rekommenderad till 4-12 år.

29 Stina, Stava och Florence – kvinnor från Huseby

söndag 18:00. Medborgarhuset, Lönsboda

Ewa-Gun
Ewa-Gun Westford, kommunikaWestford
tionsansvarig för Skånepolisen.

Arrangör: Örkeneds föreläsningsförening
Entré: Terminskort 100 kr. Enstaka inträde 50 kr
Biljetter: På plats Kontakt och info: Tore Gunnarsson,
tore-g@hotmail.se, 072-452 05 83, www.skanskaff.se

ahlgr en
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Arrangör: Osby bibliotek, Osby kultur och Folkuniversitetet

Pe

Det kommer finnas möjlighet att pyssla i Skaparverkstaden tillsammans
med konstpedagogen Ulrika Wennerberg kl. 10-13.

o:

Skaparverkstad 10:00–13:00

Marknad

10:00. Bygdegården i Rumpeboda

F
ot

Lisbet Eriksson, guide och Husfru på Huseby Bruk, berättar
om några mer och mindre kända kvinnor och deras liv.
De har alla sina anknytningar till Huseby – det gamla
järnbruket som ligger 2 mil söder om Växjö. Huseby
är fullt av historiska berättelser och fantastiska
personligheter och även ett uppskattat besöksmål.

29 Rumpeboda

söndag

En liten trivsam marknad där bygdegårdsföreningen säljer potatis, äpplen,
päron, hembakat, varm korv och lotter.
Föreningen erbjuder även servering med
underhållning. Här finns frallor, kaffe och
kakor. Ett tjugotal knallar är på plats och
erbjuder intressanta varor till bra priser.
Arrangör: Örkeneds Norra Bygdegårdsförening
5

4
Foto: Polisen/Ulrika Bergström

Oktober
15 Församlingskväll

Gosegrisen

tisdag
hem

11:00. Fritidsgården Pulsen

Möt Ankafara och hennes Gosegris i en barnsligt rolig föreställning med mycket lek och bus. Bli inspirerad att leka själv,
att prova och låtsas, att fantisera och att tänka i nya banor.

5

Arrangör: Osby Lekmannakår samt Sensus Entré: Smörgåsfika 30 kr
Kontakt: bl.ljungman@telia.com Info:
www.svenskakyrkan.se/osby

Höstkväll tillsammans
16:30. Osby församlingshem

Prästen Per Kristiansson berättar från arbete på Filippinerna och besök
i flyktingläger vid Sydsudan. Högläsning av Brita Fribyter. Vi sjunger under
ledning av Staffan Bråliden och äter kvällsmat tillsammans.
Arrangör: Internationella gruppen i Osby pastorat/Sensus Entré: Frivilligt bidrag till act/
Svenska kyrkan Biljetter: Gratis, men anmälan till pastorsexp. 0479-524500 senast 3 oktober klockan 12 Kontakt/info: siv.larsson@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/osby

12 Opera: Turandot

lördag

19.00. Borgen, Osby

Hyllad uppsättning av operaklassikern Turandot. Operan introduceras av Arne Rydberg
30 minuter innan föreställningen startar. Direktsänd Opera från Metropolitan i New York.
Arrangör: Bio Borgen, ABF Skåne Nordost, Folkets hus och parker Entré: 295 kr, under 26
år 225 kr, abonnemang på minimum 5 st. operor från MET 225 kr/st Bokning: bioborgen.se

n rik B er g k vi st

18:00. Medborgarhuset, Lönsboda

Henrik Bergkvist (tvåfaldig Svensk Mästare i muntligt berättande)
kommer på återbesök med en föreställning som blandar romantik
med ruskigheter. Halsbrytande dråpligheter varvas med enstaka
sånger och ordlekande.

t
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söndag
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13 Med skräckblandad förtjusning

18:30. Osby församlings-

Rotlös, förvirrad och älskad? – Lite om
biblisk människosyn. Före detta rektorn
vid Helsjöns folkhögskola Carl Magnus
Adrian, Göteborg delar med sig av sina
erfarenheter från samtal med människor
i alla åldrar.

Arrangör: Riksteatern Osby Producent: Fri scenkonst
Entré: 50 kr inkl.fika Biljetter: Kassan 1 tim före föreställning
eller via sms 070-592 66 48 Info: www.osbyteater.se

lördag

Foto: Jonatan Fernström/Valentin experience/Folkteatern

5

lördag

16 Författarbesök:

onsdag Peter Ullgren
19:00. Osby bibliotek

Peter Ullgren är docent
vid Lunds universitet
men är även författare och gästforskare.
På Osby bibliotek
föreläser han om sin
senaste bok: Breven
som inte kom fram –
Karl XII:s soldater i Norge
1716 och 1718. Boken beskriver krigets
fasa, glädje och sorg i stormaktstidens
slutskede, utifrån unika soldatbrev som
aldrig nådde hem till nära och kära.
Arrangör: Osby bibliotek
Kontakt: bibliotek@osby.se
0479-528210

Arrangör: Örkeneds föreläsningsförening Entré: 50 kr, terminskort
100 kr. Biljetter: Vid arrangemanget Kontakt/info: 072-452 05 83, www.skanskaff.se

Nakna som foster och gudar
13 Teater:
19:00. Teater Borgen, Osby

söndag

En nyskriven pjäs om poeten Karin Boye och hennes livspartner Margot Hanel. De har varit tillsammans i sju år.
Sen bara försvinner en av dem. Där sitter Margot vid radion och hör hur de efterlyser Karin Boye. Samma radio som
rapporterar från kriget. Kriget som Margot flytt ifrån för att få leva med sin älskade Karin. I Sverige dödar man inte
homosexuella. Här får man bara fängelse om man lever ihop med nån av samma kön.

6

Arrangör: Riksteatern Osby Producent: Riksteatern Entré: Salong: 250 kr, balkong: 200 kr, skolungdom: 100 kr-,
scenpass ger 50 kr i rabatt. Biljetter: www.osbyteater.se Kontakt: ordforande@osbyteater.se Info: www.osbyteater.se

Författaren Karin
Boye står i centrum
i Riksteaterns pjäs
Nakna som foster
och gudar. Spelas
på Teater Borgen
den 13 oktober.

7

Oktober

19
dag

Lör

Framtidslördag!

50 år
19 Blåslaget
16:00. Musikskolans Konsertsal

Den 19 oktober firar föreningen Blåslaget sitt 50-årsjubileum med en konsert i Musikskolans konsertsal. Underhållningsorkestern med Midi- och Mini-grupperna bjuder
på trivsam underhållning. Ledare och konferencier är Lars
Ward. Medverkar gör också den välkände trumpetaren
Magnus Johansson. Han har spelat med storheter som Stevie Wonder och Tom Jones och är känd från bland annat
Dobbido och Diggiloo. Han kommer förutom solistiska
inslag nu också att spelar ett antal låtar tillsammans med
orkestern.

10:00–13:00. Osby bibliotek

Välkommen på framtidslördag! Ta del av workshops, utställare, konstutställning och skapar
verkstad, allt på det viktiga temat framtid. Tillsammans blir vi kanske lite klokare på vår
framtid. Välkommen!

Hållbar workshop

Kom och skapa ditt unika mobilfodral,
pennskrin eller tygkasse. Ta gärna med
ett gammalt mobilfodral att göra om,
ett gammalt klädesplagg eller en tygbit
med något fint mönster du gillar som
kan förvandlas till en snygg tygkasse med
workshopledarnas hjälp! Material finns
på plats om du inte har hemma.
Arrangör: ABF
och Osby Kultur

Skaparverkstad

Med hållbarhet i centrum skapar vi
konstverk på temat framtid som sedan
ställs ut i konsthallen under perioden
19/10 – 4/12. Konstpedagog Ulrika
Wennerberg är på plats, alla åldrar är
välkomna och materialet är gratis!
Vi bjuder dig som skapar på fika!

Vernissage:
En dröm om framtiden
Välkommen att besöka en spännande
framtidsinstallation med konstverk
skapade av flera olika grupper, personer
och åldrar på temat framtid. Barn och
skolklasser bjuds speciellt in för att skapa
kreativa konstverk som kanske till och
med löser världsproblem. Hur skulle
framtiden se ut om du fick välja? Kom till
konsthallen och inspireras av framtiden!
Konstnär Ulrika Wennerberg har skapat
interaktiva konstverk som du som besökare kan vara en del av. Under hela utställningsperiodens gång fylls utställningen på
och den pågår fram till 4 december.
Konstutställningen är en del av Bästa
Biennalen som pågår i hela Skåne med
barns skapande i fokus. Vill du vara
med och skapa något till utställningen?
Kontakta:
cecilia.pedersen@osby.se
Arrangörer: Osby bibliotek, Osby kultur,
ABF och Ulrika Wennerberg

Hela programmet hittar du
på bibliotekets
hemsida när det
närmar sig.

Foto: Mostphoto

Manon
26 Opera:
19.00. Borgen

lördag

Arrangör: Blåslaget Entré: 150 kr, pensionär och studerande 100 kr, barn till och med 16 år gratis Biljetter, förköp:
Margit Petersen: maggan78p@gmail.com

lördag

Trumpetaren
Magnus
Johansson

26 Danskväll med hemlagat smörgåsbord

lördag 18:00. Rumpeboda Bygdegård
En danskväll som inleds med ett dignande hemlagat smörgåsbord. Dansar gör vi
traditionsenligt till musik av REID & CO. I pausen serveras äppelkaka med vaniljsås.

Arrangör: Örkeneds Norra Bygdegårdsförening Entré: 300 kr Biljetter: Anmälan senast
den 23 oktober till Essie eller Erik tel. 0479–20036, 0705944606 Avgiften betalas när
du kommer till festen.

Direktsänd Opera från Metropolitan
i New York. Manons historia är en av
litteraturens och musikens stora tragiska berättelser. Lisette Oropesa gör den
oemotståndliga titelrollen, den tragiska
skönheten som längtar efter de finaste
sakerna i livet, i Laurent Pellys avslöjande
uppsättning. Michael Fabiano är den besatte Chevalier des Grieux, vars desperata
kärlek till Manon kommer att bli deras
fall. Maurizio Benini dirigerar Massenets
sensuella musik. Operan introduceras av
Arne Rydberg 30 minuter innan föreställningen startar.
Arrangör: Bio Borgen, ABF Skåne
Nordost, Folkets hus och parker Entré:
295 kr, under 26 år 225 kr, abonnemang
på minimum 5 st. operor från MET 225 kr/
st Bokning: bioborgen.se

27 Libyens unika och

söndag

okända djurliv

18:00. Medborgarhuset Lönsboda

26

lördag

SPÖKAFTON –
Dinnershow

19:00. Borgen Osby

Det finns en sägnen om en man som går
igen vart hundrade år och syftet med hans
återkomst är att sätta upp en show som
bygden sent ska glömma. Osby Konsertförening, i samarbete med artistgruppen ”Showtime” och Borgen, hälsar dig
välkommen till ”SPÖKAFTON” – en
fartfylld kväll med sång och dans inklätt i
glitter och glamour.

Naturfotografen Dick Persson, Lund,
berättar om och visar unika bilder av
Libyens unika djurliv. Libyen har under
långa tider varit ett stängt land. Genom
sitt arbete i landet, kunde han på
1980-talet komma åt att ta unika bilder
av djurlivet. Bilderna har lett till flera
utmärkelser.
Arrangör: Örkeneds föreläsningsförening
Entré: Terminskort 100 kr. Enstaka inträde
50 kr Biljetter: Vid arrangemanget
Kontakt/info: Tore Gunnarsson,
tore-g@hotmail.se, 072-452 05 83,
www.skanskaff.se

Arrangör: Osby Konsertförening och
Borgen Entré: 495 kr inklusive 2 rätters
buffé Biljetter: Borgen 0479–31562
Info: osbykonsertforening.webbly.com

Glitter och glamour
i ”Spökafton” den
26 oktober på Borgen.
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Föreläsning: Hållbart skogsbruk!

onsdag 19:00. Osby Bibliotek
Skogen bidrar på många sätt till människors välbefinnande och tillhandahåller en rad ekosystemtjänster. Samtidigt som skogen ger klimatlösningar påverkar klimatet trädens tillväxt
vilket ställer skogsägarna inför nya beslutssituationer. Det tar lång tid för träd att växa, så
planering för framtiden behövs redan nu. Kom och lyssna på Anna Maria Jönsson, professor
vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet.

Arrangör: Osby kultur och Folkuniversitetet

6
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onsdag

Musik med komik

18:30. Osby Församlingshem

Osby/Ö Göinge Kammarorkester bjuder på symfonisk musik tillsammans med Hässleholms Kammarorkester under ledning av musikern och komikern Magnus Mårtensson.
Ungdomar från musikskolan medverkar.
Arrangör: Osby Konsertförening Entré: 150 kr, medlemmar 100 kr Biljetter: Inget förköp
Kontakt: Eva Eriksson-Ehrenberg 0706–837843 Info: http://osbykonsertforening.webbly.com

8

fredag 19.00. Teater Borgen, Osby
En av Sveriges främsta jazzsångare, Svante Thuresson, tolkar tillsammans med Claes Crona
Trio Beppe Wolgers. Med humor och värme kommer publiken nära textförfattaren, poeten,
och människan Beppe Wolgers.

Under loven anordnar Kultur och fritid gratis
aktiviteter för barn och unga. Vill du vara sam
arbetspartner och hålla i en lovaktivitet? Kontakta
Kultur och fritid: cecilia.pedersen@osby.se
Oktober

Skaparverkstad: Skapa med papper!

28

måndag

14:00–16:00
Osby Bibliotek

29

tisdag

Förbered er på en grym
konsert på höstlovet med
Rimstad Rockerz!

9

Att skapa med papper öppnar upp till oändliga möjligheter! I skaparverkstad dukar vi
fram olika sorters papper med olika karaktärer, färger och mönster – från tapeter till
tunnaste rispapper. Vill du göra ett favoritdjur, spännande askar, en glasskollektion? Allt är
möjligt när vi skapar med papper! Alla åldrar välkomna och material och fika är gratis!

lördag

1

Dinosauriekonsert med Rimstad Rockerz!
10:00. Fritidsgården Pulsen

Rimstad Rockerz, världens bästa band i hela världen, underhåller i en klass för sig! Under konsertens
gång kommer ni att lära er nya låtar och nya danser. De fyra medlemmarna i Rimstad Rockerz Johan
Eckman, Anton Jakobsson, Sebastian Nygren och Anders Wiking är alla förskollärare med inriktning
på musik. 2019 blev bandet nominerade till Manifestpris i Barnkategorin för skivan ”Tidens Led”.
Evenemanget är gratis men föranmälan krävs, först till kvarn! Konserten är 40 minuter.
Arrangör: Osby kultur Anmälan: cecilia.pedersen@osby.se Info: https://rimstadrockerz.se/titta/
10

Opera: Madama Butterfly
19.00. Borgen

Operan introduceras av Arne Rydberg 30 minuter innan föreställningen startar.

Jack

18:00. Medborgarhuset Lönsboda
Skådespelaren Toni Rhodin berättar
till ikoniska foton om farfadern, den
legendariske Brazil Jack och hans
sagolika liv och karriär, som musiker,
tivolidirektör och cirkusföretagare.
Familjen har varit verksam inom
folklig ambulerande underhållning
sedan 1862.
Arrangör: Örkeneds föreläsningsförening Entré: Terminskort 100 kr. Enstaka
inträde 50 kr Biljetter: På plats
Kontakt/info: Tore Gunnarsson,
tore-g@hotmail.se,
072-452 05 83, www.skanskaff.se

10 Teaterresa:

söndag Skönheten
och odjuret

13:00. Avresa från Osby station
Riksteatern Osby tar bussen till Malmö
Opera för att se musikalen Skönheten
och Odjuret. Det är Operans största
musikalsatsning sedan Kristina från
Duvemåla, med en spännande, rolig
och dramatisk uppsättning av Disneys
Skönheten och odjuret.
Arrangör: Riksteatern Osby
Producent: Malmö Opera
Biljetter: www.osbyteater.se
Info: www.osbyteater.se

Arrangör: Bio Borgen, ABF Skåne Nordost, Folkets hus och parker Entré: 295 kr, under 26
år 225 kr, abonnemang på minimum 5 st. operor från MET 225 kr/st Bokning: bioborgen.se

Arrangör: Osby kultur och konstnär Ulrika Wennerberg

fredag

Arrangör: Riksteatern Osby Producent: Riksteatern Entré: Salong: 250 kr, balkong: 200 kr,
skolungdom: 100 kr, scenpass ger 50 kr i rabatt. Biljetter: www.osbyteater.se
Kontakt: ordforande@osbyteater.se Info: www.osbyteater.se

15:00–17:00
Lönsboda Bibliotek

November

Svante möter Beppe

10 Min farfar Brazil

söndag

Håll utkik efter
lovprogrammet när
lovet närmar sig,
det kan tillkomma
fler aktiviteter!

12 Eftermiddagsträff

9

lördag

Festen i Hulabo

11:00. Fritidsgården Pulsen

Festen i Hulabo var en fest som hette duga! En skådespelare, en dansare och en musiker
framför på ett lekfullt och spännande sätt detta diktverk av Britt G Hallqvist och med
Helga Henschens illustrationer. En föreställning fylld av fantasi, humor och ordglädje.
Evenemangets är 30 minuter. Målgrupp från 3 år.
Arrangör: Riksteatern Osby Producent: Teater Sagohuset Entré: 50 kr inkl. fika Biljetter:
Kassan öppnar 1 tim innan föreställning, boka via sms 070-5926648 Info: www.osbyteater.se

tisdag
hem

14:30. Osby församlings-

Europarådet 70 år – angår det mej?
Ann-Marie Pennegård, nyss hemkommen
från Strasbourg, berättar om arbetet med
demokrati, mänskliga rättigheter och
rättsstatsutveckling.
Arrangör: Osby Lekmannakår och Sensus Entré: Eftermiddagskaffe 30 kr
Info: www.svenskakyrkan.se/osby
11

November
to:
P i x ab a y

Hur skall kaffebönan hanteras? Vad kännetecknar ett gott specialkaffe?
Prisbelönte kafferostaren Henrik Arvidsson från Blekinge kafferosteri
föreläser om det bruna guldet och håller därefter kaffeprovning.

Fo

– föreläsning och provning
13 Kaffe
18:00–20:00. Osby bibliotek

onsdag

Arrangör: Osby bibliotek och ABF
Entré: Gratis, föranmälan på bibliotek@osby.se eller 0479-528210

23 Opera, Akhnaten

lördag

Direktsänd Opera från Metropolitan i New
York. Operan introduceras av Arne Rydberg
30 minuter innan föreställningen startar.
Arrangör: Bio Borgen, ABF Skåne Nordost,
Folkets hus och parker Entré: Ordinarie pris
295 kr, under 26 år 225 kr, abonnemang på
minimum 5 st. operor från MET 225 kr/st
Bokning: bioborgen.se

& PH – En motståndskabaré
15 Liva
19:00. Restaurang Borgen

fredag
Liva & PH – en motståndskabaré är en kabaréföreställning som
kretsar kring Poul Henningsens texter i excellent översättning av
malmöpoeten Lasse Söderberg och dramaturgen Jan Mark.

24 Fulaka visor –

söndag

Burleskerier
och vanvördigheter

Arrangör: Riksteatern Osby och ABF Producent: Teater Theatron
Entré: Se info på www.osbyteater.se Biljetter: www.osbyteater.se
Kontakt: ordforande@osbyteater.se

18:00. Medborgarhuset Lönsboda
Trubaduren Leif C Thuresson framför
visor med absurditeter och oväntade
knorrar. Kort och långt. Känt och okänt.
Arrangör: Örkeneds föreläsningsförening
Entré: Terminskort 100 kr. Enstaka inträde
50 kr Biljetter: På plats Kontakt/info:
Tore Gunnarsson, tore-g@hotmail.se,
072-452 05 83, www.skanskaff.se

19 75 år i Thalias tjänst

tisdag 18:30. Teater Borgen, Lilla salongen
Lasse Walldovs föredrag om Malmö operas 75-åriga historia kommer att sätta ljus på
många av de artister och förställningar som förtrollat och stimulerat publiken genom åren.

Arrangör: Riksteatern Osby och ABF Producent: Malmö Opera Entré: Gratis, boka på
www.osbyteater.se Kontakt/Info: ordforande@osbyteater.se

26 Vår bästa tid – en

tisdag

Arrangör: Riksteatern Osby
Producent: Riksteatern och Helsingborgs
Stadsteater Entré: 150 kr vuxen och 75 kr
skolungdom, Scenpass ger 30 kr rabatt
Biljetter: 0479-12525 Info: www.osbyteater.se
12

jubileumsturné

19.00. Teater Borgen, Osby

När operahuset fyller 75 år vill Malmö Opera fira i hela Skåne och ger sig
därför ut på turné. Under ledning av den
folkkäre tenoren Rickard Söderberg får vi
höra några av de största musikallåtarna,
de pampigaste operakörerna och de mest
kända visorna som som framförts under
teaterns sju decennier långa repertoar.
Och publiken får ta ton!
Arrangör: Riksteatern Osby Producent:
Malmö Opera Entré: Salong: 250 kr,
balkong: 200 kr, skolungdom: 100 kr,
scenpass ger 50 kr i rabatt.
Biljetter: www.osbyteater.se

Foto: Andreas Paulsson

Digital livesändning från Helsingborgs
Stadsteater. Med mycket värme och humor
skildrar Arga Änkan, Ulla-Riitta Raiskio,
hur det är att vara en vital och fri kvinna.
Vi följer Ulla-Riitta som alltid har levt ett
ordningsamt liv. Hon har arbetat som tand
läkare, fött två barn och varit anhörigvårdare
till sin sjuke make. När maken dör, verkar
alla se den 74-åriga änkan som en bräcklig
åldring som förbereder sig för sin egen död.
Men ingenting kunde vara mer fel!

Foto: Moa Romanova

änkan
22 Arga
18:00. Teater Borgen

fredag

19.00. Borgen

Vår bästa tid – en jubileumsturné spelas på Teater Borgen
den 26 november.

13

December
1

söndag

Återkommande evenemang

Granada 			 				

Skyltsöndag i Osby
Osby

I samband med skyltsöndagen i Osby håller biblioteket öppet med olika aktiviteter. Håll
utkik på bibliotekets sociala medier för fullständigt program när det närmar sig.

Folkets park Lönsboda

Arrangör: Osby Bibliotek

6

fredag

Lördagsdanser
Klockan 21–01, Entré. 200 kr
18-årsgräns, fotoleg
12/10 Sannex
14/12 Blender

Bjällerklang

19:00. Junesco Lönsboda

Söndagsdanser

Fristående uppföljare till nostalgishowerna Ta´t lugnt ta ett Toy, Tag det rätta, tag Cloetta
och Näbbstövlar.

Klockan 17–21. Entré 180 kr
6/10 Lövgrens
20/10 Matz Bladhs
3/11 Donnez
17/11 Bob Stevens
1/12 Skåningarna

Arrangör: Riksteatern Osby Producent: Humor Musik & Allvar-produktion
Entré: Se info på www.osbyteater.se Biljetter: www.osbyteater.se
Kontakt/Info: ordforande@osbyteater.se

6

fredag

7

lördag

Dans – juldagen

Julshow med Robert Wells

Klockan 22–02. Entre´ 200 kr
25/12 Schlagerdisco stora banan
och disco på Loftet.

18:30. Granada, Folkets park, Lönsboda

Robert Wells, hans orkester och kören Vocalettes spelar 50-, 60- och 70-talsmusik i showen
Rockin´at Christmas. Efter showen är det 80- och 90-talsdisco på loftet och trubadur i puben.

Bingo

Arrangör: Granada Lönsboda Folkets Park Entré: 860 kr inklusive julbord Biljetter: nortic.se
Bordsbokning /info: 0760-384340, granadagote@live.se, www.lonsboda-granada.se

8

söndag

Fredagar 19.00-22.00
Från den 6/9 (ej 20/9 och 6/12)
Arrangör: Lönsboda Bingoallians
www.lonsboda-granada.se

Skyltsöndag i Lönsboda

Sannex spelar på Granada, Folkets park Lönsboda den 12 oktober.

Lönsboda

I samband med skyltsöndagen i Lönsboda håller biblioteket öppet med olika aktiviteter.
Håll utkik på bibliotekets sociala medier för fullständigt program när det närmar sig.
Arrangör: Lönsboda Bibliotek

Bio Borgen
Bio Borgen, Osby

Amatörkonstutställningen!
14 Vernissage
10:00–13:00. Osby Konsthall

Pogrammet för knattebio och dagbio kommer ut på
hemsidan www.bioborgen.se i september.

lördag
Välkommen på vernissage för Osby Amatörkonstutställning. Vill du vara med och ställa
ut något du skapat? Kriterierna för att medverka är att du fyllt 16 år, bor i Osby kommun
och inte har konstutövande som yrke. Utställningen pågår fram till 25 januari då det hålls
Finnissage och publikens pris delas ut till det konstverk som fått flest röster. Välkommen
med din anmälan senast 17:e november till cecilia.pedersen@osby.se

Prosimus

Arrangör: Osby kultur

14

Foto: Mostphotos

I Amatörkonstutställningen får alla
över 16 år ställa ut sina verk på
Osby Konsthall. Ta chansen! Anmäl dig senast den 17 november.

Tid: 14.00 Biljettpris: 150 kr (medlemsavgift som fungerar
som abonnemang till alla filmer under hösten)
7/9
Colette
21/9
Fyren mellan haven
5/10
C’est la Vie (Så´nt är livet)
26/10
The Bookshop
16/11
Kärlek på hjul
23/11
Shoplifters

Utöver det
vanliga bioprogrammet kommer Bio Borgen
att visa flera konstfilmer
under hösten. För mer
information se www.
bioborgen.se

Ubbaboda
Byagården
Bingopromenad

En promenad på 2,5–3 km.
Alla åldrar är välkomna. Servering av kaffe
och nygräddade våfflor efteråt.
Start mellan kl. 10.00 och 11.00.
Söndagar: 25/8, 1/9, 8/9, 15/9,
22/9, 29/9
Arrangör: Sydöstra Örkeneds Byalag
Kontakt och info: Stefan Svensson,
070-5106113

Arrangör: Bio Prosimus och PRO Kontakt: 0479-13877
15

Bibliotek
Evenemang

Sagoläsning

Språkcafe

Baby, 7-14 månader, Osby

Osby
Tisdagar 14.00-16.00

10.00–10.30
Torsdagar: 3/10, 10/10, 17/10, 24/10

Uställningar

Välkommen till språkcafeet och prata på
lätt svenska. Fika och träffa nya och gamla
bekanta. Ingen föranmälan, alla är välkomna.

En stund med rim, ramsor, sånger och
böcker för de minsta. Föranmälan till Osby
bibliotek. Anmälan gäller samtliga tillfällen.

Pang pang Patriarkatet!

Arrangör: Biblioteket i Osby

Pytteträffar, 1,5–3 år, Osby

Teknik-dropin

10.00-10.30
Torsdagar: 29/8, 26/9, 31/10, 28/11

Osby 10.00-12.00, 9/9, 4/11
Lönsboda 10.00-12.00, 16/9, 21/10, 18/11
Vill du komma igång med internet och
e-post? Lära dig att ladda ner e-böcker på
surfplatta eller mobil? Undrar du över appar
eller Facebook? Kom till oss och få hjälp
med det som är svårt.
Arrangör: Biblioteket i Lönsboda och Medborgarskolan, Johan Hansdorf

Stickcafé
Osby, Göingerummet
Onsdagar 14.00-16.00

Foto: Mathilda Tennysdotter

Här på biblioteket finns massor att göra i höst, både för stora och små.

Välkommen till biblioteken
Osby, Lönsboda, Killeberg
Släktforska, träffa människor
från andra kulturer, få hjälp med
mobilen eller ta med barnet på
en sagostund. På biblioteken
finns massor att göra förutom
att låna böcker! Se vår hemsida
och sociala medier för fler
evenemang under hösten.
16

@kulturfritidiosby
Kultur & Fritid och bibliotek,
Osby kommun
Hemsida: www.snokabibliotek.se

Du vet väl om att vi
har Meröppet på Osby
Bibliotek. Det innebär att du
som är låntagare över 18 år kan
få tillgång till biblioteket 07–22
varje dag under hela
året. Fråga oss hur det
fungerar!

För alla åldrar, nybörjare och proffs. Ta med
ditt projekt eller prova med material som
finns på biblioteket. Ingen föranmälan och
ingen kostnad.

eMedborgarveckan
Osby
Onsdag 9 oktober, 13.30-16
Kurs: Digitala Funktioner
Lönsboda
Torsdag 10 oktober, 14-16.30
Kurs: Agera tryggt med tekniken
Medarrangör: UtbildningsForum
Skåne AB

Osby konsthall

Kom och umgås på biblioteket! Vi läser och
sjunger tillsammans en stund. För barn
1,5–3 år. Ingen föranmälan.

Sagostunder, 4–5 år Osby
9.45–10.15
Fredag 30/8
Vi ger oss ut på äventyr
Tisdag 10/9
Vi går i skogen
Fredag 20/9
Det var en gång
Tisdag 1/10
Draken Elliotts favoriterFredag 11/10
Mums filibabba?
Tisdag 22/10
Monstersagor
Fredag 1/11
Sagor av Jan Lööf
Tisdag 12/11
Vi går på Cirkus
Fredag 22/11
Vi läser snälla sagor
Tisdag 3/12
Nu är det jul!
Föranmälan till Osby bibliotek

Sagostunder, 4–5 år, Lönsboda
9.00–9.30
Tisdag 3/9
Tisdag 8/10
Tisdag 5/11
Tisdag 10/12

Vi ger oss ut på äventyr
Mums Filibabba?
Sagor av Jan Lööf
Vi läser snälla sagor

Föranmälan till Osby bibliotek

Öppettider från september
Osby

Lönsboda

Jourhavande släktforskare

Måndag

12–18

9–12

Osby 16-18.30, 16/9, 21/10, 18/11
Lönsboda 15-17.00, 19/9, 21/11

Tisdag

12 –18

15–18

Göinge släkt- och Hembygdsforskarförening
hjälper till och svarar på frågor.

Onsdag

12–18

Torsdag

12–18

Arrangör: Göinge släkt- och Hembygdsforskarförening Kontakt: Sven Hellgren 0705 68
21 69

Fredag

12–16

Lördag

10–13

Killeberg

15–18
15–18

3 september – 12 oktober
Vi presenterar tolv av Skandinaviens
bästa och mest lovande strippserieskapare. Tolv kvinnor, var
och en med sin egen stil
och skärpa och
förmåga att
spegla sin
egen samtid
med humor
och engagemang.
Foto: Ellen Ekman

En dröm om framtiden – en
utställning om framtidstro!

19 oktober – 4 december
Hur skulle framtiden se ut om du fick
välja? Utställningen
består av konstverk
och installationer
skapade av flera olika
grupper, personer och
åldrar på temat framtid. Utställningen
fylls på med konstverk under hela
utställningsperioden och är en del av
projektet Bästa Biennalen som pågår
i hela Skåne med barns skapande i
fokus.

Amatörkonstutställning

14 december – 25 januari
Denna utställning kan alla vara med i
som: fyllt 16 år, bor i Osby kommun
och inte har konstutövande som yrke.
Välkommen med din anmälan senast
17:e november till
cecilia.pedersen@osby.se.
Utställningen pågår
fram till 25 januari då
det hålls Finnissage
och publikens pris delas
ut till det konstverk som
fått flest röster.
Foto: Pixabay
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Simhallar, ishall, fritidsgårdar
Att simma är skön avkoppling och skonsamt
för kroppen. Under tider för motionssim är
hallen/angivna banor endast för motionärer.
Några av passen är extra avslappnande med
lugn musik och tända ljus (se schema).

Vuxensimskola

Bara i Lönsboda
Motion och Rehab

Evenemang

En chans för de allra minsta att lära känna
vattnet. Nybörjargrupper och fortsättningsgrupper. startar 28/8 och 30/10. Föranmälan.

Småbarnsim 2-4 år

Foto: Mathilda Tennysdotter

Välkommen till simhallarna
Osby, Lönsboda

18

Badpass
Allmänbad
För dig som vill bada, basta och ha kul. Vi
har alltid någon eller några banor öppna för
motionssim och ibland har vi hela bassängen. För öppettider och aktiviteter gå in på
hemsidan.

rör på sig och mår bra. I halva bassängen
är det motionssim och i andra halvan vattengympa. Föranmälan, drop in i mån av plats.

Cirkelgympa
Ett intensivt vattengympapass med stationer
för att stärka olika muskelgrupper. Föranmälan. Föranmälan, drop in i mån av plats.

För pensionärer som vill ha en lugn och
mysig stund tillsammans, samtidigt som man

Simning med tända ljus
Extra avslappnande motionssim med dämpad belysning i hallen.

Pulsen, fredagar: 6/9, 11/10, 8/11,
13/12, 18.00–21.00

Spela LAN
Pulsen, fredag till söndag
25–27 oktober.

Live@pulsen

Minst en förälder ska vara med i vattnet
tillsammans med ledare. Kursen håller på i
10 veckor. Kursstart 10/9, föranmälan.

Pulsen, onsdag 4 december,
18.00
En konsert som ungdomarna på
Pulsen genomför. Fri entré.

Dessutom...

Föräldracafé

Vill ni boka hela hallen för barnkalas, träningsläger, företagsbad eller annat? Ta kontakt
med simhallen.

Pulsen, tisdagen 19 november,
17.30–19.00
En kväll för föräldrar och vuxna där vi
samtalar kring tonåringar och deras
vardag, vi bjuder på fika!

Kalas

Skoldans för högstadiet

Boka hela hallen

Är ni ute efter ett spännande och roligt kalas?
Kontakta respektive simhall för mer
information och bokning!

Plask och lek

Är du intresserad av ”Plask och lek” eller
”Plask och sim”? Kontakta Osby simsällskap
eller Lönsboda simsällskap. Osby: 0479 316 50 Lönsboda: lonsbodass@hotmail.com.

@kulturfritidiosby

Vattengympa/Pensionärsbad

Disco för mellanstadiet

Simhallar, Osby kommun
Hemsida: www.www.osby.se/se--

Balders hage, fredagarna
20 september och 15 november,
20.00–00.00.
Biljetter köps på Bulten eller Pulsen.

Ishall

@pulsenosby
@fritidsgardenbulten
Fritidsgården Pulsen
Fritidsgården Bulten
pulsenosby
Hemsida: www.pulsenosby.se

Osby

I ishallen finns en stor och en liten bana som är tillgänglig
för allmänheten när det inte pågår föreningsaktiviteter. För
öppettider gällande allmänåkning, se www.osby.se eller anslag
i ishallen. Skridskor och hjälm kan hyras för 40 kr per tillfälle
(betalning med Swish).

Foton: Pixabay

På simhallarna sjuder det
av aktivitet. Allt från lugna
morgonsim till simskola och
flytande hinderbanor. Se alla
öppettider på www.osby.se
under Motion och Friluftsliv.
För en del badpass krävs föranmälan, den gör du enklast
på hemsidan: http://event.
webbiljett.se/osby

Pulsen, Osby
Bulten, Lönsboda
Fritidsgårdarna är öppna för ungdomar på
högstadiet. Öppettiderna varierar under
hösten – för aktuella tider, se våra sociala
medier och Pulsens hemsida.

Babysim

Kom och bada loss i Osby eller Lönsboda simhall i höst! Förutom allmänbadet finns många aktiviteter att hänga med på.

Fritidsgårdar

Söndagar när simhallen är stängd. Hör av dig
till simhallen för information om tider och
anmälan. Start 8 september, föranmälan.

Hela simhallen är avsatt för motionssim och
det är högt vatten i lilla bassängen som är
extra varm.

Foton: Mathilda Tennysdotter

Motionssim/morgonsim

gora/motion-och-friluftsliv
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Kultur och fritid
Verksamheten vänder sig till alla kommunens invånare
och besökare. Genom att skapa goda förutsättningar
för ett brett kultur- och fritidsliv i kommunen vill Kultur
och fritid bidra till ett hållbart, aktivt och attraktivt
Osby kommun som är tillgängligt för alla.

Kultur och fritidskontoret
Ö Järnvägsgatan 16, box 13,
283 21, Osby
Kultur och fritidschef:
reia.sofiadottercollberg@osby.se
0479 52 82 94
Kulturutvecklare:
cecilia.pedersen@osby.se
0479 52 83 12
Fritidsutvecklare:
ylva.kronblad@osby.se

Följ oss på sociala medier!

Bibliotek
www.snokabibliotek.se
Osby bibliotek
Ö Järnvägsgatan 16, Osby
Lönsboda bibliotek
Tranebodav. 1 Lönsboda
Killebergs bibliotek
Lilla stockhult,
Killebergsskolan

@kulturfritidiosby
Kultur & Fritid och bibliotek,
Osby kommun

Simhallar
Osby Simhall
Skeingevägen 19, Osby.
Lönsboda Simhall
Tosthultsvägen 19,
Lönsboda
Ishall
Osby Ishall
Klövervägen 10 Osby

Sammanställning, design och layout: Anette Säfström Tryck: Tryckservice, Ängelholm

Fritidsgårdar
Pulsen
www.pulsenosby.se
V Storgatan 15 Osby
Bulten
Tranebodav. 1b,
Lönsboda

