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Det är ofta ett välkomnande kulturevenemang på gång i Hylte!

16 september 
Lugn i naturen, Mårås naturreservat
Kl. 10:00. Naturen bjuder på bästa miljön för  
avslappning och vila från det informationsbrus som 
ständigt omger oss. Genom övningar i medveten 
närvaro tränar vi våra sinnen till både vila och skärpa. 
Vi upptäcker detaljer i både yttre och inre landskap. 
Ta med fika och sittunderlag. Vi håller på i två timmar. 
Kontaktperson Gunilla Kabell, 0706-003418.  
Samling på reservatets parkering vid infoskyltarna nära  
Jansbergssjön. 
Arrangör: Länsstyrelsen Halland, Naturskyddsföreningen

19 september 
Seniorkultur: Filmvisning med Bertil Holmen
Kl. 14:00. Bertil Holmen kommer och visar film som 
han själv har filmat. Från någon resa eller något från 
bygden. I Höstros samlingssal.  
Arrangör: Höstros Dagverksamhet

19 september
Seniorkultur: Musikunderhållning med Sven  
Söderberg 
Kl. 10:00–11:30. På träffpunkt Unnaryd, Torget 5c, 
Unnaryd. Arrangör: Kommunrehab Hylte kommun

20-21 september 
Barnkultur: Vilse i bokhyllan
En dock- och berättarföreställning i miniformat som 
utspelas mellan bokhyllorna. Föreställningen bygger på 
att barnen aktivt får medverka och får ett personligt 
bemötande. 20 september 10.30 i Unnaryds bibliotek, 
21 september 11:00 i Hylte bibliotek och 13:00 i Torups 
bibliotek. Ålder: Från 2 år och uppåt. Boka plats på 
hylte.se/bibliotek Arrangör: Hyltebiblioteken

23 september 
Gårds- och torpvandring
Kl. 13:00. Samling vid Lindekullen. Ta med kaffekorg. 
Vi åker sedan till plats (inte beslutad vid tryck) där ni blir 
guidade och får byns historia med mera.  
Arrangör: Hylte Hembygdsförening

23 september 
Mossens makalösa medicin, Lunnamossens  
naturreservat
Kl. 11:00. Vad har vitmossa, tranbär, grankåda och 
sprängticka gemensamt? Jo, alla har de använts länge i 
vår historia för att främja människors hälsa.  
Tillsammans med Alma Bågefalk, 0762-369808, ger vi 
oss ut i den vackra Lunnamossen. Vi lär oss mer om  
naturens medicin och provar på att tillverka kådsalva 
och te över öppen eld. Ta med egen matsäck och en 
liten burk till salvan. Gummistövlar rekommenderas! 
Guidningen tar cirka fyra timmar. Samling vid Unnaryds 
kyrka.  
Arrangör: Länsstyrelsen Halland, Naturskyddsföreningen

28 september 
Konsert: Robi Svärd med band 
Kl. 19:00. Göteborgaren Robi Svärd är en av de hetaste 
artisterna i flamencovärlden just nu. Uppståndelsen 
som debutskivan skapade bidrog till att flamencoeliten 
fick upp ögonen för Robi, vars namn sedan dess nämns 
i samma mening som de mest respekterade musikerna 
inom genren. Missa inte en kväll med flamenco i  
världsklass! I Hylte folkbibliotek. 
Mer info på hylte.se/bibliotek Arrangör: Kultur i  
Halland – Musik, Hylte kultur och bibliotek

29 september 
Barnkultur: Häxan med guldyxan,  
en teaterföreställning
Kl. 14.00. Häxan med guldyxan har flyttat in till byn. 
Hon samlar på pengar och guld, och det värsta hon vet 
är glädje och snällhet. Alla är rädda. Men inte  
tvillingarna Leila och Leo. Ett spännande äventyr och en 
scenisk saga med den muntliga traditionen,  
fingerfärdig gitarrmusik och det fysiska uttrycket tätt 
sammanflätade. Ålder: Från 4 år och uppåt. Vi bjuder 
på fika! Boka plats på hylte.se/bibliotek  
Arrangör: Hyltebiblioteken, Kultur i Halland

30 september 
Söndagscafé, Nora och Michelle sjunger och  
spelar gitarr
Kl. 14:00. På Mötesplats Guldkanten, Storgatan 4B,  
Hyltebruk. Arrangör: Mötesplats Guldkanten

1 oktober 
Seniorkultur: Musikunderhållning av Edward C 
Johansson
Kl. 14:30. På Malmagårdens dagcentral Hyltebruk. 
Arrangör: Malmagården Hyltebruk.

1 oktober 
Seniorkultur: Sång och musik med Bengt-Åskar
Kl. 14:00. På dagverksamheten på Sjölunda Torup. 
Arrangör: Sjölunda, Torup

2 oktober 
Möte med Rickard Söderberg
Kl. 18:30. Ett möte med tenoren Rickard Söderberg 
i Torups bygdegård. Han samtalar kring sin bok och 
parfymen han släppt i år, och tankarna och arbetet 
som ligger bakom. Anmälan senast 28/9 till nathalie@
ruiz-artome.se eller 0737-282698.  
Arrangör: Rendez-Vous!/Nathalie Ruiz med stöd av 
Region Halland och Hylte kommun

3 oktober 
Seniorkultur: Föreläsning om ”Ett världskrig och 
en brudklänning”
Kl. 10:00–11:30. Föreläsningen kommer från  
regementet i Halmstad och handlar om en militär som 
fann sin kvinna i Halmstad. Brudklänningen blev sydd 
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av en fallskärm som militären landade i, just Halmstad. 
På träffpunkt Unnaryd, Torget 5c, Unnaryd.  
Arrangör: Kommunrehab Hylte kommun

3 oktober 
Seniorkultur: Musikunderhållning med Elin  
Nyström och Regina Burton
14:00. En vacker sångstund i Höstros samlingssal.  
Arrangör: Höstros Dagverksamhet

4–5,10 oktober
Babycafé
Språklek, sång och boktips för små barn  
(0–18 månader) och föräldrar. Vi bjuder på fika! Ingen 
föranmälan. Välkommen! 4/10 i Hylte folkbibliotek, 
5/10 i Unnaryds bibliotek, 10/10 i Torups bibliotek. 
Kl. 10:00. Arrangör: Hylte kultur och bibliotek

14 oktober 
Berättarkväll om skolminnen
Kl. 15.00. Skolminnen – deltagarna får själva berätta, 
med Kerstin Carlsson och Claes-Göran Östlund som 
moderatorer. I Kinnareds församlingshem.  
Arrangör: Kinnareds hembygdsförening

17 oktober 
Seniorkultur: Musikunderhållning med  
Mårdaklevs spelmän
Kl. 14:00. Mårdaklevs spelmän kommer att spela och 
sjunga. I Höstros samlingssal.  
Arrangör: Höstros Dagverksamhet

17 oktober 
Seniorkultur: Modevisning och klädförsäljning av 
”Seniorshop”
Kl. 10:00–11:30. På träffpunkt Unnaryd, Torget 5c, 
Unnaryd. Arrangör: Kommunrehab Hylte kommun

18 oktober 
Jubileumsturné med Quilty – 25 år
Kl. 19:00. Quilty bildades 1993 och är närmast att  
betrakta som levande legender på den irländska  
folkmusikscenen i Norden. Med ett förtätat samspel, 
en djuplodande kunskap i genren och ett slipat sound 
kommer Quilty att ta med oss på en resa genom den 
irländska folkmusiken som vi sent kommer att glöm-
ma. I Brännö folkets hus. Mer info på hylte.se/bibliotek 
Arrangör: Brännö folkets hus, Hylte kultur och bibliotek
 
21 oktober 
Berättarafton i Långaryd
Kl. 18:00. Vad hände 1918? Tillsammans med  
Kinnareds teatergrupp hjälps vi åt att väcka de  
minnen som har berättats kring 1:a världskriget med 
hungersnöd, rösträttsreformerna, spanska sjukan med 
mera. Servering. Alla välkomna! I Långaryds  
församlingshem.  
Arrangör: Långaryds hembygdsförening och SV

26 oktober 
Ångestpodden! – Med föreläsningen Förr eller 
senare känner du igen dig
Kl. 18.00. Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg pratar 

om att vara ung vuxen i Sveriges hårda sociala klimat 
och om den ständigt växande psykiska ohälsan bland 
unga. De sätter träffsäkert och stundtals humoristiskt 
rampljuset på den psykiska ohälsan. I slutet på  
föreläsningen ges utrymme för frågestund! Vi bjuder 
på fika! Boka plats på hylte.se/bibliotek  
Arrangör: Hyltebiblioteken

27 oktober 
Barnkultur: Panik på playan,  
en teaterföreställning
Kl. 14.00. Maja och hennes pappa är på solsemester. 
Pappa älskar att bada och hoppa från trampolinen 
men Maja vill hellre sitta och läsa vid bassängkanten 
och samla snäckor på stranden. En dag när de är på 
zoo kommer Maja bort – eller är det pappa som har 
försvunnit? En hyllning till barns kompetens och  
klokhet. Vi bjuder på fika! Boka plats på  
hylte.se/bibliotek Arrangör: Hyltebiblioteken

28 oktober 
Söndagscafé, Hasse och Gert framför sitt  
countryprogram 
Kl. 14:00. Med sång, dragspel och gitarr på Mötesplats 
Guldkanten, Storgatan 4B, Hyltebruk.  
Arrangör: Mötesplats Guldkanten

29 oktober 
Slöjda för en bättre värld - eget skapande med  
Tor Palm
Kl. 14.00. Slöjda för en bättre värld är ett kreativt  
äventyr, men också en rumslig upplevelse där  
scenografi, musik och projektioner skapar ett oväntat 
rum där barnen kan upptäcka nya sidor av sig själva 
och sitt eget skapande. I lekar, samtal och övningar 
prövas tankens kraft och ett skapande utan  
förväntningar på vackra resultat. Ålder: 9–12 år. Boka 
plats på hylte.se/bibliotek  
Arrangör: Hyltebiblioteken, Kultur i Halland
 
30 oktober 
Möt cirkushundarna! med Henrika Bengtsson
Kl. 14:00 och 15.00. Henrika Bengtsson kommer med 
sina vackra och intelligenta cirkushundar, i ett lekfullt 
roligt dressyrprogram får ni träffa blandrashundar, 
dvärgspetsar, och toy-, dvärg- och mellanpudlar.  
Självklart blir det tid att hälsa på hundarna! Alla åldrar, 
barn och ungdomar. Boka plats på hylte.se/bibliotek 
Arrangör: Hyltebiblioteken

31 oktober 
Vargen spelar Bob Dylan på svenska
Kl. 19:00. Vargen (artist- och bandnamn för Reine 
Johansson från Varberg) framför låtar från sin senaste 
platta med egna översättningar av Bob Dylan, samt 
berättar om Dylans konstnärskap och bakgrunden till 
låtarna. Dessutom framförs några av Wiehes, Afzelius 
och Dagebys Dylantolkningar. Medverkande: Reine 
Johansson (sång, munspel, gitarr) och Dan Kristensen 
(gitarr, dobro, lap steel, med mera) Mer info på Vargens 
fb-sida: facebook.com/vargenmusic och vargen.net. 
Inträde 100 kr, Hörsalen, Hyltebruk.  
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan
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31 oktober 
Magikaos på biblioteket – ett Harry Potter-lajv
Kl. 14:00. Fick du aldrig din uggla från Hogwarts?  
Nu har du din chans att i två timmar få kliva in i en  
magisk värld. Innan du går hem kommer du ha varit 
med om magi, kraftfulla ritualer och ha löst ett  
mysterium! Ålder: 9–12 år. Boka plats på  
hylte.se/bibliotek Arrangör: Hyltebiblioteken

31 oktober 
Seniorkultur: Musikunderhållning med  
Bengt-Åscar
Kl. 10:00–11:30. På träffpunkt Unnaryd, Torget 5c, 
Unnaryd. Arrangör: Kommunrehab Hylte kommun

31 oktober 
Seniorkultur: Musikunderhållning med Jard  
Samuelsson
Kl. 14:00. Jard Samuelsson från Bröderna Samuelsson 
kommer att spela och sjunga. I Höstros samlingssal. 
Arrangör: Höstros Dagverksamhet

1 november 
Vågar du lyssna på lokala sägner?
Kl. 19.00. På Hylte fritidsgård. Stefan Rydehed  
tillsammans med en kunnig berättare kommer att  
berätta 15–20 hemska och skrämmande sägner  
knutna till Hyltebruk och bygderna runtomkring. Finns 
ens ett uns av sanning i sägnerna – finns platsen och/
eller personerna på riktigt? Ålder: Från 13 år och uppåt. 
Anmäl er hos Lena på Fritidsgården!  
Arrangör: Hyltebiblioteken, Hylte Fritidsgård

2 november 
Konsert med FARA från Orkneyöarna
Kl. 19:00. Från de vilda Orkneyöarna norr om Skottland 
kommer kvartetten FARA. Ur en anrik och spännande 
fiol- och folkmusiktradtion skapas samtida  
kompositioner med ett oerhört driv, finstämdhet och 
kvalité. Från Royal Albert Hall till Hylte folkbibliotek, 
missa inte! På Hylte folkbibliotek. Mer info på hylte.se/
bibliotek  
Arrangör: Kultur i Halland Musik, Hylte kultur och 
bibliotek

5 november 
Musikcafé med Helena Eriksson.
Kl. 14:30. På Malmagårdens dagcentral Hyltebruk. 
Arrangör: Malmagården Hyltebruk

5 november 
Seniorkultur: Sång och musik med Tonspridarna
Kl. 14:00. På dagverksamheten på Sjölunda Torup. 
Arrangör: Sjölunda, Torup

8–9,14 november
Babycafé
Språklek, sång och boktips för små barn  
(0–18 månader) och föräldrar. Vi bjuder på fika! Ingen 
föranmälan. Välkommen! 8/11 i Hylte folkbibliotek, 
9/10 i Unnaryds bibliotek, 14/11 i Torups bibliotek 
Kl. 10:00. Arrangör: Hylte kultur och bibliotek

10 november 
Barnkultur: Teaterföreställningen Kullerbagge
Kl. 14.00. Bronja har i långa tider sökt med  
förstoringsglas efter intressanta småkryp och se där, 
en art som gömt sig för vetenskapen – kullerbaggen! 
Den är enormt rar, speciell och knappt synlig. Men vad 
gör den egentligen? Vad håller Kullerbaggen på med? 
Ålder: 2–5 år Vi bjuder på fika!  
Boka plats på hylte.se/bibliotek  
Arrangör: Hyltebiblioteken, Kultur i Halland

13 november 
Visning och dokumentation av gamla bilder
Kl.19:00. Hjälp Torups Hembygdsförening att  
dokumentera vilka personer, gårdar, skolbyggnader,  
fabriker, miljöer etcetera som finns på de gamla  
bilderna i föreningens stora fotoarkiv! I Torups  
bygdegård. Arrangör: Torups Hembygdsförening

14 november 
Seniorkultur: Musikunderhållning – Rockmusikens 
historia
Kl. 14:00. Claes-Håkan Olofsson och Hans Webeck 
berättar om och spelar rockmusik. Som Elvis, Tommy 
Steele, Jerry Williams och Rock-Olga. I Höstros  
samlingssal. Arrangör: Höstros Dagverksamhet

14 november 
Berättarkväll
Kl. 19:00. Under kvällen hör du berättelser och  
berättar själv om du har något i ämnet (ej klart vid 
tryck). Populära kvällar så kom i tid. I pausen bjuds det 
på fika. I hörsalen vid Biblioteket, Hyltebruk.  
Arrangör: Hylte Hembygdsförening

20 november 
Barn och unga: Den röda ballongen –  
en föreställning från Frankrike
Kl. 09:30 och 12.30. Som om vore det magi får  
tvättsvamparna liv och förvandlas till levande  
karaktärer! Föreställningen blev utsedd till Europas  
segrande barn- och unga-produktion 2017 och utan 
ett ord är den en inbjudan till fantasin, där varje individ 
kan hitta en del av sitt eget liv. På Forum.  
Ålder: Från 5 år och uppåt.  Boka plats på  
hylte.se/bibliotek Arrangör: Hyltebiblioteken Sam- 
arrangemang med Kultur i Halland och Kulturskolan

20 november 
Stoppa korv som en romare
Kl. 18:00. Ralf Tebaay driver tillsammans med sin fru 
Gudmundsgården, som är landets äldsta  
gårdscharkuteri. De tillverkar hantverksmässiga  
köttprodukter från nöt, lamm, hjort, gris, vildsvin och 
älg, helt utan tillsatser. Under föreläsningen delar Ralf 
med sig av diverse hantverksknep. Det finns också 
möjlighet att köpa deras produkter. Boka din biljett på 
hylte.se/bibliotek Arrangör: Hylte kultur och bibliotek
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21 november 
Seniorkultur: Besök av Anita Kindstrand med 
våffelbak
Kl. 10:00–11:30. Vi bakar våfflor och får besök av Anita 
Kindstrand som berättar om bygden runt Unnaryd och 
dess kulturarv. På träffpunkt Unnaryd, Torget 5c,  
Unnaryd. Arrangör: Kommunrehab Hylte kommun

23 november 
Konsert med Nü Fiona
Kl. 19:00. Nü Fionas sound sträcker sig från  
whiskey och tjära utspillt över en gammal 
folksångsvinyl, till drömskt svävande finstämdhet,  
någonstans i den mörkare delen av indie/folkpop.  
Med sång, gitarr, kontrabas, fiol och trummor skapar 
kvartetten en intim atmosfär där personliga texter  
lockar tanken medans kroppen låts röja till musikens 
språk. På Hylte folkbibliotek. Mer info på  
hylte.se/bibliotek Arrangör: Hylte kultur och bibliotek

23 november 
Julmarknad på Höstro
Kl. 14:00. Försäljare med hemmagjorda hantverk,  
lotteri och fika. I Höstros samlingssal.  
Arrangör: Höstros Dagverksamhet

28 november 
Seniorkultur: Musikunderhållning med Lennart’z 
med Hjördis
Kl. 14:00. Lennart’z med Hjördis spelar dragspel, gitarr 
och keyboard och sjunger. I Höstros samlingssal.  
Arrangör: Höstros Dagverksamhet

28 november 
Seniorkultur: Hylte bibliotek berättar om läsvärda 
böcker
Kl. 10:00–11:30. På träffpunkt Unnaryd, Torget 5c,  
Unnaryd. Arrangör: Kommunrehab Hylte kommun.

1 december
Jullördag i Sjögårdsparken
Marknad, lotteri, underhållning, glögg och  
pepparkakor samt tomtebesök och godispåsar till  
barnen i Sjögårdsparken, Torup.  
Arrangör: Torups Samhällsförening

3 december 
Seniorkultur: Sång och musik med Gun och  
Susanne
Kl. 14:00. På dagverksamheten på Sjölunda Torup. 
Arrangör: Sjölunda, Torup

5 december 
Seniorkultur: Förskolan i Unnaryd kommer och 
sjunger för oss
Kl. 10:00–11:30. På träffpunkt Unnaryd, Torget 5c,  
Unnaryd. Arrangör: Kommunrehab Hylte kommun.

8 december 
Julbasar i Nyarps bygdegård.
Kl. 14:00–18:00. Hantverk, slöjd, matprodukter med 
mera. Lucia och annan underhållning. Lotteri,  
chokladhjul, servering. Alla är välkomna!  
Arrangör: Långaryd-Landeryd i Samverkan.

8 december 
Tomtepromenad
Kl. 16.00–17.30. Tomtepromenad upplyst av  
marschaller i mysig miljö! Låt barnen träffa tomten, 
kanske lämna sin önskelista och få en godispåse.  
Rydöbruks Samhällsförening bjuder på glögg och 
pepparkakor! Tipspromenad och lotteri. Försäljning av 
facklor som kan tas med på promenaden. Fritt  
inträde! Vid Knystaforsen, Rydöbruk.  
Arrangör: Rydöbruks Samhällsförening

9 december 
Julmarknad i Kinnared
Kl. 14:00–17:00. Knallar, försäljning av bland annat 
honung, handarbete och lotter. Fruktpåsar till barnen 
utdelas av tomten. Matsalen i Kinnareds skola.  
Arrangör: Kinnareds hembygdsförening och  
Röda Korset

9–23 december
Utställning: Vinterljus
Lisbeth och Jonas Forsberg visar keramik och akvarell i 
ateljén på Tyreshill, Bergs gränd 7 i Rydöbruk
Öppet alla dagar mellan 12:00–17:00.

17 december 
Seniorkultur: Musikunderhållning – Vi tar ton 
sjunger och spelar julsånger
Kl. 14:30. På Malmagårdens dagcentral Hyltebruk. 
Arrangör: Malmagården Hyltebruk

27 december
Barn och unga: Författarbesök med  
fotbollsproffset Olivia Schough
Vår alldeles egna lokala nationella kändis Olivia 
Schough från Drängsered ska ge en föreläsning. Bland 
annat ska hon prata om de två böcker som getts ut och 
är baserade på hennes liv och karriär.  
I Hylte folkbibliotek. Vi bjuder på fika! Boka plats på 
hylte.se/bibliotek Arrangör: Hylte kultur och bibliotek
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Moving Torup, Glada Team players 

(Katarina, Else och Ulrika) i Moving 

Torup. Foto: Mymmel Blomberg

Quilty. Irländskt i Brännö  folkets hus den 18 oktober.  Fotograf: Lena Hellström

Panik på playan.  

I Hylte folkbibliotek  

den 27 oktober.  

Fotograf: José Figueroa



Kontaktuppgifter till arrangörerna av kulturaktiviteter 15 september till  
31 december 2018

Hembygdsföreningen Unnaryd-Jälluntofta - Gunilla.kabell@gmail.com
Hylte hembygdsförening - bossebus213@hotmail.com
Hylte kultur och bibliotek - ola.persson@hylte.se
Hylte Hembygdskrets - bossebus213@hotmail.com
Höstro Långaryd - Christel.Johansson@hylte.se
Kinnareds hembygdsförening - evy_brannarp@hotmail.com
Kommunrehab Hylte kommun - lise-lotte.jonsson@hylte.se
Långaryds hembygdsförening - birgitta.holmen@langaryd.nu
Långaryd-Landeryd i Samverkan - birgitta.holmen@langaryd.nu
Malmagården Hyltebruk - Lena.Andersson@hylte.se
Mötesplats Guldkanten - Kristina.Svensson-Kamstedt@hylte.se
Rendez-Vous!/ ACCESS - nathalie@ruiz-artome.se
Rydöbruks Samhällsförening - eva.e.bengtsson@telia.com
Sjölunda Torup - mona.adolfsson@hylte.se
Studieförbundet Vuxenskolan - carolin.andersson@sv.se
Torups Samhällsförening - pbengtsson6@gmail.com

Ansvarig utgivare:
Ola Persson
Kulturutvecklare Hylte kommun
Ola.persson@hylte.se

Vill du vara med i nästa utgåva? Hör av dig!
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Den röda bollen, från Frankrike, 
utsedd till Europas segrande  
barn- och unga-produktion 2017.



Hej Emilia! Hur står det till?

– Jo, bara bra tack! Det är full rulle med saker som ska 
göras och fixas nu när skolorna har börjat igen.

Vad är på gång under hösten?

– Supermycket! Vi har en rad olika typer av eve-
nemang planerade, allt från våra mer traditionella  
barnföreställningar till hundshow, eget skapande, för-
fattarbesök med verkliga superkändisar, skrämmande  
sägenberättande för ungdomar, och till och med lajv,  
vilket är ett levande rollspel. Sen har vi uppstarten av vårt 
Babycafé vilket är helt nytt för oss. Och vi får ju även  
besök från Frankrike vilket vi ser fram emot då vi försöker  
få fler internationella akter till Hylte. Såhär många olika 
saker och allt på en gång har det inte varit på väldigt 
länge hos på Hyltebiblioteken!

Är det något speciellt man inte får missa?

– Föreställningen Den röda bollen kommer ända från 
Frankrike och ska vara något riktigt speciellt, får inte  
missas! Och såklart våra superkända bloggare och  
författare som ska föreläsa för oss!

Att sätta ihop ett föreställningsprogram låter lite 
knepigt, vad bör man tänka på? 

– Ja du, det är verkligen ett helt projekt det. Det  
viktigaste och svåraste är att få ihop ett bra program 
där evenemangen är varierande och roliga, ett pro-
gram där det finns något som passar för alla. Och det 

som tar längst tid är egentligen schemaläggningen där 
allt ska pusslas ihop, och sedan marknadsföringen,  
kontraktskrivning och en massa logistik. 

Vad är ditt hetaste boktips i höstrusket?

– När det är kallt och ruskigt väder sitter jag gärna med 
en bra spänningsbok. Bokserien I morgon när kriget 
kom av John Marsden är en av mina absoluta favoriter. 
Det är en ungdomsserie men passar även väldigt bra 
för vuxna. Böckerna handlar om ett gäng ungdomar i 
Australien, där Australien har blivit invaderat av ett  
annat land. Dessa ungdomar lyckas bilda en mycket  
framgångsrik gerilla som bekäpar och lyckas förstöra 
väldigt mycket för fienden. Mycket häftig action och  
spänning men också insiktsfull då de måste lära sig  
samarbeta och leva tillsammans under en lång obestämd 
tid där allt kan hända dem. Den första boken finns även 
som film, vilken vi på biblioteket självklart har för den 
som vill se den.

Slutligen – Vad är det bästa med att arbeta med 
barn?

– Ja vilket ska man välja? Barn är för det mesta  
positiva, säger alltid vad de tycker och är mycket  
fantasifulla. Det är mycket varierande att jobba med 
barn, man har aldrig tråkigt. 

– Barn är så spontana och de är bra på att vara ”här och 
nu”. De är kloka, nyfikna och fulla av energi.
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Att vara barnbibliotekarie i Hylte innebär att man förutom att vara litteratur-
konnässör också fixar och donar med alla de barn- och ungdomsarrangemang 
som biblioteken erbjuder. Kultur i Hylte träffade Emilia Harmath Balla från Hylte 
folkbibliotek för att se vad hösten har att erbjuda. 

Barnbibliotikarien Emilia Harmath Balla fixar 
och donar med arrangemang för barn och 
ungdomar. 

#kulturihylte

Internationellt  
på höstens barnscen


