#kulturihylte
Kulturaktiviteter januari - april 2018

Det är ofta ett välkomnande kulturevenemang på gång i Hylte!

6 januari
Trettondedagskonsert i Färgaryds kyrka
Kl. 16:00. Julmusik med musikkåren Lyran och gästartister.
Arrangör: Musikkåren Lyran och Hyltebruks pastorat
22 januari
Seniorkultur på Mötesplats Guldkanten, Hyltebruk
Kl. 14:00. Inger Andersson visar och berättar om sina
klippdockor och bokmärken från en svunnen tid. Arrangör:
Guldkanten/ Omsorgskontoret
24 januari
Barnkultur: Nallekonsert - David och Thomas på Världsmusikjakt. Hörsalen, Hyltebruk
Kl. 9:30. David och Thomas älskar musik, att leka och spela
gitarr! Men de har en fråga: hur låter världens musik? Vet
flodhästen hur världens musik låter i Afrika? Vet fru Pingvin
hur världens musik låter på Antarktis? Och vad håller den
luriga herr Björn på med egentligen? OBS! Medtag nalle! 3-7
år. Anmälan på hylte.se/bibliotek
28 januari
Seniorkultur på Mötesplats Guldkanten, Hyltebruk
Kl. 14:00. Maja Adamsson kommer och sjunger, spelar dragspel och håller i allsång. Arrangör: Guldkanten/ Omsorgskontoret
29 januari
Författarbesök med Åsa Hellberg, Hylte folkbibliotek
Kl. 19:00. Åsa sålde hus och hem för att satsa allt på författarskapet. Hennes första bok utkom i samband med hennes
50-årsdag. Kom och hör henne berätta sin historia och om
Sonja, Gloria och de andra huvudpersonerna. Bokning på
hylte.se/bibliotek. Arrangör: Hylte folkbibliotek
3 februari
Barnkultur: Eli & Rio, Hörsalen, Hyltebruk
Kl. 14:00. Eli & Rio precis som alla andra – helt olika. Klänningar och mustascher! En tröja blir en byxa, en byxa blir en
hatt! Hur påverkas vi av vad vi väljer att ha på oss? Följ med
Eli & Rio på ett äventyr i hemmets alla rum, där de delar med
sig av sin överraskande och fantasifulla värld. Eli & Rio är en
lustfylld föreställning där vi tar oss an roller och identitetsfrågor med rörelse, humor och öppenhet. 3-6 år. Vi bjuder på
fika! Anmälan på hylte.se/bibliotek
4 februari
Fira Lilla Jul på Lintalund
Kl. 16:00. Kom och fira Lilla Jul med gröt och skinkmacka
samt musikgissningstävling. Arrangör: Torups Hembygdsförening
5 februari
Kultur för seniorer på Malmagården, Hyltebruk
Kl. 14:30. Underhållning av Kerstin Nilsson. Arrangör: Malmagården
7 februari
Filmkväll i Hörsalen, Hylte folkbibliotek
Kl. 19:00. Traditionell filmkväll där filmer visas som har koppling till vår bygd. Alla välkomna. Fika i pausen. Arrangör: Hylte
hembygdsförening

17 februari
Barnkultur: Flickan och havssköldpaddan, Hörsalen, Hylte folkbibliotek
Kl. 14:00. Flickan och havssköldpaddan föds samma natt på
en strand i Kamerun. Deras liv sammanvävs, de är båda upprörda över hur människorna ödelägger haven, de bestämmer
sig för att göra något. De färdas tvärs över havet på en resa
full av äventyr, musik och underfundiga vattendjur. Skuggteater blandas med sång, dans och finurligheter vid stranden
i Kamerun. Med direktöversättning på arabiska! 6-11 år. Vi
bjuder på fika! Anmälan på hylte.se/bibliotek
19 februari
Prova på Cosplay och VR. Hörsalen, Hylte folkbibliotek
13:00 – 19:00. Cosplay workshop och utställning. Lär dig
grunderna i att skapa en dräkt eller accessoar. Cosplay härstammar från japansk populärkultur där man klär ut sig till
fiktiva rollfigurer. Ofta skapar man även kläderna och rekvisitan till karaktären själv. Du kommer även kunna prova på VR
under dagen. Drop-in, för ungdomar i alla åldrar. Arrangör:
Hylte folkbibliotek, ABF och Cosplay Mys
20 februari
Prova på Cosplay. Hörsalen, Hylte folkbibliotek
10:00 – 16:00. Cosplay workshop och utställning. Lär dig
grunderna i att skapa en dräkt eller accessoar. Cosplay härstammar från japansk populärkultur där man klär ut sig till
fiktiva rollfigurer. Ofta skapar man även kläderna och rekvisitan till karaktären själv. Drop-in, för ungdomar i alla åldrar.
Arrangör: Hylte folkbibliotek, ABF och Cosplay Mys
21 februari
Barnkultur: Synvillor, illusioner och lite magi. Hörsalen,
Hylte folkbibliotek
Kl. 13:00 – 15:00. Vad är upp och vad är ner? Vad är illusion
och vad är verklighet? Följ med in i kamerans snurriga värld
och lär dig mer om synvillor. Under eftermiddagen bygger
vi också egna kameror och provar på världens äldsta animationsteknik. Från 10 år. Drop-in. Arrangör: Hyltebiblioteken,
Hallands Konstmuseum och Science safari
24 februari
Barnkultur: Workshop och utställning med LEGO! Hörsalen, Hyltefolkbibliotek
Lego-utställning och workshop för barn och ungdomar där
de får leka och bygga egna ställningar och världar med Lego.
För de som vill delta kommer workshopen också utgöra en
tävling där 3 vinnare väljs ut och får varsitt pris. Drop-in. Mer
info om tider kommer. Arrangör: Hyltebiblioteken i samarbete
med Swebrick
28 februari
Filmafton i Nyarps Bygdegård, Långaryd
Kl. 18:30. Bertil visar gamla och nya filmer från bygden m.m.
Arrangör: Långaryds hembygdsförening
1 mars
Författarbesök med Hela Halland läser-författaren Oline
Stig, Hylte folkbibliotek
Kl. 19:00. Oline är uppvuxen i Varberg och flera av novellerna i den aktuella samlingen Hägring utspelar sig just där.
Bokning på hylte.se/bibliotek. Arrangör: Hylte folkbibliotek i
samarbete med Hela Halland läser

5 mars
Kultur för seniorer på Malmagården, Hyltebruk
Kl. 14:30. Underhållning av Goa grabbar.
Arrangör: Malmagården.
6 mars
Poetry Slam i Hörsalen, Hylte folkbibliotek
Kl. 18:30. Tävling i scenpoesi! Framför din poesi och se hur
den mottas av publiken. Vinnaren går vidare till den regionala
finalen. Poeter anmäler sig via regionhalland.se/poetryslam.
Arrangör: Hylte folbibliotek i samarbete med Region Halland
8 mars
Författarbesök med Pia Hagmar. Hörsalen, Hylte folkbibliotek.
Kl. 18.00. Den mycket kända och omtyckta barn- och ungdomsförfattaren Pia Hagmar kommer på besök till Hyltes bibliotek. Hon har skrivit många populära häst- och serieböcker.
Bland annat Klara-böckerna, Saga-böckerna, Svante-böckerna och Dalslandsdeckarna. Ta gärna med din egen bok av Pia
Hagmar för en autograf! Ca 6-7 år och uppåt. Vi bjuder på
fika! Anmälan på hylte.se/bibliotek
8 mars
Firande av internationella kvinnodagen med kulturafton, församlingshemmet, Unnaryd
Kl. 18.30. Kvällen består av musik, konst och tal. Alla välkomna. Arrangör: Vänsterpartiet-Hylte
16 mars
Konsert med Sofie Livebrant, Hörsalen, Hylte folkbibliotek
Kl. 19:00. Från sin turné på fyrar runt Nordsjön och SVT
dokumentären ”Sånger från havet”. Nu är Sofie Livebrant
aktuell med ett nytt album – ”Secrets”. Välkommen på en
gränslös konsert i Sofies unika värld, på svenska, franska
engelska med inslag av poesi, folk, jazz och världen. Anmälan
på hylte.se/bibliotek. Arrangör: Hylte folkbibliotek och Kultur
i Halland - Musik
17 mars
Barnkultur: BAK - Å - FRAM – PÅ - En dansföreställning
för de små. Hörsalen, Hylte folkbibliotek
Kl. 14.00. Kavajen har visst vaknat på fel sida idag och gör
lite som den vill. Skorna pratar om ditt och datt. Hatten fattar
inte ett skvatt. På ett finurligt och kärleksfullt sätt möts problem och konstigheter. För problem är till för att lösas. Och
problem kan bli till möjligheter. En dansföreställning full av
fantasteri där barnen är inblandade, aktiva och alerta. Ålder
2-5 år. Vi bjuder på fika! Anmälan på hylte.se/bibliotek
25 mars
Seniorkultur på Mötesplats Guldkanten, Hyltebruk
Kl. 14:00. Åke Andersson spelar dragspel. Arrangör: Guldkanten/ Omsorgskontoret
Påskhelgen, 30 mars - 2 april
Hylte Konst- och Hantverksrunda 2018
Alla dagar kl. 11-17. Konstnärer och hantverkare öppnar upp
sina ateljéer, verkstäder och gallerier för visning och bjuder på
spännande möten med rik kultur i en fantastisk miljö. Gamla
hantverkstraditioner, slöjd, pyssel, keramik, virkat och stickat,
betongkonst, textilkonst, smycken, måleri i en mängd olika
tekniker, former och material. Mer info på hyltekonstochhantverksrunda.se
9 april
Kultur för seniorer på Malmagården, Hyltebruk
Kl. 14:30. Underhållning av Bo Liljedahl.
Arrangör: Malmagården

13 april
Peter Åkerström spelar Cornelis Vreeswijk. Hörsalen,
Hylte folkbibliotek
Kl. 19:00. Med ett unikt gitarrspel bemästrar Peter Åkerström
allt från blues, jazz och klezmer till klassiskt, men den svenska
vistraditionen är hans hem. Nu besöker en av Hallands främsta trubadurer HyIte för att tolka allas vår poet och nationalskatt - Cornelis Vreeswijk. Anmälan på hylte.se/bibliotek.
Arrangör: Hylte folkbibliotek
14 april
Barnkultur: Min lillasyster kanin. Hörsalen, Hyltebruk
Kl. 14:00. Lilla syster Kanins storebror har lovat att passa sin
syster, men det är inte så lätt. Särskilt som hon matvägrar,
gallskriker och till råga på allt nästan blir rävmiddag. ”Om
man bara är lugn och inte blir arg och förtvivlad, så går det.”
tänker storebror. En berättelse med humor och värme om
en värld som alla barn kan relatera till: blöjor, sagor, syskon,
nappflaska och välling. Ålder 2-6 år. Vi bjuder på fika! Anmälan på hylte.se/bibliotek. Hyltebiblioteken i samarbete med
Region Halland
19 april
Vårstädning på Lindekullen, Hyltebruk
Kl. 16:00. Parken skall snyggas till, löven skall bort och brasan
skall byggas. Fika i pausen. Anslut efterhand. Arrangör: Hylte
hembygdsförening
25 april
Barnkultur: Klangljus. Hörsalen, Hyltebruk
Kl. 14:00. Höstens mycket omtyckta konsert med instrumentet hang för de allra minsta barnen kommer nu tillbaka även
till våren 2018! Det harmoniska instrumentet hang framförs
ännu en gång av Ann-Louise Liljedahl. Ålder 0-1 år Boka plats
på hylte.se/bibliotek
29 april
Seniorkultur med Torbjörn Johansson, Mötesplats Guldkanten, Hyltebruk
Kl. 14:00. Viskryss med ett dussin lagom kluriga frågor. Arrangör: Guldkanten/ Omsorgskontoret
30 april
Valborgsmässofirande i Knystaparken, Rydöbruk
Kl. 20:30. Vi hälsar våren välkommen med körsång, vårtal av
Lennart Hildingsson. Brasan tänds ca 21:00, i samband med
det vårt traditionsenliga fyrverkeri.
Arrangör: Rydöbruks Samhällsförening
30 april
Valborgsmässofirande i hembygdsparken Lindekullen,
Hyltebruk
Ca kl. 20:30. Vårtal, vårsånger, vårmelodier, valborgsbrasa
och fyrverkeri. Musikkåren Lyran och kör deltar.
Alla välkomna. Arrangör: Hylte hembygdsförening
7 Maj
Kultur för seniorer på Malmagården, Hyltebruk
Kl. 14:30. Underhållning av Gun och Susanne. Arrangör:
Malmagården

Kontaktuppgifter till arrangörerna
Dagverksamheten Malmagården - e-post: lena.andersson@hylte.se
Hylte folkbibliotek - e-post: ola.persson@hylte.se
Hylte hembygdsförening - e-post: bossebus213@hotmail.com
Hylte Konst- och Hantverksrunda - e-post: judithetzold@me.com
Långaryds hembygdsförening - e-post: birgitta.holmen@langaryd.nu
Musikkåren Lyran - e-post: lenacarlbergnielsen@gmail.com
Mötesplats Guldkanten - e-post: kristina.svensson-kamstedt@hylte.se
Rydöbruks Samhällsförening - e-post: Eva.e.bengtsson@telia.com
Torups Hembygdsförening - e-post: b.torhall@telia.com
Vänsterpartiet-Hylte - e-post: bo.wahlen@gmail.com

”Majesticat”- Evelina Håkansson

Konst- och
hantverksrundan

Evelina Håkansson, konstnär och
en av initiativtagarna till konst- och
hantverksrundan.

Under påskhelgen är det återigen dags för Hylte konst- och hantverksrunda. En årlig
tradition där konstnärer och hantverkare öppnar upp sina ateljéer för personliga möten
i deras kreativa hemmiljöer. Kultur i Hylte har träffat Evelina Håkansson, en av initiativtagarna och tillika deltagande konstnär i rundan.
Hej Evelina! Hur är läget?
Tack, det är fint!
Det börjar dra ihop sig till konstrunda, hur förbereder man sig som konstnär?
Det är ju kul om en har lite nytt att visa sedan förra
året, så jag målar på. Jag sköter också hemsidan för
konstrundan så den ska uppdateras så fort alla anmälda
konstnärer kommer in med sitt material.
Berätta lite om din konst, vad är det som fascinerar
dig hos de katter som återkommer i dina verk?
Katter är fantastiska djur. De är självupptagna och kärleksfulla. De visar sina känslor väldigt tydligt och det är
inspirerande och ofta komiskt. Jag målar inte bara katter men de har en förmåga att ta sin plats i mina tavlor
även om det inte var tänkt så från början.

Heltidskonstnär med egen ateljé på landet. Är det
en dröm värd att leva?
Nja. Jag har faktiskt ett helt vanligt kneg en dag i veckan
för att få lite stabilitet i ekonomin. Det är inte så lönsamt
att vara konstnär. Men det är helt klart värt mödan. Jag
får bortprioritera resor och annan ”lyx”, men det är det
värt.
Hylte är en konstnärstät kommun, är ni kompisar
eller konkurrenter?
Helt klart kompisar. Framförallt sedan vi startade konst
och hantverksrundan är det tydligt att det snarare hjälper än stjälper att vara många.
För den oinvigde, vad är bra att tänka på när man
beger sig ut på konstrunda?
Skaffa broschyren med kartan i, och glöm inte plånboken.

Följ Kultur i Hylte!
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