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Vi på Kultur och fritid blickar fram emot våren
2021 och hoppas på att få se ljusnande tider
tillsammans med er. Tids nog ska pandemin
släppa greppet om oss och vi ska kunna
återgå till den vardag där vi kan mötas och
hålla öppet som vanligt igen. Till dess är vi
beredda att ställa in och ställa om för att alla
ska kunna känna sig säkra och för att minska
smittspridningen av Covid-19.
Kultur och fritid vill erbjuda något för alla,
oavsett vem ni är. I kommunen hittar ni bland
annat tre bibliotek. Ett i Killeberg, Lönsboda respektive Osby. På biblioteket i Osby
finns dessutom Osby konsthall. Vi har även
vår musikaliska mötesplats Musikskolan
och ungdomarnas fritidsgårdar i Osby och
Lönsboda. Det finns bra möjligheter till härligt
friluftsliv och motion både utomhus och
inomhus i till exempel Osby och Lönsboda
simhall och ishallen i Osby. Kommunens rika
föreningsliv, engagerade studieförbund och
privata initiativtagare och eldsjälar berikar
dessutom Osby med ett stort aktivitets- och
kulturutbud.
Jag hoppas ni ska hitta er arena, ert
arrangemang eller aktivitet i utbudet.
Varmt välkomna till oss!

22 Nalleövernattning på biblioteket
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Arrangör: Osby bibliotek
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Gulli inviger barnavdelningen
10:30. Osby bibliotek

23 Vernissage: Ulrika Kestere
10:00–13:00. Osby konsthall
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Gulli är kärringen som tar alla med storm! Med Gulli, vet man
aldrig vad som händer. Gulli gör allt från att trolla, sjunga allsång
med motorsåg till att allmänt skapa kaos och härlig stämning.
Välkomna till en alldeles speciell show där denna
omåttligt populära sanningssägare inviger
bibliotekets nya barnavdelning.
Jessica Persson är en välkänd Osbyprofil och frilansande komiker, skådespelare och konferencier. Hennes
bredd på scenen är mycket stor. Från
trygg, stilig och påläst konferencier
till hennes karaktär Gulli vars galna
uppenbarelse får publiken att vrida sig
av skratt.
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När Ulrika Kestere skapar är det sagornas och djurens värld som står i centrum. Ulrika
har skrivit och illustrerat tre barnböcker som alla berör temat kring känslighet. Hon uppskattar att djur få ta plats i barnboksvärlden eftersom man ser så lite av dem i den vanliga
världen. Ulrika jobbar som illustratör, formgivare och fotograf. I utställningen får vi ta del
av hennes målningar och illustrationer samt se skissprocessen bakom bilderna i böckerna.
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Arrangör: Osby Kultur
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31 En salig blandning av komik och sång
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Det har hamrats och putsats och fejats på Osby bibliotek och nu är det dags att
inviga Bokskogen – den nya härliga barnavdelningen! Det gör vi med en familjelördag med vernissage, pyssel, fika, spännande föreläsning och celebert besök av
byns alldeles egna supertant Gulli. Drop-in gäller under dagen med begränsat
antal platser utifrån rådande restriktioner.

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 22/1 kl 15. Tillsammans läser vi en saga och sedan får du bädda
ner ditt gosedjur i sagorummet och säga god natt. På lördag förmiddag kl 9.30, innan
biblioteket öppnat, hämtar du ditt gosedjur. Då får du veta om ditt gosedjur sovit eller
hittat på hyss under natten. Anmälan senast 15/1. Begränsat antal platser. Anmälan görs
till Osby bibliotek på 0479 52 82 10 eller till bibliotek@osby.se.

lördag

10:00–13:00. Osby bibliotek

15:00. Osby bibliotek

18:00. Medborgarhuset, Lönsboda

Jessica och Lars framför en salig blandning av komik och sång, allt från ren buskis till
rolig standup. Dessutom lite imitationer, festliga sånger och anekdoter från artistlivet.
Något för alla som vi brukar säga!

Arrangör: Osby bibliotek

Arrangör: Örkeneds föreläsningsförening Entré: Terminskort 100kr, enstaka inträde 50 kr
Kontakt: Britt Norlén, 0702 42 01 20

Familjeföreläsning: Vadå naturligt?
12:00–13:00. Osby bibliotek

31 Prova-på-dag hos Medborgarskolan

söndag

10:00. Medborgarskolan
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13.00 – Balett, 6–12 år
13.45 – Showdance, födda
2013–2014
14.30 – Showdance, från 8 år

Välkomna till en underhållande och ögonöppnande föreläsning med Torill Kornfeldt om
alla möjliga och omöjliga djur. Det blir en spännande resa över världen och möten med
oväntade beteenden och figurer. Från djur som kan dela sig och bli flera, till hydror som kan
bli hela igen om man mosar dem och olika sätt att vara förälder i naturen. Begränsat antal
platser. Boka genom att mejla till osbyfritid@osby.se.
Torill Kornfeldt är journalist och författare med fokus på biologi och bioteknik. Hon har
tidigare arbetat för vetenskapsradion på Sveriges Radio, suttit i vetenskapsredaktionen på
Dagens Nyheter och är programledare för podden P3 Dystopia för Sveriges Radio P3.

str

10.00 – Yinyoga
10.45 – Mediyoga
11.30 – Kundaliniyoga
12.15 – Dancekidz, 4-5 år

Arrangör: Medborgarskolan Biljetter: Anmäl dig på www.medborgarskolan.se.
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23 Invigning av Bokskogen!

lördag

Illu

Fredrik Johnsson
Kultur- och fritidschef

Arrangör: Osby Musikskola

s

Välkommen till
kultur och fritid

17:00. Örkenedskyrkan, Lönsboda

Konsert med Osby-Östra Göinge kammarorkester.

to

Om inget annat anges har evenemangen fri entré.

onsdag

Info om restriktioner för
att hindra smittspridning
av Covid–19 hittar du
på baksidan av denna
kalender.

Konsert
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sid 15
sid 16
sid 18
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Restriktioner
pga Covid–19
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Musikskolan
Bibliotek
Simhall, ishall, fritidsgårdar

Evenemang
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Mars		
April		
Maj		
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Innehåll

Januari

Fo

Omslagsbilder: Illustration av Ulrika Kestere, Ensemble Yria,
Gulli, illustration av Jenny Funestad

Arrangör: Osby Kultur

3

Februari
7

söndag

Konsert: Swing, sväng och lite stepp
16:00. Osby församlingshem

Ingrid och Bengt Almfjord (sång och piano), Mats Lindskog (bas) och Tord Martinsson
(slagverk) gör ett glatt program med svängiga toner av bland annat Duke Ellington och
Povel Ramel.

22 februari – 26

Arrangör: Osby konsertförening Entré: 100 kr, medlemmar 50 kr. Biljetter säljes vid entrén.
Kontakt: Mats Berg, 0761 13 61 23

18:00. Medborgarhuset, Lönsboda

Foto: Aron Mattsson

Chefredaktör Carl-Johan Bauler, Norra Skåne, berättar om hur tiderna och tekniken
förändras, men behovet av god lokaljournalistik inte bara består, utan blir allt viktigare.
Arrangör: Örkeneds föreläsningsförening Entré: Terminskort 100 kr. Enstaka inträde 50 kr.
Kontakt: Britt Norlén, 0702 42 01 20 Info: www.skanskaff.se

17 Författarbesök: Set Mattsson

onsdag

18:00. Osby bibliotek

Set Mattsson debuterade 2012 med den historiska deckaren Ondskans pris. Sedan dess
har det blivit ytterligare fem romaner som utspelar sig i 1940- och 50-talets Malmö med
kriminalpolis Douglas Palm i huvudrollen. Den senaste, Ett hemligt
liv, kom ut 2019 och i början på nästa år, 2021, släpps den sjätte
romanen i serien om Douglas Palm. 2016 publicerades Så länge
min bror andas som handlar om de danska judarnas flykt till
Sverige 1943. Set Mattsson kommer bland annat att berätta
om några av de verkliga händelser som ligger till grund för
romanerna, varför historiska romaner är viktiga för förståelsen av vår nutid samt hur han går tillväga i sitt arbete som
författare. Begränsat antal platser. Anmälan görs till Osby
bibliotek på 0479 52 82 10 eller till bibliotek@osby.se.
Arrangör: Osby bibliotek

18 Musikcafé
18:30. Hasslarödsskolans konsertsal

torsdag

Musikskolans yngre elever arrangerar musikcafé i samband med elevföreningen
Con Brios årsmöte.
Arrangör: Osby Musikskola

14:30. Osby församlingshem

Libanons cedrar och drottningen av Saba – en bildberättelse som tar sin utgångspunkt
i Bibelns värld. Sven Sjunnessons egna reseupplevelser varvas med historia, kultur och
tankar kring personer som vi känner igen från framför allt gamla testamentet.
Arrangör: Osby Lekmannakår & Sensus Entré: Gratis. Frivilligt bidrag för kaffe
Kontakt: Brittalena Ljungman, 0479 12 444, bl.ljungman@telia.com
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28 Konsert: Dancing

söndag

with Bach

23 24

tisdag

onsdag

Skaparverkstad: Stjärnfall och kalejdoskop

Arrangör: Osby konsertförening Entré: 150
kr, medlemmar 100 kr. Biljetter säljes vid
entrén. Kontakt: Irene Jönsson, 0760–17
18 38 Info: www.osbykonsertforening.
weebly.com

Arrangör: Osby kultur och konstnär Ulrika Wennerberg

25 Workshop med

torsdag

24 Teater: Barn i världen

onsdag

11:00. Medborgarhuset, Lönsboda

Följ med jorden runt med Matilda och Magnus från Lilla Vilda Teatern! Genom musik,
teater, humor och allvar utforskas barns rättigheter. Det blir en sprudlande och lärorik
musikteatershow om alla barn i vår värld. Från cirka 3 år. Begränsat antal platser.
Boka din plats genom att mejla till osbyfritid@osby.se
Arrangör: Osby kultur

mor och frikyrkan

18:00. Medborgarhuset, Lönsboda

Ingela Frid berättar om baptismen
i Göingetrakten, om några kvinnor som
anslöt sig till den, om församlingsliv med
gemenskap och social kontroll – och om
sådant som släktforskare ofta inte får reda
på. En berättelse om livet som baptist
och ett stycke kvinnohistoria.
Arrangör: Örkeneds föreläsningsförening
Entré: Terminskort 100 kr. Enstaka inträde
50 kr. Kontakt: Britt Norlén, 0702 42 01 20
Info: www.skanskaff.se

Ulrika Kestere

14:00–16:00. Osby bibliotek

28 Föreläsning: Far-

söndag

r

Kom och titta efter dina drömmar i stjärnorna! Skapa stjärnkikare och kalejdoskop som du
kan se in i tillsammans med konstnären och proffspysslaren Ulrika Wennerberg. Kanske
hittar du en spännande figur, ser ett stjärnfall eller en ny planet? Här har fantasin inga
gränser! Till skaparverkstaden är alla åldrar välkomna och material och fika är gratis.

16:00. Missionskyrkan, Osby
I denna konsert möts två musiker med
varsin tydlig röst och förankring inom
både folkmusiken och barockmusiken
med utgångspunkt i J. S. Bachs musik
för solocello och soloflöjt. Duon släppte
sommaren 2020 sitt debutalbum Dancing
with Bach. Medverkande: Kristine West,
flöjt och Erik Rydvall, nyckelharpa.

Gratis aktivitete

23/2 15:00–17:00. Lönsboda bibliotek
24/2 14:00–16:00. Osby bibliotek

Kom och teckna med konstnären Ulrika
Kestere! Ta en tur i Osby Konsthall och
slå dig sedan ner för en inspirerande
workshop med konstnären bakom
bilderna du just har sett. När Ulrika
Kestere skapar är det sagornas och
djurens värld som står i centrum och här
får du möjlighet att prova dig fram och
teckna din egen sagovärld eller magiska
djur. Alla åldrar är välkomna och material och fika är gratis. Begränsat antal
platser. Boka din plats genom att mejla
till osbyfritid@osby.se.
Workshopen är en del av projektet
Möt en konstnär, ett fördjupningsprojekt
under biennalens mellanår som genomförs av Bästa Biennalen tillsammans med
kommuner i Skåne.
Arrangör: Osby
Kultur

Foto: Kennet Rouna

22 Föreläsning: En bildresa i tid och rum

måndag

Sportlov

Lovaktiviteter

14 Föreläsning: Arbetet med tidningar

söndag

februari

Ulrika Kestere
är verksam
som illustratör,
formgivare och
fotograf.

5

Mars
4

torsdag

14 Föreläsning:

Teater: Ro, ro

söndag

9:30. Osby bibliotek

Naturfotografen Thomas Johnsson tar
oss med på en rundresa i Extremadura
i Spaniens västra delar och njuter av
vidsträckta slätter, omfattande olivodlingar, djupa raviner och gamla vackra städer
och byar. Den vita storken är vanlig,
liksom färggranna fåglar. Blomsterängar
med sällsynta växter breder ut sig över
ett kulligt landskap.

Arrangör: Osby bibliotek

8

måndag

Vernissage: Konstkvinnor
17:00–19:00. Osby Konsthall

Arrangör: Örkeneds föreläsningsförening
Entré: Terminskort 100 kr. Enstaka inträde
50 kr. Kontakt: Britt Norlén, 0702 42 01 20
Info: www.skanskaff.se

Välkommen på vernissage och livemusik på internationella kvinnodagen! Utställningen
i Osby konsthall består av verk från 8 skånska kvinnliga och ickebinära konstnärer, alla
med olika arbetsmetoder och formspråk. Utställningen pågår till den 17 april 2021. Konstkvinnor är i grunden ett instagramkonto som skapades av barndomsvännerna Linnéa Franz
och Emilia Hasselquist Langefors i slutet av 2016. Målet är som namnet antyder att dela
med sig av de kvinnor som verkar inom konsten och som tidigare har dolts i historien.

18 DNA-café

Arrangör: Osby Kultur

8

måndag

torsdag

18:00. Osby bibliotek

Arrangör: Osby bibliotek & Göinge Släktoch Hembygdsforskarförening
Entré: Gratis. Beroende på läget med pandemin kan förhandsbokning bli nödvändig
Kontakt: Sven Hellgren, 0705 68 21 69
Info: www.gshf.se

Arrangör: Osby Kultur

9

15:00. Osby bibliotek

Vi berättar om DNA och hur det används
i släktforskningen. Du får tillfälle att köpa
ett kit och topsa dig. Du som redan topsat dig, får hjälp att tolka resultatet. Du
som bara är nyfiken är också välkommen.
Medverkande: Lena Ringbrant Ekelund
och Hjördis Nilsson.

Konsert: Anna Jadéus

Välkommen på vernissage och livemusik på internationella kvinnodagen! Anna Jadéus
är låtskrivare och musik- och filmproducent med en otrolig röst. Ofta beväpnad med
en ukelele eller i skydd bakom ett piano sjunger hon om kärlek, utanförskap, kamp och
motstånd. Lyssnaren befinner sig ständigt i gränslandet mellan det personliga och politiska
och bjuds med på en turbulent resa genom hela känsloregistret där allvaret är undertonen,
men hoppet slutdestinationen. Begränsat antal platser. Boka din plats genom att mejla till
osbyfritid@osby.se.

tisdag

Extremadura

18:00. Medborgarhuset, Lönsboda

Sagofen Isadora besöker Osby bibliotek med teaterföreställningen Ro, ro för barn 0–11
månader. Sagofen Isadoras föreställningar innehåller mycket sång, musik och en hel del
handdockor. Ro, ro handlar om stora drömmar; från de djupaste vatten till sprakande
drömmar, en ny dag, en ny värld, ett nytt under. Föreställningen är 20 minuter. Begränsat
antal platser. Boka genom att ringa 0479 52 82 10 eller mejla till bibliotek@osby.se.

Musikcafé: Blåskonert

19:00. Hasslarödsskolans konsertsal

Musikskolans blåselever tillsammans med Musikskolans underhållningsorkester.
Arrangör: Osby Musikskola

10 Föreläsning: 100 år av rösträtt

Sagofen
Isadora

6

Foto: Maria Lindberg

Sagofen Isadora besöker
Osby bibliotek med
tre olika föreställningar
under våren: 4/3,
22/4 och 6/5.

18:00. Osby bibliotek

År 2021 är det 100 år sedan kvinnor fick rösta i ett riksdagsval för första gången. Hur
gick det till när kvinnorna vann rösträtten? Kom och lyssna till Marika Eriksson när hon
berättar om en viktig del i den svenska demokratins historia. Föreläsningen lyfter fram de
kvinnor som tog kampen för rösträtten och hur de organiserade sig. Marika Eriksson driver
sedan 2016 kontot Kvinnohistoria på Twitter och Instagram och har över 100 000 följare
som tar del av dagliga inlägg om kvinnor i historien. Begränsat antal platser. Boka din plats
genom att mejla till osbyfritid@osby.se
Arrangör: Osby Kultur

Foto: Mostphotos

onsdag

7

Mars
22 Föreläsning: Att se

måndag

det svåra i ögonen

14:30. Osby församlingshem

Prästen Sven Röstin delar erfarenheter
från sjukhuskyrkan. Vi lever i en tid som
lär oss blunda för det svåra för att bli
lyckliga. Men om vi vågar stanna upp
och se det svåra i tillvaron blir livet ofta
rikare, friare och sannare. Sven Röstin,
präst sedan 20 år och hälften av de åren
som sjukhuspräst delar med sig av sina
erfarenheter.

20 TippenTOPPENdagen!
10:00–13:00. Osby bibliotek

Välkomna till en kreativ heldag i hållbarhetens tecken på Osby bibliotek! Vi välkomnar våren med att återskapa och hitta inspiration i material som annars kanske hamnar på tippen och växter i naturen som vi kanske
annars bara trampar förbi. Det blir klädbytardag och remake-ateljé, workshop med organisationen Återskapa
och spännande föreläsning om skogsträdgården med miljöpedagogen Johanna Johansson. En dag för alla åldrar!
Drop-in gäller under dagen med begränsat antal platser utifrån rådande restriktioner.

Workshop: ÅterSKAPA
10:00–13:00. Osby bibliotek

Arrangör: Osby bibliotek & Osby Kultur

Klädbytardag
& remake-ateljé

Föreläsning:
Skogsträdgården

10:00–13:00. Osby bibliotek

11:00. Osby bibliotek

Vi förvandlar bibliotekets kreativa rum
till en remakeateljé och klädbytaroas. Passa på att ta med några plagg som du ändå
aldrig använder, ge dem ett nytt liv hos
någon annan och byt ut dem mot något
nytt till din egen garderob! Det kommer
även att finnas kunniga personer med
symaskiner redo för att hjälpa till med
små lagningar, och tipsa om hur du enkelt
fixar, pyntar och lagar kläder istället för
att slänga dem.Bättre för både miljö
och plånbok! Lämna in max 5 hela och
rena klädesplagg. Du får en klädbricka
för varje inlämnad artikel. Både barnoch
vuxenkläder är välkommet, dock ej bad
eller underkläder. Kom och botanisera
bland allt som lämnats in och välj ut det
du vill ha! Du kan hämta ut motsvarande
antal artiklar som du lämnat in och du
”betalar” med klädbrickorna. Allt är helt
gratis och de kläder som blir över skänks
till välgörande ändamål.

Samarbeta med naturen och skörda
hela året i din trädgård! Välkomna till
en föreläsning om hur vi kan inspireras
av skogens ekosystem för att skapa en
trädgård som kan ge oss skörd under en
stor del av året, bli livsmiljö för fåglar, insekter och andra nyttodjur och samtidigt
ha en positiv inverkan på klimatet. Det
blir matnyttig information varvat med
konkreta exempel, kanske ett smakprov
eller frön att få med sig hem och plantera. Begränsat antal platser. Boka din plats
genom att mejla till osbyfritid@osby.se
Johanna Johansson är trädgårdsmästare,
humanekolog, folkhögskolelärare och utomhuspedagog. Hon är intresserad av hur
man kan använda odling för att göra en
positiv inverkan på sin omgivning, för sin
egen fysiska och psykiska hälsa och för att
skapa positiva kopplingar till människor
i sin omgivning.

Arrangör: Osby Kultur, Akiko Frid byrå &
ABF Skåne Nordost

8

Arrangör: Osby Kultur

Jenny Lind (1820–1887)
var en svensk operasångerska. Foto från
omkring 1850.

Foto: Library of congress

Kom och låt dig inspireras av boken
Molnbullar. Vi läser och skapar katter
av räddade material och förvandlar oss
själva till moln. Hållbart och spännande
skapande för stora som små. ÅterSKAPA
i Malmö är uppbyggt kring en unik materialbank med en skapande verkstad, där
spillmaterial återanvänds och ges det
nytt liv som skapande material.

Återskapa
och laga

Foto: Mostphotos

lördag

Arrangör: Osby Lekmannakör & Sensus
Entré: Gratis. Frivilligt bidrag för kaffe
Kontakt: Brittalena Ljungman
Info: https://www.svenskakyrkan.se/osby

28 Konsert: 3 på G –

måndag

Goa Gláa Grebbor

18:00. Medborgarhuset, Lönsboda

Fartfylld underhållning och med låtar vi
minns från 1950- och 60-talet.

21 Konsert: Näktergalen – det svenska musikarvet

söndag

16:00. Osby församlingshem

Ingela Tägil, sopransolist, musikvetare och författare av boken Näktergalen hyllar Jenny
Lind och hennes episka bidrag till den svenska sångtraditionen. Publiken bjuds på ett
välklingande program ägnat Jenny Linds 200-årsfirande. Medverkande: Ingela Tägil,
sopran och Karin M Nilsson, piano.

Arrangör: Örkeneds föreläsningsförening
Entré: Terminskort 100 kr. Enstaka inträde
50 kr. Kontakt: Britt Norlén, 0702 42 01 20
Info: www.skanskaff.se

Arrangör: Osby konsertförening Entré: 150 kr, medlemmar 100 kr
Kontakt: Bengt Almfjord, 0766 41 8535 Info: www.osbykonsertforening.weebly.com

9

April
21 Musikcafé:

14 Konsert: Brita & Max Family Band

onsdag

5 april –

11 april

v
o
l
k
s
å
P
r

ktivitete

Gratis a

18:30. Hasslarödsskolans konsertsal

Arrangör: Osby Kultur

torsdag

torsdag

Skaparverkstad: Bygg en skulptur

onsdag

Illustration: Jenny Funestad

26 Leva av tro

måndag

21 Föreläsning: Kristofer Flensmarck

13:00–16:00. Osby bibliotek

onsdag
Fo
to :

18:00. Osby bibliotek

ik

Arrangör: Osby bibliotek

: A n d re a s Om
v

a G ör a ns s o n

Kristofer Flensmarck berättar om att skapa poesi av sin
farmors almanackor, Columbinemördarnas dagböcker,
wikipedia-sidor och dödsmetalltexter. Om Jag är Hill,
romanen om den gränsöverskridande och psykiskt sjuka
landskapsmålaren Carl Fredrik Hill. Och om hans senaste
roman In i smärtan, ett mörkt familjedrama på den skånska
landsbygden.

F ot o

K a js
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14:00. Osby bibliotek

Arrangör: Osby bibliotek

Workshop: Animera film

Arrangör: Osby Kultur

Arrangör: Osby bibliotek

Författaren och föreläsaren Johanna Wester talar om poesi och mänskliga rättigheter,
och leder en workshop där du får skapa din egen samplingspoesi. Råmaterialet är
#garanteratbraböcker – poesi som fått litteraturstöd från kulturrådet.

Arrangör: Osby Kultur och konstnär Ulrika Wennerberg

onsdag

9:30. Osby bibliotek

Sagofen Isadora besöker Osby bibliotek
med teaterföreställningen Jag går upp för
barn 1–3 år. Sagofen Isadoras föreställningar innehåller mycket sång, musik och
en hel del handdockor. Jag går upp handlar om Tage som vaknar före alla andra.
Han går på upptäcktsfärd i det sovande
huset. Han tappar något viktigt ut genom
fönstret. Nu ligger Tages viktiga sak inne
i en rosenbuske. Busken har taggar. Hur
ska Tage få den viktiga saken? Föreställningen är 20–25 minuter. Begränsat antal
platser. Boka genom att ringa 0479 52 82
10 eller mejla bibliotek@osby.se.

21 Workshop: Cut-up poesi

6/4 15:00–17:00. Lönsboda bibliotek
8/4 14:00–16:00. Osby bibliotek

Testa på stop motion med Hanna Klinthage! Du får lära dig att animera och hur
man gör en enkel film med hjälp av en kamera och lera. Vi gör en gemensam
kortfilm och på slutet av dagen blir det filmvisning! Material och teknik finns
att låna på plats. För barn i åldern ca 9–12 år. Begränsat antal platser. Boka
genom att mejla till osbyfritid@osby.se.
Hanna Klinthage är verksam som illustratör och arbetar just nu främst med
bilderboksillustration, serier och animation. Våren 2017 tog hon examen från
Konstfacks linje Illustration och grafisk design.

22 Teater: Jag går upp

11:00. Fritidsgården Pulsen

Arrangör: Osby konsertförening
Entré: 50 kr, biljetter säljes vid entrén
Kontakt: Åsa Thorsén Mogensen, 0730 61 21 13
Info: www.osbykonsertforening.weebly.com

Välkomna till en härlig skaparfest! Konstnären och pysselproffset Ulrika Wennerberg
dukar fram en buffé av alla möjliga sorters material som vi sedan bygger skulpturer av.
Till skaparverkstaden är alla åldrar välkomna och material och fika är gratis.

7

Arrangör: Osby Musikskola

Foto: Ensemble Yria

tisdag

8

Musikskkolans stråkelever uppträder.

17 Konsert: Virvel och Vinda

lördag

Lovaktiviteter

Stråkkonsert

Får vi lov att presentera ett klassiskt familjeband – två välartade vuxna som beslutat
att leva livet tillsammans och börja producera både barn och musik. Järvsöstintan
Brita Björs flyttade ner till exotiska Skåne och träffade där Malmöpågen Max Tellving
och ljuv musik uppstod. Och här får ni höra den. Bluegrass, oldtime, singer-songwriter,
amerikana. Med sina samsjungna röster tar de sig an hjärteknipande sånger, Max på
gitarr och Brita på kontrabas. Begränsat antal platser. Boka genom att mejla till
osbyfritid@osby.se.

Ett snurrigt musikäventyr där alla får vara med!
Virvel och Vinda kommer inkånkandes med all sin
tvätt och sina instrument. De slår upp sin torkvinda
mitt i rummet, inomhus! Men här finns väl ingen
vind? Med hjälp av barnen, musiken och lite blåst
får vi snurr på tillvaron och virvlar fram mellan
olika platser, känslor och tokiga upptåg. Vännerna Virvel och Vinda bjuder på nyskrivna sånger,
sinnrika upplevelser och massa interaktivitet som
stimulerar den språkliga och motoriska utvecklingen.Virvla med! För barn 3–8 år.

6

onsdag

18:00. Osby bibliotek

14:30. Osby församlingshem

Med psalm och visa har människor i alla
tider uttryckt sina andliga erfarenheter.
Prästen Staffan Bråliden och diakon Siv
Larsson tar oss med på en upptäcktsresa
i trons värld via psalmer under rubriken
Leva av tro i vår nuvarande psalmbok. En
härlig blandning av solosång och allsång.
Arrangör: Osby Lekmannakör & Sensus
Entré: Gratis. Frivilligt bidrag för kaffe
Kontakt: Brittalena Ljungman
Info: https://www.svenskakyrkan.se/osby

11

Maj
6

torsdag

20 Vårkonsert

Teater: Tysta leken börjar nu

torsdag

9:30. Osby bibliotek

Sagofen Isadora besöker Osby bibliotek med teaterföreställningen Tysta leken börjar nu
för barn 4–5 år. Sagofen Isadoras föreställningar innehåller mycket sång, musik och en
hel del handdockor. Tysta leken börjar nu handlar om Maja som behöver hjälp. De andra
barnen på förskolan leker en lek som går ut på att inte prata. De säger att Maja har pratat
och låter henne inte vara med. Sagofen Isadora kommer för att hjälpa Maja. Hon får reda
på att det är Isgubben som förtrollat hela förskolan. Begränsat antal platser. Boka genom
att ringa 0479 52 82 10 eller mejla till bibliotek@osby.se.

18:30. Hasslarödsskolans
konsertsal

Vårkonsert med Musikskolans elever.
Arrangör: Osby Musikskola

21 Drag Queen Story

fredag

Arrangör: Osby bibliotek

Hour

14:00–15:30. Osby bibliotek
Foto: Mostphotos

8

lördag

Vårkonsert

16:00. Osby församlingshem

Osbys körsångare och musiker bjuder in till traditionell vårkonsert med härlig underhållning och god fika. Välkomna till ett samarrangemang mellan Blåslaget, Musikskolan, Osby
Församling och Osby Konsertförening!
Arrangör: Osby konsertförening Entré: 100 kr inkl fika Kontakt: Iréne Jönsson, 0760 17 18
38 Info: www.osbykonsertforening.weebly.com

Arrangör: Osby Kultur

31 Vårkonsert

12 Författarbesök: Tina Frennstedt

onsdag

18:30. Ollonskogen

Vårkonsert med Musikskolans elever från
Lönsboda med omnejd
F ot o
: G a brie l Lilje v

all

Arrangör: Osby bibliotek

12

måndag

18:00. Osby bibliotek

Tina Frennstedt är en av Sveriges främsta kriminalreportrar med
ett förflutet på flera stora tidningar och tv-produktioner. Hon
har specialiserat sig på kalla fall och skildrar polisens arbete
med stor trovärdighet. Hon har tidigare gett ut dokumentärromanen Diplomatdottern. Hennes första bok om kriminalinspektör Tess Hjalmarsson, Cold Case: Försvunnen, belönades med Crimetime Award 2019 för Årets deckardebut
och blev en stor försäljningsframgång. Begränsat antal platser.
Boka din plats genom att ringa 0479 52 82 10 eller mejla till
bibliotek@osby.se

Osby bibliotek får besök av två fantastiska, glittriga, härliga drag queens! Det
blir sagoläsning, sång och samtal kring
sagorna och frågor som kan dyka upp
under sagostundens gång. På Drag Queen
Story Hour har fantasin och sagan inga
normer eller gränser, här får världen vara
precis så olik, stor och kärleksfull som
den faktiskt är. Det blir två sagostunder
uppdelade på ålder: 14.00–14.30 2–4 år
och 15.00–15.30 4–7 år. Begränsat antal
platser. Boka genom att ringa mejla till
osbyfritid@osby.se.
Drag Queen Story Hour är en rörelse
som har sitt ursprung i USA. Sverige
hade sin första sagostund 2017 och Lady
Busty och Miss Shameless är idag stolta
ambassadörer för Drag Queen Story
Hour i Sverige. De brinner för att visa
allas lika värde och med pedagogik och
teater i ryggsäcken har de arbetat länge
med barn och ungdomar. De använder sig
även av tecken som stöd (TAKK) under
sagostunderna.

Arrangör: Osby Musikskola

9

onsdag

Konsert

19:00. Vingården

Den 9 juni är det konsert med Ekbackeskolans elever med musiktillval.

Drag Queen
Story Hour
Den 21 maj kl 14
och kl 15 kan du lyssna
till Drag Queen Story
Hour på Osby
bibliotek.

Arrangör: Osby Musikskola
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Bibliotek
Evenemang

Sagostunder

Deckarcirkel

Baby, 7–14 månader, Osby
10.30–11.00
Fredagar: 5/3, 12/3, 19/3, 26/3

Osby bibliotek, 10.00–11.30
Tisdagar: 2/2, 2/3, 6/4, 4/5
Bokcirkeln för dig som gärna dyker in de
mörkaste av bokvärldar. Vi träffas och pratar
om deckaren över en fika, biblioteket bjuder.
Vi fixar böckerna. Välkommen! Begränsat
antal platser, anmälan till bibliotek@osby.se
eller 0479 52 82 10.
Arrangör: Osby bibliotek

Teknik-dropin

Osby 10.00–12.00, 25/1, 29/3, 31/5
Lönsboda 10.00–12.00, 22/2, 26/4
Hur funkar det att ladda ner till exempel
e-böcker eller appar till din smartphone eller
läsplatta? Hur använder man internet, molnet och sociala medier? Välkommen med
dina olika teknikfrågor!
Arrangör: Biblioteken i samarbete med
Johan Hansdorf, Medborgarskolan

Jourhavande släktforskare

Osby 15.30–17.30, 18/1, 15/2, 15/3, 19/4
Lönsboda 15–17, 18/2, 15/4
Foto: Mathilda Tennysdotter

På biblioteket finns det mycket att göra under våren, 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 våren.
14

@kulturfritidiosby

Behöver du hjälp med din släktforskning?
Göinge Släkt- och hembygdsforskarförening
ger råd och vägledning.
Arrangör: Göinge Släkt- och hembygdsförening

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
kl 07–20, mån-tors och kl 7-18,
fre-sön. Fråga oss hur det
fungerar!

Sagostunder, 4–5 år Osby

9.45–10.15
En stund med bilderböcker, berättelser,
sånger och ramsor för barn 4-5 år.
Föranmälan till Osby bibliotek.
Tisdag 9/2
Fredag 19/2
Tisdag 2/3
Fredag 12/3
Tisdag 23/3
Fredag 16/4
Tisdag 27/4
Fredag 7/5

Jag är kär
Rövarhistorier
Hos doktorn
Klassiska sagor
Påsk-sagor
Flanosagor
Mumin & hans vänner
Dinosauriesagor

Sagostunder, 4–5 år, Lönsboda
8.45 & 10.00
Tisdag 26/1
Tisdag 16/2
Tisdag 9/3
Tisdag 13/4
Tisdag 11/5

Hos doktorn
Rövarhistorier
Klassiska sagor
Flanosagor
Dinosauriesagor

Sagostund, 2-5 år, Osby
Börja helgen på Osby bibliotek med att vara
med på vår sagostund. Vi läser bilderböcker, sjunger och kanske till och med dansar
loss. För barn 2–5 år. Föranmälan till Osby
bibliotek.
Fredag 5/2
Fredag 19/3
Fredag 9/4

Vara en bra kompis
Vi får oss ett skratt
Ägg-sagor

Föranmälan till sagostunderna görs till
Osby bibliotek på 0479 52 82 10 eller
bibliotek@osby.se.

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

Rim, ramsor, sånger och böcker för barn
7–14 månader tillsammans med en förälder.
Föranmälan till Osby bibliotek. Anmälan
gäller samtliga tillfällen.

Utställningar

Ulrika Kestere

23 januari – 27 februari

När Ulrika Kestere skapar är det
sagornas och djurens värld som
står i centrum. Ulrika har
skrivit och illustrerat
tre barnböcker som
alla berör temat
kring känslighet.
Hon uppskattar
att djur få ta
plats i barnboksvärlden
eftersom man
ser så lite av dem
i den vanliga världen. Ulrika jobbar som
illustratör, formgivare och fotograf.
I utställningen får vi ta del av
hennes målningar och illustrationer
samt se skissprocessen bakom
bilderna i böckerna.

Konstkvinnor
8 mars – 17 april

Utställningen i Osby konsthall
består av verk från 8 skånska
kvinnliga och ickebinära konstnärer,
alla med olika arbetsmetoder och formspråk.
Konstkvinnor är
i grunden ett
instagramkonto
som skapades av barndomsvännerna
Linnéa Franz
och Emilia Hasselquist Langefors
i slutet av 2016.
Målet är som namnet
antyder att dela med sig av de kvinnor som verkar inom konsten och
som tidigare har dolts i historien.
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Osby konsthall
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Simhallar, ishall, fritidsgårdar

Vuxensimskola
Vår förhoppning är att starta vuxensimskola
i Osby och Lönsboda simhall. Föranmälan.
För mer information se hemsidan.

Bara i Lönsboda
Motion och Rehab
Hela simhallen är avsatt för motionssim och
det är högt vatten i lilla bassängen.

Babysim

En chans för de allra minsta att lära känna
vattnet. Nybörjargrupper och fortsättningsgrupper. Föranmälan.

Välkommen till simhallarna
Osby, Lönsboda

Badpass

i både Osby och Lönsboda. Föranmälan,
drop in i mån av plats.

Allmänbad

Cirkelgympa

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. Besök hemsidan för öppettider
och aktiviteter.

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

Vattengympa
Bra motionsform med härlig musik. Tisdagar

16

Motionssim/morgonsim
Att simma är skön avkoppling och skonsamt
för kroppen. Under tider för motionssim är
hallen/angivna banor endast för motionärer.

Bulten, Lönsboda
Tranebodavägen 1b
0479 52 84 75

Fritidsgårdarna är öppna för ungdomar
på högstadiet. Öppettiderna varierar
under våren – för aktuella tider, se våra
sociala medier och Pulsens hemsida.

Evenemang
Disco för mellanstadiet
Pulsen, fredagar: 29/1, 19/2, 16/4,
18:00–21:00. Entré: 40 kr

Ungdomsarbetaren
Osby kommun

Drogfri skoldans för högstadiet

För dig som är ung eller tonårs
förälder. Vill du prata med någon?
Skriv eller ring!

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.
På grund av situationen med Covid-19 kan
vår verksamhet och våra öppettider ändras
med kort varsel. Håll er uppdaterade via vår
hemsida eller sociala medier.

Balders hage, fredagarna 22/1 och
26/3, 20:00–00:00.
Biljetter köps av fritidsledarna på
Bulten eller Pulsen.

Föräldracafé
Tisdag 9/3, kl 17:30–19:00

Ett tillfälle för dig med en tonåring
hemma att träffa andra föräldrar
tillsammans med kommunens
ungdomarbetare och fritidsledare
för att diskutera aktuella frågor kring
tonåren. Vi bjuder på fika. Anmälan
görs till pulsen@osby.se.

Kontakt: Mia Nilsson 0709 88 86 95
FB: ungdomsarbetaren Osby kommun
Instagram: @ungdomsarbetareosby
@pulsenosby
@fritidsgardenbulten
Fritidsgården Pulsen
Fritidsgården Bulten
pulsenosby
Hemsida: www.pulsenosby.se

Föranmälan görs enklast på http://event.
webbiljett.se/osby

Ishall
@kulturfritidiosby
Simhallar, Osby kommun

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).

Foto: Pixabay

På simhallarna sjuder
det av aktivitet. Allt från
lugna morgonsim och
vattengympa till simskola.
Öppettider finns på
simhallarnas hemsida.
Alla aktiviteter kräver
föranmälan.

Västra Storgatan 15
0479 52 82 44

Minst en förälder ska vara med i vattnet
tillsammans med ledare. Kursen pågår under
10 veckor. Föranmälan.

Plask och lek
Foto: Mathilda Tennysdotter

Pulsen, Osby

Småbarnsim 2–4 år

Dessutom...
Kom och bada i Osby eller Lönsboda i vår. Förrutom allmänbadet finns det många aktiviteter att upptäcka.

Fritidsgårdar

Foton: Mathilda Tennysdotter

Några av passen är extra avslappnande med
lugn musik och tända ljus (se schema).

Hemsida: www.osby.se/se-gora/motion-och-friluftsliv
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Musikskola

Kultur och fritid

Välkommen till kultur och fritid
Det är vi på Kultur- och fritidsförvaltningen som gör denna evenemangskalender.
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 en hållbar, aktiv och attraktiv kommun som är tillgänglig för alla.

Följ oss på sociala medier!

Kultur och fritidskontoret
Ö Järnvägsgatan 16, box 13,
283 21, Osby
Kultur och fritidschef:
fredrik.johnsson@osby.se
0709 31 84 78
Vik. kulturutvecklare:
afsaneh.larsson@osby.se
0479 52 83 12
Fritidsutvecklare:
ylva.kronblad@osby.se
0479 52 81 75

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

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

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

@kulturfritidiosby
Kultur & Fritid och bibliotek,
Osby kommun

Musikskolan
Hasslarödsvägen 12, Osby

Foto: Lars Ward

På Musikskolan i Osby finns det flera olika ensembler, bland annat en blåsorkester.

Välkommen till Musikskolan
Osby

På Musikskolan i Osby finns
det gott om möjligheter att
hitta ”sin röst i musiken”.
Förutom instrumental- och
sångundervisning finns ett
flertal ensembler, bland annat
blåsorkester, stråkensembler,
rockgrupp och kör.
18

Det finns gott om möjligheter att hitta ”sin
röst” i musiken hos Musikskolan i Osby.
Musikskolan erbjuder individuella lektioner, grupplektioner, lektioner i projektform,
kortkurser eller tillfälliga tematräffar. Det
finns körer, orkestrar och ensembler för
olika åldrar och med olika inriktning.
Musikskolan riktar sig mot barn och
unga från 6 år och uppåt men är också
öppen för vuxna i mån av plats.
Erbjuder inte Musikskolan just det som du
skulle vilja göra med musik? Ta kontakt

med oss! Berätta om dina drömmar och
vad du har lust med. Ibland finns det
möjlighet att tillmötesgå önskemålen direkt,
annars kan vi lägga det i ”önskelistan”.
Mer information om våra konserter,
kurser och arrangemang hittar du på Osby
kommuns hemsida. På www.osby.se/
musikskolan finns en anmälningsblankett
att fylla i och skicka in.
Har du frågor?
Kontakta oss på musikskolan@osby.se.

Foto: Mostphotos
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Evenemangskalender våren 2021
Restriktioner för att hindra smittspridning av Covid-19

Det gångna året blev inte som vanligt, inte som vi hade tänkt och planerat. Även vårens planer kan komma att ändras hastigt. Som
arrangörer följer vi utvecklingen noga och rättar oss efter Folkhälsomyndighetens restriktioner vad gäller arrangemang och folksamlingar.
Vi uppmanar alla besökare att ta kontakt med respektive arrangör för senaste informationen om det arrangemang ni planerar att gå på.
För flera av Kultur och fritid och bibliotekens arrangemang behöver ni anmäla er för att säkra er plats på arrangemanget. Tänk på att det
kan komma att ske förändringar i planeringen utifrån nya besked eller rekommendationer som kan tillkomma under våren. Har ni några
frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till oss på osbyfritid@osby.se. Fortsätt att hålla avstånd, stanna hemma om ni är sjuka,
tvätta händerna och var rädda om er själva och varandra!

Januari
6/1 Konsert
Örkenedskyrkan
22/1 Nalleövernattning
Osby bibliotek
23/1 Invigning av Bokskogen
Osby bibliotek
23/1 Gulli inviger barnavdelningen
Osby bibliotek
23/1 Familjeföreläsning:
Vadå naturligt?
Osby bibliotek
23/1 Vernissage:
Ulrika Kestere
Osby konsthall
31/1 En salig blandning av
komik och sång
Medborgarhuset, Lönsboda
31/1 Prova-på-dag
Medborgarskolan
Februari
7/2 Konsert: Swing, sväng
och lite stepp
Osby församlingshem
14/2 Föreläsning: Arbetet med
tidningar
Medborgarhuset, Lönsboda
17/2 Författarbesök:
Set Mattson
Osby bibliotek
18/2 Musikcafé
Hasslarödsskolan
22/2 Föreläsning: En bildresa
i tid och rum
Osby församlingshem

23/2 Skaparverkstad: Stjärnfall
och kalejdoskop
Lönsboda bibliotek
24/2 Skaparverkstad: Stjärnfall
och kalejdoskop
Osby bibliotek
24/2 Teater: Barn i världen
Medborgarhuset, Lönsboda
24/2 Workshop med Ulrika
Kestere
Osby bibliotek
28/2 Konsert: Dancing with
Bach
Missionskyrkan, Osby
28/2 Föreläsning: Farmor och
frikyrkan
Medborgarhuset, Lönsboda
Mars
4/3 Teater: Ro, ro
Osby bibliotek
8/3 Vernissage: Konstkvinnor
Osby konsthall
8/3 Konsert: Anna Jadéus
Osby bibliotek
9/3 Musikcafé: Blåskonsert
Hasslarödsskolan
10/3 Föreläsning: Rösträtt för
kvinnor
Osby bibliotek
14/3 Föreläsning: Extremadura
Medborgarhuset, Lönsboda
18/3 DNA-café
Osby bibliotek
20/3 Workshop: Återskapa
Osby bibliotek
20/3 Klädbytardag och

Sammanställning, design och layout: Jennie Lindholm Tryck: Tryckservice, Ängelholm

20/3
21/3
22/3
28/3

remake-ateljé
Osby bibliotek
Föreläsning:
Skogsträdgården
Osby bibliotek
Konsert: Näktergalen –
det svenska musikarvet
Osby församlingshem
Föreläsning: Att se det
svåra i ögonen
Osby församlingshem
Konsert: 3 på G –
Goa Gláa Grebbor
Medborgarhuset, Lönsboda

April
6/4 Skarparverkstad:
Bygg en skulptur
Lönsboda bibliotek
8/4 Skarparverkstad:
Bygg en skulptur
Osby bibliotek
7/4 Workshop: Animera film
Osby bibliotek
14/4 Konsert: Brita & Max
Family Band
Osby bibliotek
17/4 Konsert: Virvel och Vinda
Fritidsgården Pulsen
21/4 Workshop: Cut-up poesi
Osby bibliotek
21/4 Föreläsning:
Kristofer Flensmarck
Osby bibliotek
21/4 Musikcafé – Stråkkonsert
Hasslarödsskolan
22/4 Teater: Jag går upp

Osby bibliotek
26/4 Leva av tro
Osby församlingshem
Maj
6/5 Teater: Tysta leken
börjar nu
Osby bibliotek
8/5 Vårkonsert
Osby församlingshem
12/5 Författarbesök:
Tina Frennstedt
Osby bibliotek
20/5 Vårkonsert med
Musikskolan
Hasslarödsskolan
21/5 Drag Queen Story Hour
Osby bibliotek
31/5 Vårkonsert med
Musikskkolan
Ollonskogen, Lönsboda
Juni
9/6

Konsert med Ekbackeskolans elever
Vingården

