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KULTURKALENDER FEBRUARI–JULI 2022

I Kulturkalendern presenteras flera anledningar till att varje dag kan bli din  
          favoritdag! Välkommen att dyka in i kalendern och upptäcka allt som  
               kan berika din vardag och fylla den med mening och magi!  Varmt 
                     välkommen till en kulturvår i Älmhult! Ett stort tack till alla fantastiska 
                                arrangörer och kulturaktörer i vår kommun och region.

 
                        

UTSTÄLLNINGAR 
Älmhults Konstförening. Plats: Kulturhuset Blohmé 
Jenny Säll Madsen, akryl på duk och papper. Vernissage 
12/2, kl. 11.00–13.00. Utställningen pågår 12/2–26/3. 
Ett porträtt av flyktingkrisen – Samlingsutställning. 
Utställningen pågår 9/4–21/5. 
Krokier i vår: Skissa kroki med model. Datum: 24 
februari och 24 mars, kl. 18.00-21.00 i konsthallen 
Blohmé. Välkommen med anmälan på sv.se/kronoberg. 
Gratis för medlemmar.
Konstrundan 2022, 27-28 augusti. Traditionsenlig  
konstrunda i Älmhult.

                                                                          
                                             MUFF
                               Pristagare av Region              
                             Kronobergs kulturut- 
                         märkelse 2019: Årets  
                     kreativa entreprenör inom  
               kulturområdet. En mötesplats  
          för alla. Lokala konstnärer ställer  
       ut i ateljén och lyfter globala idéer. 
    Muff is not only about food though, 
we are also engaged in and support the  
local arts scene. Anything from hosting 
arts classes for kids or providing an local 
artists to hosting live music concerts and 
divese events both indoors and outdoors. 
Muff is about community, diversity, in-
clusion and engagement. Welcome! 
Follow us on Instagram @muffalmhult 
Mer info på Instagram@muffalmhult,  
muffinka.se samt på plats.

 ”Vilken dag är det?” frågade Puh,
”Det är idag”, svarade Nasse.

”Åh, det är min favoritdag!” sa Puh.
                                                         (A.A. Milne)

Information om covid-19 finns på sidan 35.

KULTURHUSET BLOHMÉ 
Bibliotek
Kommunens huvudbibliotek finns i Kulturhuset  
Blohmé. 0476-552 20, bibliotek@almhult.se
 
Fenix fritidsgård
Riktar sig till ungdomar som går i åk 6 till och  
med den dagen man slut ar åk 9. 

Kulturskola
Älmhults Kulturskola erbjuder kurser i musik, 
dans, bild, foto, slöjd och teater för barn och 
ungdomar mellan 0-20 år som bor i Älmhults 
kommun. Vid två tillfällen ordnas slöjdwork- 
shops tillsammans med Hemslöjden Kronoberg, 
22/2 och 12/4, kl. 14.00. Vecka 18-20 Teater- 
festival.



SCENSOMMAR 
Under sommarlovet ges tre familje- 
föreställningar under bar himmel  
och med fri entré på tre okonven- 
tionella platser. Håll utkik!  
Information kommer på  
almhult.se och i  
Veckobladet. 
Arr: Älmhults kommun i  
samarbete med Växjö  
kommun.

SAGOBYGDEN  – Ett mytomspunnet landskap
Sagobygden består av de tre kommunerna 
Älmhult, Ljungby och Alvesta, tillsammans 
bildar de en magisk del av Sverige som göm-
mer otaliga spännande och roliga berättelser.  
Berättelserna gick från mun till mun och än 
i dag berättar vi dem i Sagobygden. Det var 
här i sydvästra Småland, som mycket av den 
svenska muntliga traditionen skrevs ner. Här 
levde märkliga sagoberättare, betydelsefulla 
sagosamlare och här finns otaliga sägenom-
spunna platser. Sagobygden är sedan 2018 
upptaget på Unescos register över goda  
metodiska exempel, det så kallade Register  
of Good Safeguarding Practices.

På turistinformationen hittar du mer om 
Sagobygden, på tre språk; en stor vacker blå 
anrik folder med karta över hela Sagobydgen, 
Sägenhäftet På upptäcktsfärd i Sagobygden 
och En sägenresa i Älmhults kommun.

Under rubriken Sommar i Sagobygden  
arrangeras flera berättarprogram i bland  
annat Älmhults kommun, folder finns även 
den på turistinformationen. Under skollov 
och sommaren erbjuds även tillfällen i kom-
munen med kreativt familjeberättande. 
Information hittar du på almhult.se, sagobygden.se, 
samt Sagobygdens Facebook-sida.

ÄLMHULTS 
FOLKETS HUS
Under 2020 genom- 
gick huset och verk- 
samheten en uppgrade- 
ring och nu arrangeras här  
film, konserter, stand up,  
direktsänd opera med mera de  
flesta dagar i veckan. Denna stora  
satsning har uppmärksammats nationellt  
då Folkets Hus fick utmärkelsen årets biograf-
innovatör 2021 av bio.se och Biografcentralen. 
På Folkets hus finns en serverad biograf, något 
som vanligtvis bara finns i större städer. Det 
innebär att du kan äta och dricka något gott till 
filmen eller föreställningen. I Folkets Hus har 
även Kulturskolan och ABF lokaler.
E-post: info@folketshusalmhult.se FB: Folkets Hus Älmhult. 
Instagram: folketshusalmhult. För info om kommande 
arrangemang och filmer: folketshusalmhult.se
 

STUDIEFÖRBUND 
ABF Kronoberg – Älmhults Folkets  
Hus och N. Esplanaden 6, Älmhult. 
Vi erbjuder studiecirklar, kurser, före- 
läsningar samt kulturarrangemang.  
Tfn: 0476-106 66, e-post: info.krono-
berg@abf.se, abf.se/kronoberg

Studieförbundet Vuxenskolan,  
Eriksg. 1, Älmhult. Studiecirklar, kurser 
och kulturprogram. Aktuellt program 
hittar du på: sv.se/kronoberg, Facebook: 
Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg, 
Instagram: svkronoberg

 

Barn- och  
familjeaktivitet

Letar du efter en aktivitet  
för familjens yngsta eller  
kanske för hela familjen?  

Håll utkik efter oss!
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SKOLVERKSAMHET
Kultur i förskola
Förskolebarn i åldern 4–5 år kommer under 
februari-mars att få möta en sångpedagog 
inom jazz, opera eller världsmusik. Barnen 
får utforska hur den egna rösten kan  
fungera som instrument och hur man  
kan uttrycka både små och stora känslor  
med rösten.

Kultur i grundskola 
Samtliga elever i åk 1-2, kommunala 
grundskolan, får i maj uppleva ”Guldet”, 
ett magiskt allkonstverk inspirerat av 
Rickard Wagners opera Rhenguldet. Med 
stöd av Filmregion Sydost kommer skolbio 
under våren att introduceras i Älmhults 
kommun. ”Tigrar” är en film som visas 
som skolbio våren 2022. 

Skapande skola 
Under vårterminen 2022 genomförs  
läsårets sista Skapande Skola-projekt på  
Älmhults kommuns skolor. Projekten 
finansieras av Statens Kulturråd. Läsårets 
Skapande skola-satsning har inriktning 
scenkonst, eget filmskapande samt eget 
konstnärligt skapande. Internationella 
skolans elever åkF får under våren upp- 
leva och prova på danskonst med Zebra- 
dans. I ett möte med en dramapedagog  
och en danspedagog skapar elever åk 4-6 
Klöxhult och Diö skola en egen dans- och 
teaterföreställning. Samtliga elever vid 
Gemöskolan, åk F-6, samt Elmeskolans 
elever åk 4-6 får under våren besök av en 
filmpedagog och lär sig skapa med film.

Kultur för skollediga barn och unga 
För lovaktiviteter på bland annat Älmhults 
bibliotek och Fritidsgården Fenix se  
almhult.se/sv/kulturfritid. Berättarprogram 
för barn och unga arrangeras i samarbete  
med Berättarnätet Kronoberg under 
sportlov och påsklov, se almhult.se eller 
sagobygden.se. IKEA Museum erbjuder 
också lovaktiviteter.  

För program – se respektive hemsida

 

             LINNÉS RÅSHULT   
     – Carl von Linnés födelseort, Sveriges tionde kulturreservat 
Kulturreservatet, trädgårdar och ängslandskapet är 
öppet året om. Trädgårdscafé och butik har öppet:
30/4–26/6 Torsdag-söndag  kl. 9.00-15.00
24/6 Midsommarafton Stängt
25/6 Midsommardagen kl. 11.00-18.00 
28/6–14/8 Tisdag-söndag kl. 9.00-16.00 
18/8–4/9 Torsdag-söndag kl. 9.00-15.00
Öppna guidningar vissa dagar kl. 14.00.  
Tema: ”Linnéstugan från 1700-talet till idag”,  
”Gästerna kring bordet i Lustgården”, ”I min fars 
ängar”, ”Örtagård, lustgård och kålgård” samt  
”Från vaggan till graven med Linné”. 

Sommarprogram för Linnés Råshult 
publiceras senare. Se hemsidan eller 
almhult.se. Det går även bra  
att hämta en folder 
i turistbyrån. 

Läs mer på linnesrashult.se

DESTINATION MÖCKELSNÄS
     I naturskön miljö erbjuder Möckelsnäs Herrgård 
          och Möckelsnäs Trädgård i samarbete ett rikt 
              utbud av upplevelser och olika miljöer. På 
                  halvön Möckelsnäs i naturreservatsmiljön 
                       skapas platsen för ”det goda livet”. 
                            Egna kulturevenemang arrangeras 
                                  som opera, populärmusik, blues, 
                                     teater, föreläsningar och det
                                          finns möjlighet hjälpa
                                             till att skapa möten, 
                                                 aktiviteter och kon- 
                                                           ferenser. I kultur- 
                                                          centret inryms 
                                                               fasta glas-
                                                            utställningar 
                                                         och andra 
                                                    konstutställningar. 
                                                Det finns också ett 
                                            orangeri med en in-
                                       spirationsträdgård med 
                                    fyra kvarter samt ett träd-
                               gårdscafé med en trädgårds-
                            butik under vår och sommar.

                             destinationmockelsnas.se         
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LIVE!
Ett hus fullt av möjligheter! Live! är en multifunktionell arena för framtidens evenemang  
och möten, fysiska som digitala från de minsta till de riktigt stora. Live! är en del av  
Ingka Centres omfattande satsning i området och transformationen från handelsplats  
till mötesplats. Det finns plats för upp till 2 500 personer samtidigt och möjliggör  
för konferens, nöjes- och kulturarrangemang som tidigare inte varit möjligt att  
genomföra i Älmhult. Länge har en verksamhet som Live! saknats och idag  
finns arenan till för inte endast Älmhult men även för hela regionen. Live!  
blir vad vi vill att det ska vara. En plats för gemenskap, fester och gäster 
eller jobb, inspelningar och möten, inomhus eller utomhus, publika  
såväl som slutna. 
almhultshandelsplats.se

AKTIVITETSHUSET
Missa inte vårt varierande program för  
kulturevenemang på Aktivitetshuset i  
Älmhult. Håll utkik efter kommande  
evenemang via aktivitetshusetalmhult.se.  
I vår restaurang och bageri SMAK serveras 
frukost, lunch och middag, med en särskilt 
god tanke bakom – att du ska må väl. Vi 
väljer varsamt ut våra råvaror och lagar mat 
och bakar från grunden. För en bra balans 
för både kropp och själv, med massor av 
spännande smaker såklart.  

aktivitetshusetalmhult.se

SPJUTARE-
TORPSBYGDENS 
KULTURFÖRENING  
Föreningen är verksam 
längst öster ut i kommunen 
och arrangerar kulturvandringar,  
årlig konst- och kulturrunda och  
strävar efter att synliggöra den säregna 
naturen och de gamla kulturmiljöerna i  
Spjutaretorpsbygden.  
Se vandringsleder via appen Naturkartan 
spjutaretorp.com

Musikriket är Musik i Syds 
konsertsatsning i Kronobergs 
län och i Skåne. Välkommen att 
uppleva livemusik av bra kvalitet 
med professionella musiker i ett 
varierat konsertprogram.  
Dessutom till ett bra pris och 
utan att behöva resa långt! 
musikriket.nu

IKEA MUSEUM
Kom och besök IKEA  
Museum. Få nya perspek- 
tiv på IKEA och se utställ-
ningen “Berättelsen om 
IKEA” – våra rötter, vår 
nutid och ramtid. Upplev 
spännande tillfälliga utställningar, restaurang KÖKET och 
museibutiken med unika produkter. Lär känna oss på IKEA-
museum.com och se vad som är på gång.

ikeamuseum.com
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FEBRUARI

ONSDAG

2
FEBRUARI

STINSENS VÄVSTUGA, SKOLGATAN 3, ÄLMHULT, KL. 10.00  
 KULTURCAFÉ BLOHMÉ
Ola Willhammar lär oss om fotografering.
Han visar bilder och berättar om olika  
bilduttryck.

Fika med hembakat 40 kr. Arr: Studieförbundet  
Vuxenskolan och Stinsens vävstuga med stöd av  
Älmhults kommun 

TORSDAG

3
FEBRUARI

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00  
 STAND UP – CARL STANLEY M.FL.
Under hela året kommer han att vara ute på 
vägarna med turnén ”Akta Huet”, men han 
vill gärna ut och testa materialet innan det 
blir skarpt läge. Folkets hus i Älmhult får en 
unik chans att få en liten inblick i hur showen 
kommer se ut, men också få höra skämt som 
inte passar i slutändan. Supportkomiker denna 
kväll blir otroligt härliga Lisa Dahlin och  
Christer Svensson.

Arr: Kronoberg Komedi och Älmhults Folkets Hus med stöd av Älmhults kommun

Foto: Robert Eldrim

ONSDAG

9
FEBRUARI

ERIKSGATAN 1, ÄLMHULT, KL. 18.00–19.00  
 FÖRELÄSNING – SOLROSEN SOM SLÅR UT
Hon har alltid varit en glad tjej som tagit vara på livet och älskat varje 
andetag. Denna glad tjej blev dock ett minne blott när hon började på 
gymnasiet. Sakta försvann glimten i hennes bruna ögon och förvandlades 
till en tom blick som försökte hitta ett svar på varför hon inte var tillräck-
lig för andra. I jakten på att hitta svaret tappade hon bort sig själv. Vill du 
veta mer om denna jakt och hur hon hittade sig själv igen? Medverkande: 
Solin Ali som driver UF-företaget Solrosen som slår ut.

75 kr. Anmälan – Stanna hemma om du har förkylningssymptom, vi håller avstånd. 
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan



7

FEBRUARI

AUDITORIET, KULTURCENTRUM, DESTINATION MÖCKELSNÄS, KL. 19.00
 KONSERT – AMANDA GINSBURG
Amanda Ginsburg har vunnit Grammis för 
Årets jazz – för andra året i rad! Hon har 
synts och hörts bland annat i SVT Gokväll, 
Allsång på Skansen, Doobidoo och har spelat 
över hela landet för tusentals åhörare. 
Det finns ett eko av våra legendariska jazz-
sångerskor i hennes musik. Hon har förmågan 
att skapa nya och synnerligen charmiga låtar 
som låter sig inspireras av sin historia, men 
som talar med en helt egen röst.

Förköp av biljetter destinationmockelsnas.se eller på plats en timme innan konsert i mån 
om plats. Vuxna: 150 kronor, pensionär och under 26 år: 100 kr, fri entré under 13 år.   
Arr: Älmhults kommun och Musik i Syd Medarr. ABF och Destination Möckelsnäs

TORSDAG

10
FEBRUARI

LÖRDAG

12
FEBRUARI

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00 
 KONSERT – PAULINE
Pauline är tveklöst en av landets bästa soul- 
röster och hon har flera superhits och medver-
kan i Melodifestivalen i bagaget. Och när hon 
dessutom bor i kommunen så är det en lika 
stor ära som självklarhet att få presentera hen-
ne som vår första musikakt under 2022! När 
Pauline kommer till Folkan är det för att förverkliga en gammal dröm - 
att få göra en jazzkonsert med låtar från hennes egna favoriter. Det kan bli 
Aretha Franklin, Dean Martin, Dinah Washington, Nat King Cole blandat 
med något eget. Det blir en makalöst spännande jazzpremiär. Vågar du 
missa detta!? 

Arr: Älmhults Folkets Hus och ABF Kronoberg med stöd av Älmhults kommun

LÖRDAG

12
FEBRUARI

KULTURHUSET BLOHMÉ, KL. 11.00–13.00 
 VERNISSAGE – UTSTÄLLNING
Jenny Säll Madsen – akrylfärg på duk och  
papper. ”Jag har fortfarande inte målat min 
bästa tavla”

Vernissage 12 februari. Utställningen pågår 12 februari – 
26 mars. Arr: Älmhults Konstförening och Studieför- 
bundet Vuxenskolan med stöd av Älmhults kommun
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FEBRUARI

KYRKBACKSGÅRDEN, ÄLMHULT, KL. 11.30
 FÖRELÄSNING
”Att läsa Bibeln genom Trosbekännelsen”. Kyrkoherden Karl-Henrik 
Wallerstein.

Arr: Älmhults Församling

SÖNDAG

13
FEBRUARI

MUFF, KL. 19.19–21.21
 PECHA KUCHA NIGHT
Välkommen till Pecha Kucha Night på Café 
Muff i centrala Älmhult! Presentatörer:  
Li Ahlsén och Frida Lopes, Hagabo Honey 
Kjell Malm, Permission to Feel 
Ola Willhammar, Fotografering  
Maria Beatrice Rapaccini, In Viaggio con  
Beatrice Christian Ericson, Slumrande hus.  
Pecha kucha är ett presentationsformat som alltid innehåller 20 bilder, 
som visas 20 sek vardera. Pecha kucha-formatet uppkom i Japan, och har 
sedan spritt sig världen runt. Uttrycket är onomatopoetiskt och betyder 
ungefär ’snick-snack’. 
Det är gratis att vara med men du måste förboka dig sv.se/kronoberg för att säkra din 
plats. Mingel från kl. 19.19. Första presentationen startar kl. 20.20. Arr: Studieförbundet 
Vuxenskolan och Muff 

TORSDAG

17
FEBRUARI

LÖRDAG

12
FEBRUARI

PÅ LIVE!, HANDELSV. 6, ÄLMHULT, KL. 20.00 
 STANDUPKVÄLL
Dörrarna öppnas: kl. 18.30
Showtime: kl. 20.00-22.30
Dj och mingel: till kl. 01.00

Arrangemanget kan eventuellt flyttas fram  
- håll utkik på våra digitala kanaler.  
Arr: Live! i samarbete med Scenliv Osby
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FEBRUARI

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00
 KONSERT – JAKOB KARLZON TRIO
Jacob Karlzon är en av landets absolut mest 
berömda pianister och fyller konserthus  
över hela världen. Klart att han ska komma 
till Älmhult! Han har jämförts med storheter 
som Keith Jarret, Bill Evans och vår alldeles 
egna Jan Johansson.

Arr: Älmhults Folkets Hus och ABF Kronoberg med stöd av Älmhults kommun

FREDAG

25
FEBRUARI

Foto: Christoph Bombart

ÄLMHULTS KYRKA, KL. 12.10
 LUNCHMUSIK
Åsa Johnsson, Växjö. 

Arr: Älmhults Församling

TORSDAG

24
FEBRUARI

KYRKBACKSGÅRDEN, ÄLMHULT, KL.11.30
 FÖRELÄSNING
”Mariablommor och sommardrömmar”. Läraren Ingrid Sträng.

Arr: Älmhults Församling

SÖNDAG

27
FEBRUARI

ONSDAG

23
FEBRUARI

ORMAKULLAGÅRDEN, KL. 11.00, KL.12.00 OCH KL.13.00

SPORTLOVSKUL I SAGOBYGDENS ÄLMHULT
Familjeberättande med Sagomuseet. Sago- 
bygdens berättare har laddat med bjussigt  
berättande och nya historieäventyr som nu  
väntar på att få berättas för dig och hela din 
familj.

Föreställningens längd: 40 min per tillfälle. Biljett- 
bokning: sagobygden.se/biljetter. För mer information 
se almhult.se eller sagobygden.se. Arr: Berättarnätet  
Kronoberg, Älmhults Hembygdsförening och  
Älmhults kommun 
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MARS

ONSDAG

2
MARS

STINSENS VÄVSTUGA, SKOLGATAN 3, ÄLMHULT, KL. 10.00  
 KULTURCAFÉ BLOHMÉ
Siv Johansson, Virestad berättar och  visar 
vävnader, som hon lärt sig av Florence Nilsson, 
under de 60 år som de känt varandra.

Fika med hembakat 40 kr. Arr: Studieförbundet  
Vuxenskolan och Stinsens vävstuga med stöd av  
Älmhults kommun 

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00
 TEATER – SÖRJEN SOM BLEV
En personlig berättarföreställning sprungen  
ur Anna Takanens succébok ”Sörjen som 
blev” från 2019 om att vara barn till ett  
krigsbarn. Anna Takanens pappa var ett av 
dessa finska krigsbarn, och i Sörjen som blev 
tar hon med oss på en omskakande resa i historien. I en intim och personlig  
föreställning nystar hon ömsint, långsamt och smärtsamt upp pappans  
familjehistoria, och det komplicerade i att vara ett krigsbarns barn.  
”Det tar fyra generationer innan ett krig går ur en familj. Jag är den  
tredje generationen” säger Anna Takanen.

Köp din biljett via Tickster, Ordinarie 330 kr, Scenpass/medlem 250 kr, Barn & ungdom 75 kr. 
Läs mer om hur du blir medlem på vår hemsida. Arr: Älmhults Teaterförening Riksteatern. 
Föreställningen är ett samarrangemang med ABF och Älmhults kommun.

TISDAG

1
MARS

TORSDAG

3
MARS

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00  
 STAND UP – ANN WESTIN M.FL.
Ann Westin behöver inte egentligen någon 
närmare presentation. Hon har varit svensk 
standups Comedy Queen i över tjugo år.  Joel 
Andersson är komikern från Kristianstad som 
är mycket populär på scenerna runt om landet. 
Hörs i omtyckta poddcasten Pissveckan. Hanna 
Voog är Sveriges roligaste bibliotekarie. Det kanske inte säger så mycket, 
men efter ni sett henne kommer ni hålla med och mycket mer därtill.

Arr: Kronoberg Komedi och Älmhults Folkets Hus med stöd av Älmhults kommun

Foto: Robert Eldrim
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MARS

LÖRDAG

5
MARS

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00  
 KONSERT – RÅÅ
När The Cardigans-basisten Magnus  
Sveningsson ville göra något alldeles eget 
blev resultatet det fenomenala bandet Råå. 
”Musiken har den sysslolösa tågresans jämna 
lunk: ingen hastig acceleration, inga tvära 
inbromsningar. Den är meditativ i ordets bästa 
bemärkelse – den skärper sinnena, så att vi snappar upp detaljerna i de 
snygga arren och får ro att vaggas in en skön dub-groove. Dub från den 
skånska myllan.” - Helsingborgs Dagblad.

Arr: Älmhults Folkets Hus och ABF Kronoberg med stöd av Älmhults kommun

PÅ LIVE!, HANDELSVÄGEN 6, ÄLMHULT, KL. 10.00–13.00

LOPPMARKNAD
Nu är det återigen dags för loppmarknad på Älmhults Handelsplats!
Inomhus i Live!’s lokal med plats för upp till 100 härliga loppisförsäljare!

Arr: Älmhults Handelsplats

LÖRDAG

5
MARS

LÖRDAG

5
MARS

AKTIVITETSHUSET, KL. 11.00 OCH 13.00 
 TEATER – DEN LILLA OCH HAVET
Med Kråkspark – Familjeföreställning för barn 
1–3 år. I denna lekfullt busiga och lagom all-
varliga musiksaga och upplevelseföreställning 
för de allra yngsta, får vi lyssna, känna och 
titta på havet inuti ett magiskt tält. Med drag-
spelets botten, flytande texter, porlande rytmer 
och böljande rörelser får vi följa med på en resa 
ut på både djupt och grunt vatten. ”Den lilla 
och havet” är en fri tolkning och omarbetning 
av Ernest Hemingways romanklassiker The old man and the sea. 

Föreställningens längd: 25 minuter. Entré: 50:- . Information om biljetter, se almhult.se.  
Arr: Arr: Älmhults kommun, Aktivitetshuset, Unga Musik i Syd och Studieförbundet  
Vuxenskolan



12

MARS

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL.19.00 
 FÖRELÄSNING – ROMANCE – OM KVINNOR, AV KVINNOR, 
FÖR KVINNOR!
På internationella kvinnodagen bjuder vi in  
till en föreläsning om Romance, en omdisku- 
terad genre som väcker många frågor. Till- 
sammans med Maria Nilson, docent i litteratur- 
vetenskap på Linnéuniversitetet, söker vi 
svaren i bland annat historisk och erotisk 
romance.  
Biljettsläpp måndag 21 februari kl. 10.00.  
Arr: Älmhults bibliotek

TISDAG

8
MARS

ERIKSGATAN 1, ÄLMHULT, KL.18.00–19.30 
 LÄSFEST – MAT OCH KLIMAT
Möt författaren Susanne Gäre, journalist  
och författare. Föreläsning och samtal kring 
knäckfrågan: Hur ska vi få in livsmedels- 
försörjningen i klimatdebatten? Arrange- 
manget är en del av Läsfest i Kronoberg.

Det är gratis att vara med men du måste föranmäla dig via sv.se/kronoberg.  
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan

MÅNDAG

7
MARS

ÄLMHULTS BIBLIOTEK 
 LÄSFEST 2022
7–13 mars är det Läsfest i hela Kronoberg.  
I Älmhult blir det bland annat möjligt att gå  
på bokdate och bokcafé. När programmet är 
klart finns det att hämta på biblioteket, på lasfest.se och bibliotek.almhult.se 

Arr: Älmhults bibliotek och Studieförbundet Vuxenskolan

MÅNDAG-SÖNDAG

7-13
MARS

KYRKBACKSGÅRDEN, ÄLMHULT, KL. 11.30

FÖRELÄSNING
”Hopp i hopplöshetens tid”. Prästen Berth Löndahl.

Arr: Älmhults Församling

SÖNDAG

6
MARS



13

MARS

LÖRDAG

12
MARS

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00  
 OPERA – ARIADNE PÅ NAXOS
Direktsändning från Metropolitan i New  
York! Ariadne på Naxos är en av Strauss  
mest omtyckta operor. 

Arr: Älmhults Folkets Hus och ABF med stöd av Älmhults kommun

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 11.00 
 EXPERIMENTEXPRESSEN
Vad är det som puttrar och fräser? Hur många ballonger kan få plats i en 
burk, egentligen? En show av och med studenter från Lunds universitet. 
Efter showen med start kl. 12 får alla barn prova att själva skapa en kemisk 
reaktion och får med sig ett eget provrör hem.  

Från 5 år, max 1 medföljande vuxen per barn. Föranmälan krävs och kan göras från måndag  
21 februari kl. 10.00. Arr: Älmhults bibliotek 

LÖRDAG

12
MARS

MUFF, KÖPMANGATAN 19, ÄLMHULT, KL.10.00, 14.00 OCH 16.00 
 ”SKRIV” EN BOK I TYSTNAD 
Ta med din favoritbok på en dejt! En värdefull stund med din bok!
Under 30 minuter sitter vi under tystnad och skriver av texten från boken. 
Därefter diskuterar vi upplevelsen. Alla är välkomna! 

Det är gratis att vara med men du måste föranmäla dig på sv.se/kronoberg.  
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan 

LÖRDAG

12
MARS

ERIKSGATAN 1, ÄLMHULT, KL.18.00–19.00 
 LÄSFEST – HÖGLÄSNING MED QUIZ
En mysig stund med högläsning av Cecilia 
Persson och Anneli Backlund från Älmhults 
Bibliotek, samt Jenny Herz från Studieför- 
bundet Vuxenskolan. Arrangemanget är en  
del av Läsfest i Kronoberg.

Det är gratis att vara med, men anmäl dig senast fem dagar innan via sv.se/kronoberg. 
 Vi bjuder på fika. Arr: Studieförbundet Vuxenskolan och Älmhults bibliotek

ONSDAG

9
MARS
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MARS

KYRKBACKSGÅRDEN, ÄLMHULT, KL. 11.30
 FÖRELÄSNING
”Min väg till Santiago de Compostela”. Kyrkvärden och läraren  
Sara Hayward.

Arr: Älmhults Församling

SÖNDAG

13
MARS

DESTINATION MÖCKELSNÄS, HERRGÅRDEN, KL. 19.00 
 KONSERT– EMB & MARTIN BAGGE 
Ensemble Mare Balticum & Martin Bagge. 
Sånger kring matbordet – färgsprakande,  
finstämt och fulstämt. Tänk dig att du har  
råkat hamna på ett gästabud på ett 1400-tals- 
slott i Burgund eller i en engelsk pub under 
Shakespeares tid! Eller kanske på en bröllops-
middag hos den svenske adelsmannen Thomas 
Ihre på 1700-talet. Martin Bagge sjunger visor 
som tar oss till 1700-talets gästabud och be-
rättar fulstämt och finstämt om tidens dryckesvanor, mat och bordsskick. 
Han är en flitigt turnerande sångare som oftast sjunger tidiga litterära  
visor som av till exempel Bellman men även nyare av visdiktare och 
poeter. Han har belönats med flera priser och utmärkelser. Martin Bagge 
ackompanjeras av EMB (Ensemble Mare Balticum), Nordens enda fast 
anställda ensemble för tidig musik, som spelar på tidsenliga instrument.

Fri entré! Arr: Älmhults kommun och Musik i Syd. Medarr: ABF och Destination Möckelsnäs 

ONSDAG

16
MARS

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, FOAJÉN, KL. 18.00–20.00

BERÄTTARKVÄLL – SMÅLÄNDSKA MUSIKSKATTER
Ulrika Gunnarssons repertoar består  
bland annat av småländska visor och låtar.  
En av hennes främsta förebilder är den  
mästerliga och livfulla sångerskan Vendla  
Johansson från Delary. Den här berättar- 
kvällen ska framför allt handla om Vendla  
Johansson och hennes visskatt, som blev känd 
genom flertalet radioprogram och TV-pro-
grammet ”På luffen” med Lasse Holmqvist. Kom till en riktigt trivsam 
berättarkväll i härlig miljö i foajén på Folkets Hus.

Entré: 50 kr, inklusive kaffe, te och en god ostfralla. Anmälan via sms till 070-532 11 06.  
Arr: Kulturföreningen Alma med stöd av Älmhults kommun. Medarr: ABF.

TISDAG

15
MARS

Foto: Eva Karlsson
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MARS

KYRKBACKSGÅRDEN, ÄLMHULT, KL. 11.30
 FÖRELÄSNING
”Existentiell ensamhet – att vara anhörig”. Sjuksköterskan och  
universitetslektorn Helena Larsson.

Arr: Älmhults Församling

SÖNDAG

20
MARS

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 18.30
 TEATER – ETT ÅR AV MAGISKT  
TÄNKANDE
Föreställningen är baserad på boken med  
samma namn av Joan Didion och leder dig 
igenom det ofattbara och det stora svarta.  
En make dör. En dotter ligger sjuk. Hon är omgärdad av sjukhussängar, 
av slangar, läkare och mediciner. Men Joan är en åskådare. Hon är mitt i 
det men samtidigt ingenstans. Vad händer med någon som passivt tvingas 
se på när de man älskar går under? Vad händer dig om du utsätts för den 
chock och sorg som hon hamnar i. Det är möjligt att sorg visar sig vara 
ett ställe ingen av oss känner till förrän vi kommer dit.

Köp din biljett via Tickster, Ordinarie 330 kr, Scenpass 250 kr, Barn & ungdom 75 kr.
Föreställningen är gratis för medlemmar i teaterföreningen. Arr: Älmhults Teaterförening 
Riksteatern. Föreställningen är ett samarrangemang med ABF och Älmhults kommun.

TISDAG

22
MARS

ÄLMHULTS KYRKA, KL. 17.00
 KONSERT – GOSPEL STOMPERS
Gospel Stompers sjumannaband framför en 
blandning av gospel, trad- och gladjazz.

Arr: Älmhults Församling

LÖRDAG

19
MARS

TORSDAG

17
MARS

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00  
 KONSERT – CENNET & CECILIA SEXTETT
Cennet Jönsson och Cecilia Persson är två 
mycket erkända svenska jazzmusiker och kom-
positörer. Inför Ystad Sweden Jazz Festival 2021 
gjorde de ett gemensamt projekt med hand-
plockade musiker och egna kompisitioner. Hyll-
ningarna lät inte vänta på sig och nu får även 
Älmhultspubliken ta del av detta unika projekt!

Arr: Älmhults Folkets Hus och ABF Kronoberg med stöd av Älmhults kommun
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MARS

LÖRDAG

26
MARS

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 18.00  
 OPERA – DON CARLOS
Direktsändning från Metropolitan i New  
York! - För första gången i nutid sätter  
Met upp originalversionen av Don Carlos  
på franska i fem akter. 

Arr: Älmhults Folkets Hus och ABF Kronoberg 
med stöd av Älmhults kommun

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL.19.00 
 FÖRELÄSNING – SPARA MED GLÄDJE
Att spara i aktier och fonder är en rolig hobby 
enligt Karin Sjöblom, utbildare och föreläsare  
i aktie- och fondkunskap. Och det är aldrig  
för sent att börja. Med enkla och handfasta råd 
gör Karin sparandet till en lustfylld aktivitet.  
Biljettsläpp måndag 21 februari kl. 10.00. 
Arr: Älmhults bibliotek

TORDAG

24
MARS

LÖRDAG

26
MARS

PÅ LIVE!, HANDELSVÄGEN 6, ÄLMHULT, KL. 18.00–22.00 
 DANSBANDSFEST
Storslagen dansbandsfest där Nordens största 
dansband genom tiderna sammanförs. Banden 
som sålt över 18 miljoner skivor och tunerat 
i decennier. Vikingarna med Christer Sjögren, 
samt hela Sveriges Lasse Stefanz exklusivt till 
Live! på Älmhults handelsplats. Vikingarna 
med Christer Sjögren – Nordens genom tiderna största band med över  
11 miljoner sålda skivor. Under 2022 gör bandet ett antal exklusiva 
spelningar varav Älmhult är en. Lasse Stefanz – Idag de ohotade dans-
bandskungarna som spelat i över 50 år! Mängder av hits som levereras 
med det välkända countrysoundet med karismatiske Olle Jönsson i  
spetsen. Missa inte bandet som idag är både kult och kultur.

Arr: Live!,  livealmhult.se
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MARS

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL.19.00 
 NÄR ALLT SOM ÄR FAST DIGITALISERAS
Dino Viscovi, forskare vid Linnéuniversitetet, 
berättar om äldre svenskars vardag med och 
utan digitala medier. 
Biljettsläpp måndag 21 februari kl. 10.00.  
Arr: Älmhults bibliotek

TISDAG

29
MARS

TORSDAG

31
MARS

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00  
 STAND UP – TOBIAS PERSSON M.FL.
Tobias Persson är den mest elastiska komi-
kern vi har i detta land. Smart, energiskt och 
högt tempo bjuds det på när den här prisbe-
lönta komikern går upp på scen. Naghmeh 
Khamoosh går från bara klarhet till klarhet i 
sin komik som skildrar kulturkrockar, familje-
konflikter och drömmen att få passa in. Henrik 
Håkansson är charmtrollet och besserwissern med stor skrattpotential. 

Arr: Kronoberg Komedi och Älmhults Folkets Hus med stöd av Älmhults kommun

Foto: Robert Eldrim

ÄLMHULTS KYRKA, KL. 12.10
 LUNCHMUSIK
Patrik Sassersson. 

Arr: Älmhults Församling

TORSDAG

31
MARS

KYRKBACKSGÅRDEN, ÄLMHULT, KL. 11.30

FÖRELÄSNING
”Proud to be a Siphilile woman”. Minnen från Swaziland. Prästen  
Elisabet Målqvist och läkaren Mats Målqvist, Uppsala.

Arr: Älmhults Församling

SÖNDAG

27
MARS
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APRIL

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00
 MUSIKDRAMA – FÖR EVIGT MED ISON & FILLE 
Den älskade hip-hop-duon Ison & Fille live  
på scen. Tillsammans med DJ Taro och ett  
par skådespelare bjuder de på en omvälv- 
ande stund full av energi, eftertanke och  
värme. Det är nu två decennier sedan de slog  
igenom med sin personliga musik som med  
poetisk briljans och glimten i ögat ger röst åt  
en hel generation unga. Berättelser om utan- 
förskap, lojalitet, sorg, kärlek och livskraft  
vävs samman med lokala inslag i denna  
musikaliska föreställning. Ison & Fille räknas tack vare sin medverkan i 
TV4-programmet Så mycket bättre till några av Sveriges mest folkkära  
artister. Lagom till att duon fyller 20 år som artister sätter Riksteatern 
upp denna nyskrivna pjäs. Berättelsen om Asse, Isra och Feliz vävs sam-
man med låtar ur Ison & Filles älskade låtskatt, framförda av duon live 
på scen. För manus och regi står prisbelönade dramatikern Åsa Lindholm. 
Köp din biljett via Tickster, Ordinarie 330 kr, Scenpass/medlem 250 kr, Barn & ungdom  
75 kr. Läs mer om hur du blir medlem på vår hemsida. Arr: Älmhults Teaterförening  
Riksteatern. Föreställningen är ett samarrangemang med ABF och Älmhults kommun 

LÖRDAG

2
APRIL

ÄLMHULTS KYRKA, KL. 17.00
 KONSERT – SVANHOLM SINGERS
Svanholm Singers, prisbelönt manskör från Lund.  
Dirigent: Sofia Söderberg.

Arr: Älmhults Församling

LÖRDAG

2
APRIL

LÖRDAG

2
APRIL

STINSENS VÄVSTUGA, KL. 11.00–16.00  
 FÖRELÄSNING – VÄVA TYG TILL KLÄDER 
Gunnel Andersson visar, berättar och ger goda 
råd om att väva tyg till kläder. Hon inspirerar 
oss med hjälp av många tygprover, vävar och 
färdiga plagg i olika kvalitéer och för varierade 
användningsområden. Hon ger goda råd om 
kvalitéer, material, färger, olika bindningar, 
tätheter och efterbehandlingar och hur redan 
uppsatta varpar kan varieras. 

Inträde: 150 kr. Anmälan till info.stinsensvavstuga max 
20 personer. Arr: Stinsens vävstuga, Studieförbundet Vuxenskolan och Älmhults kommun



19

APRIL

KYRKBACKSGÅRDEN, ÄLMHULT, KL. 11.30

FÖRELÄSNING
”Heliga Birgitta och musiken”. Kantorn Therese Lejon.

Arr: Älmhults Församling

SÖNDAG

3
APRIL

STORTORGET, ÄLMHULT, 8.00–18.00
 ÄLMHULTS MARKNAD
Vårmarknad på Stortorget med knallar. 

Arr: Älmhults kommun

ONSDAG

6
APRIL

LÖRDAG

2
APRIL

PÅ LIVE!, HANDELSVÄGEN 6, ÄLMHULT, KL. 22.00–01.30  
 NATTKLUBB MED DJ ALE 
Live! slår upp dörrarna och välkomnar dig  
till en kväll med Dj Ale! Dra ihop ett kompis-
gäng, grannar eller släktingar och bjud på  
dina bästa moves när Dj Ale gästar Älmhults 
största dansgolv på Live! 

18+. Arr: Live!

ONSDAG

6
APRIL

STINSENS VÄVSTUGA, SKOLGATAN 3, ÄLMHULT, KL. 10.00 
 KULTURCAFÉ BLOHMÉ
Siv Johansson, fortsätter med utställning  
av vävnader som gjorts under ledning av  
Florence Nilsson.

Fika med hembakat, 40 kr. Arr: Studieförbundet  
Vuxenskolan och Stinsens vävstuga med stöd av  
Älmhults kommun 
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APRIL

TORSDAG

7
APRIL

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00  
 KONSERT – XENIA KRIISIN
Xenia Kriisin är en av de mest storslagna  
konsertupplevelsena på den svenska  
musikscenen. Inför 2022 släpps nytt  
material och ett av konsertställena blir  
Folkets Hus i Älmhult! 

Arr: Älmhults Folkets Hus och ABF Kronoberg  
med stöd av Älmhults kommun

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 19.00
 FÖRELÄSNING – NATUREN VI ÄRVDE
Henrik Ekman är, förutom den trygga rösten 
i SVT:s naturfilmer, biolog, journalist och 
fotograf. I sin senaste bok Naturen vi ärvde 
– en miljöresa från tyst vår till het sommar 
sammanfattar han sextio år av miljöhistoria. 
Det är berättelsen om hur gamla miljöproblem 
har fått sin lösning samtidigt som nya hot dykt 
upp. Hot som är mer komplexa och svåra att 
lösa. Klimatet har blivit en global ödesfråga. 

Entré: 50 kr. Biljettsläpp måndag 21 mars kl. 10.00. Arr: Älmhults bibliotek. Samarrangör: 
Naturskyddsföreningen Linnébygden 

TORSDAG

7
APRIL

Foto: Magnus Liam Karlsson

KULTURHUSET BLOHMÉ, KL. 11.00–13.00 
 VERNISSAGE – KONSTUTSTÄLLNING 
Ett porträtt av flyktingkrisen. Genom en samling av konstnärer som  
genom sitt konstnärskap ger oss en inblick i, hur är det att vara flykting, 
hur känns det, hur påverkar det mig som människa och samhället? Vad 
händer i världen, mitt hemland och varför flyr vi?

Utställningen pågår 9 april–21 maj. Arr: Älmhults Konstförening och Studieförbundet 
Vuxenskolan med stöd av Älmhults kommun

LÖRDAG

9
APRIL
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APRIL

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00
 TEATER – ALICE I UNDERLANDET
Alice har just börjat på en dövskola där tecken- 
språk är förbjudet när hon en dag upptäcker 
Underlandet. I denna tidlösa historien, där inget 
är som det verkar, växer Alice upp i en hö-
rande värld på 1940-talet. Vi möter välkända 
karaktärer som den stränga och pompösa Hjärter Dam som styr Underlan-
det med järnhand, den underliga Hattmakaren och kaninen som till sist för 
hem Alice. En berättelse om mänskliga brister, utanförskap och försoning. 
Spelas på svenskt teckenspråk och med svenskt tal integrerat på scen. 
Köp din biljett via Tickster, Ordinarie 330 kr, Scenpass/medlem 250 kr, Barn & ungdom  
75 kr. Arr: Älmhults Teaterförening Riksteatern. Föreställningen är ett samarrangemang 
med ABF och Älmhults kommun.

LÖRDAG

9
APRIL

TISDAG

12
APRIL

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 19.00

MÄRKVÄRDIGA BYGGNADER OCH MILJÖER I ÄLMHULT
Samuel Palmblad, 1:e antikvarie vid Kultur-
parken Småland, låter oss upptäcka de märk-
värdiga byggnader och miljöer som finns  
i Älmhult. Efter denna kväll kommer du  
kanske se på bygden med nya ögon! 

Du som har biljett till den inställda föreläsningen  
9 december 2021 kan byta in den till denna föreläs- 
ning. Byte eller återköp gäller till 31 mars. Biljetter som 
därefter finns över släpps till försäljning 1 april. Biljettpris: 70 kr. Arr: Älmhults bibliotek.  
Samarrangör: Naturskyddsföreningen Linnébygden. 
 

ONSDAG

13
APRIL

ORMAKULLAGÅRDEN, KL. 11.00, KL.12.00 OCH KL.13.00

PÅSKLOVSKUL I SAGOBYGDENS ÄLMHULT
Familjeberättande med Sagomuseet. Sago- 
bygdens berättare har laddat med bjussigt  
berättande och nya historieäventyr som nu  
väntar på att få berättas för dig och hela  
din familj.

Föreställningens längd: 40 min per tillfälle. Biljett- 
bokning: sagobygden.se/biljetter. För mer information 
se almhult.se eller sagobygden.se. Arr: Berättarnätet  
Kronoberg, Älmhults Hembygdsförening och Älmhults 
kommun 

Foto: Urban Jörén 
Montage: Windh&Co
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APRIL

ERIKSGATAN 1, ÄLMHULT, KL. 18.30–20.00 
 FÖRELÄSNING – SKOGSTRÄDGÅRDSODLING
En inspirationsföreläsning om odling av fleråriga 
matproducerande växter i en mångfaldsträdgård 
där också insekter, fåglar och smådjur trivs. 
Medverkande: Christina och Steffen Meyer 
uppbygger, som sedan 2017 bygger upp en 
skogsträdgård på sin gård i Strömmaköp, väster om Älmhult. De senaste åren 
har de också varit cirkelledare i en studiecirkel om skogsträdgårdsodling, där 
deltagarna nu är i gång med att bygga upp egna skogsträdgårdar. 

Det är gratis att vara med men du måste föranmälan dig via sv.se/kronoberg.  
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan

TORSDAG

21
APRIL

ÄLMHULTS KYRKA, KL. 10.00
 KORSVÄGEN OCH STABAT MATER  
AV PERGOLESI
Sångkvartett och orgel.

Arr: Älmhults Församling

FREDAG

15
APRIL

ÄLMHULTS HANDELSPLATS, LIVE!’S UTOMHUSARENA, KL. 10.00–16.00

VÅRMARKNAD
Plantor, växter, mathantverk, trädgårdsartiklar med mera.

Arr: Älmhults Handelsplats

LÖRDAG

23
APRIL

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00
 KONSERT – JESPER LINDELL
Jesper Lindell är inne i en intensiv arton- 
månaders-period med en rad singlar och inte 
mindre än två album. I januari 22 släpps 
albumet ”Twilights” med en catchy hybrid 
av blue eyed soul och jordnära klassisk rock, 
som övertygar stort och som utan tvekan ger 
mersmak. Låtarna på »Twilights« är skrivna 
av Jesper, med undantag för Band-covern som gett plattan sitt namn, och 
inspelade med turnébandet i egna studion, belägen på klassisk folkrö-
relse-mark i Brunnsvik utanför Ludvika. Och äntligen ska Jesper Lindell 
Band ge sig ut och spela sin musik live igen!

Arr: Älmhults Folkets Hus och ABF Kronoberg med stöd av Älmhults kommun

TORSDAG

14
APRIL
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APRIL

ÄLMHULTS KYRKA, KL. 14.00
 MUSIKALEN ”DEN FÖRSVUNNA PSALMSKATTEN”
Unga Röster och Glädjesångarna.

Arr: Älmhults Församling

SÖNDAG

24
APRIL

DESTINATION MÖCKELSNÄS, KL.19.00 
 KONSERT –TRIBUTE TO ROCK
John Bull Gang är ett rock’n’roll-band  
med ena foten i 50-talsrock och den andra  
i svensk Actionrock. Frontback är det  
energifyllda rockbandet med catchiga  
refränger och sprudlande energi!  

Entré: 300 kr. Arr: Destination Möckelsnäs. Medarr: ABF 

LÖRDAG

23
APRIL

BLENDAS BACKE, ÄLMHULT, KL. 11.00 
 HUMLESURR I BLENDAS BACKE
En lördag som surrar! Vi läser och pratar  
om bin och humlor. Efteråt får alla barn  
och vuxna hjälpa till att skapa (bi)bliotekets 
eget bihotell.  

Från 3 år, max 1 medföljande vuxen per barn. Föranmälan krävs och kan göras från 
måndag 21 mars kl. 10.00. Det bjuds på fika! Arr: Älmhults bibliotek. Samarrangör: 
Naturskyddsföreningen Linnébygden. 

LÖRDAG

23
APRIL

SÖNDAG

24
APRIL

AKTIVITETSHUSET, KL. 13.00 
 TEATER – HUR GICK DET SEN?
Teater Sagohuset – Familjeföreställning, för 
barn från 4 år. Mumintrollet är på väg hem 
till sin mamma med en kanna mjölk. På vägen 
träffar han Mymlan som är ledsen och gråter. 
Hennes lillasyster My är nämligen försvunnen. 
Tillsammans ger de sig ut för att hitta henne. De behöver ta sig fram på en 
okänd väg i ett föränderligt landskap. Då behövs både mod, nyfikenhet och 
vänskap! En föreställning av Tove Jansson med dans, musikteater och dockor. 

Föreställningens längd: 35 minuter. Entré 50 kr. Information om biljetter, se almhult.se.  
Arr: Älmhults kommun, Aktivitetshuset och ABF

Foto: Emmalisa Pauly



24

APRIL

ÄLMHULTS KYRKA, KL. 12.10
 LUNCHMUSIK
Max Kristiansson. 
Arr: Älmhults Församling

TORSDAG

28
APRIL

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00
 KONSERT – MARIE BERGMAN & LASSE ENGLUND
Paret har gjort stora avtryck med sina  
turnéer över hela Skandinavien. Maries  
egna sånger från hela karriären framförs i  
uppdaterade versioner och med hennes  
omtalade groove. Duon låter stort, fräckt, hett  
och innerligt tillsammans. Maries röst flyger  
fritt genom berättelserna och hon tar som  
vanligt med sig en klangskål för att lyfta  
upplevelsen in i ytterligare en dimension.

Förköp av biljetter på folketshusalmhult.se eller  
på plats en timme innan konsert i mån om plats.  
Vuxna: 150 kronor, pensionär och under 26 år: 100 kr,  
fri entré under 13 år. Arr: Älmhults kommun.  
Medarr: Musik i Syd, ABF och Älmhults Folkets Hus 

ONSDAG

27
APRIL

Foto: Lasse Englund

TISDAG

26
APRIL

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 19.00  
 FÖRELÄSNING – DE KOM FRÅN ÖAR
Malin Haawind är författare och etnolog.  
Hennes senaste bok De kom från öar tar  
sin början vid krigsslutet 1945. Vi möter  
Dagmar som är 18 år och arbetar som  
spritkassörska på Hotell Slitebaden. Hon  
väntar på att livet ska börja på riktigt. 

Entré: 50 kr. Arr: Älmhults bibliotek
Foto: Anna-Lena Ahlström



25

APRIL

FLERA PLATSER I KOMMUNEN
. VALBORGSMÄSSOFIRANDE
Valborgsfirande sker på flera platser i  
kommunen. Läs mer på almhult.se/evenemang.

LÖRDAG

30
APRIL

TORSDAG

28
APRIL

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00  
 STAND UP – ANKAN JOHANSSON M.FL.
Anders Johansson blev känd i duon Anders  
& Måns och efter senaste årets turnérande  
med deras podcast-föreställning står han nu 
igen på egna ben. Smart och utbildande skulle 
nog hans humor beskrivas och förbaskat  
roligt. Eleni Dimitrelou Tångstedt har röjt  
stora framgångar med sin soloföreställning 
”Galen Arg Grek”. Johan Rünow är en prisbelönt komiker som gått i 
samma fotspår som Hasse Alfredsson och Johan Wester, men tog en  
avstickare till standup-scenen. Roligt, knasigt och mycket underhållande.

Arr: Kronoberg Komedi och Älmhults Folkets Hus med stöd av Älmhults kommun

LÖRDAG

30
APRIL

LINNÉS RÅSHULT, KL. 9.00
 LINNÉS RÅSHULT ÖPPNAR 
Kulturreservatet Linnés Råshult öppnar 
för säsongen.

Läs mer på sidan fyra eller på linnesrashult.se

ERIKSGATAN 1, ÄLMHULT, KL. 18.30–20.00 
 FÖRELÄSNING – SKOGSTRÄDGÅRDSODLING
En inspirationsföreläsning om odling av  
fleråriga matproducerande växter i en 
mångfaldsträdgård där också insekter, fåglar  
och smådjur trivs. Medverkande: Christina  
och Steffen Meyer som sedan 2017 bygger  
upp en skogsträdgård på sin gård i Strömma- 
köp, väster om Älmhult. De senaste åren har de också varit cirkelledare i en 
studiecirkel om skogsträdgårdsodling, där deltagarna nu är i gång med att 
bygga upp egna skogsträdgårdar. 

Det är gratis att vara med men du måste föranmäla dig på sv.se/kronoberg.  
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan

TORSDAG

28
APRIL



26

MAJ

ONSDAG

4
MAJ

STINSENS VÄVSTUGA, SKOLGATAN 3, ÄLMHULT, KL. 10.00  
 KULTURCAFÉ BLOHMÉ
Stinsens vävstugas väverskor visar  
väggbonader. 

Fika med hembakat, 40 kr. Arr: Studieförbundet  
Vuxenskolan och Stinsens vävstuga med stöd av  
Älmhults kommun 

ONSDAG

4
MAJ

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00  
 KONSERT – ISABELLA LUNDGREN PLAYS BOB DYLAN
Isabella Lundgren är en av Sveriges  
absolut främsta jazzsångerskor och en  
artist i världsklass. Med en fantastisk röst  
och unik intensitet har hon, som få,  
förmågan att trollbinda sin publik. Hon  
har grammisnominerats och belönats med  
ett otal priser och stipendier. 2016 gjorde  
Isabella ett uppmärksammat Sommarprat  
i P1 där hon lyfte fram flera av de livsfrågor  
som också återspeglas och är centrala i  
hennes musik.

Arr: Älmhults Folkets Hus och ABF Kronoberg med stöd av Älmhults kommun 

Foto: Elvira Glänte

LÖRDAG

7
MAJ

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 10.00  
 LITTERATURRUNDAN
Litteraturrundan uppmärksammar det  
skrivna ordet, vill öka läslusten med kreativa 
möten och synliggöra regionala författare i 
Skåne, Blekinge och Kronoberg.  

Hela programmet hittar du på litteraturrundan.se. Om du är lokal författare och är 
intresserad av att delta kontakta Eva Fodor Velander eva@anoteket.se för mer information. 

Arr: Älmhults bibliotek 
 

FREDAG

6
MAJ

LINNÉS RÅSHULT, KL. 14.00  
 VÅRBRUKSVANDRING
Förvaltare Oloph Fritzén.

Mer information hittar du på linnesrashult.se.
Arr: Stiftelsen Linnés Råshult 



27

MAJ

LÖRDAG

7
MAJ

STORTORGET, ÄLMHULT, KL. 12.30 OCH KL.14.00  
 TEATER – NÄR HARRY MÖTTE IGGY
Teater 23 – Familjeföreställning, för barn 5–9 år.
Ett musikaliskt vänskapsdilemma under bar 
himmel. Följ med in i skogen och möt haren 
Harry och igelkotten Iggy, två lustiga och  
musikaliska kompisar som håller ihop i vått 
och torrt. Faktum är att ända sen Harry hittade Iggy vinterdvalandes i en 
lövhög, har de varit varandras bästisar och tillbringar varje vaken stund 
ihop. En dag börjar Iggy att smussla med något i buskarna och Harry 
blir alltmer nyfiken på vad det är som är så hemligt. Till slut avslöjar 
Iggy att hon har skaffat sig en vän till och genast börjar svartsjukan att  
grabba tag i Harry. Nyskriven dramatisering av Mats Wänblads och  
Per Gustavssons böcker. 

Speltid: 45 minuter. Fri entré. Arr: Älmhults kommun och ABF

Foto: Julia Lindemalm

LÖRDAG

7
MAJ

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00  
 OPERA – TURANDOT
Direktsändning från Metropolitan i New York. 
Anna Netrebko gör äntligen rollen som Turan-
dot på Met. Puccinis underbara mästerverk 
med operahiten Nessun dorma. Marco Armiliato 
dirigerar Puccinis spännande operaföreställning.

Arr: Älmhults Folkets Hus och ABF Kronoberg med stöd av Älmhults kommun

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, FOAJÉN, KL. 18.00–20.00
 BERÄTTARKVÄLL – FISKET OCH SJÖN MÖCKELN 
”Tidigt kom människor till stränderna runt 
Möckeln. Eftersom de första bebyggarna  
livnärde sig på jakt och fiske var det naturligt 
att de bosatte sig vid vattendragen. De kom 
från Mörrumsåns och Lagans vattensystem. 
Dessa var de enda vägar som man kunde ta  
sig fram på.” Ikväll vill vi ta upp vad som hän-
der i nutid: På, runt och i sjön Möckeln. Det 
gäller fisket, båtlivet, fritidsaktiviteterna,vandringslederna med mera. Det 
blir flera berättare och du kan själv berätta något intressant. Välkomna!

Entré: 50 kr, inklusive kaffe, te och en god ostfralla. Anmälan via sms till 070-532 11 06. 
Antalet platser är begränsat till cirka 40. Arr: Kulturföreningen Alma med stöd av  
Älmhults kommun

TISDAG

10
MAJ



28

MAJ

MUFF, KL. 19.19–21.21
 PECHA KUCHA NIGHT
Presentatörer bland annat: Amanda  
Ekelund, Kreativt Återbruk. Listan  
uppdateras efter hand på sv.se/kronoberg. 
Pecha kucha är ett presentationsformat  
som alltid innehåller 20 bilder, som  
visas 20 sek vardera. Pecha kucha- 
formatet uppkom i Japan, och har sedan  
spritt sig världen runt. Uttrycket är  
onomatopoetiskt och betyder ungefär  
’snick-snack’. 
Det är gratis att vara med, men du måste förboka dig på sv.se/kronoberg för att säkra din 
plats. Mingel från kl. 19.19. Första presentationen startar klockan 20.20.
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan och Muff 

TORSDAG

12
MAJ

PLATS OCH TID ANGES SENARE
 KULTURSKOLANS TEATERFESTIVAL 
Kulturskolans teatergrupper bjuder på  
teater och show helgen lång. Utöver  
Teaterfestivalen 13-15 maj kommer det  
även erbjudas ett flertal föreställningar av  
Kulturskolans teaterelever under  
vecka 18-20, då i Blohmésalen.

Arr: Älmhults Kulturskola

FREDAG-SÖNDAG

13–15
MAJ

LÖRDAG

14
MAJ

LINNÉS RÅSHULT, KL. 14.00  
 VERNISSAGE
Fotograf Ola Willhammar, Diö,  
fotoutställning.

Mer information hittar du på linnesrashult.se.
Arr: Stiftelsen Linnés Råshult 



29

MAJ

ÄLMHULTS KYRKA, KL. 17.00
 KONSERT
Stråkorkestern Tempo Strings, Malmö under 
ledning av Linda Sunesdotter med flera.

Arr: Älmhults Församling

LÖRDAG

14
MAJ

LIVE! HANDELSVÄGEN 6, ÄLMHULT, KL. 11.00 OCH KL.14.00
 TEATER – GULDET
Regionteatern Blekinge Kronoberg  
Familjeföreställning, för barn 5 år och uppåt. 
Ett magiskt allkonstverk för femåringar och 
vuxna på samma villkor. Rhendöttrarna  
vaktar guldet – Naturens rikedom – som  
vilar i floden Rhen. Men guldet blir stulet från 
flodens botten och balansen i världen sätts i gungning! Guldet är borta! 
Sjöjungfrun är ledsen och gråter. Modige Måns kommer till undsättning 
och söker i vattnet, på slottet och ända ner i underjorden. Han möter gudar 
med pengaproblem, hungriga jättar och en sorgsen gammal drake. Vad är 
det som gör att alla vill ha guldet och varför blir alla som har det så  
konstiga? Välkommen in i en spännande, glittrande och glimrande  
musikalisk sagovärld! En lekfull version av Richard Wagners opera  
Rhenguldet. En musikalisk familjeföreställning att förtrollas av.

Speltid: 60 minuter. Information om biljetter se almhult.se. Arr: Älmhults kommun i  
samarbete med Live! och IKEA i Älmhult, Regionteatern Blekinge Kronoberg och ABF.

LÖRDAG

14
MAJ

Foto: Katja Tauberman

SÖNDAG

15
MAJ

LINNÉS RÅSHULT, KL. 14.00  
 TRÄDGÅRDSVANDRING
Förvaltare Frida Söderström: 
Gro det måntro?

Mer information hittar du på linnesrashult.se.
Arr: Stiftelsen Linnés Råshult 



30

MAJ

CENTRALA ÄLMHULT 
 ÄLMHULTSFESTIVALEN
Festival för hela familjen. Fredag och lördag  
är det återigen dags för Älmhultsfestivalen i  
centrum. Det blir ett brett utbud båda  
dagarna. Esplanaden och torget fylls med  
knallar, matstånd, serveringstält och  
happenings. Fri entré till alla uppträdanden. 
Hoppas att vi ses i vimlet!

Läs mer på almhultsfestivalen.se. Arr: Älmhults kommun i samverkan med flera lokala aktörer.

FREDAG-LÖRDAG

20–21
MAJ

DESTINATION MÖCKELSNÄS, KL.19.00 
 KONSERT – TRIBUTE TO REGGAE
En kväll med Jamaicasound. Miss D & The  
new vibes spelar reggae kryddat med en nypa 
jazz och några stänk populärmusik. Miss D 
& The Vibes spelar en svängig och gungande 
musik med reggae som tung grund. Bag-A-Boo 
förvaltar arvet efter ska-musikens olika faser 
och spelar egenkomponerat material blandas 
med tolkningar av ska-musiken klassiker.

Entré: 300 kr. Arr: Destination Möckelsnäs. Medarr: ABF 

LÖRDAG

21
MAJ

CENTRALA ÄLMHULT
 MÅNGFALDSFESTIVAL
Information om program kommer senare på almhult.se. 

Fri entré! Arr: Älmhults kommun i samverkan med flera lokala 
aktörer.

TORSDAG

19
MAJ

ÄLMHULT • 19 MAJ 2022                                                             
     

    
• M

ÅN
GFALDSFESTIVAL •

TORSDAG

19
MAJ

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00  
 KONSERT – WAHLS TRIO
Vi presenterar stolt: Wahls Trio! Då och då  
dyker de upp - svenska jazztrios som nästan 
känns mer som lekkamrater än musikerkollegor. 
Så lekfullt är kommunikationen i Wahls trio!

Arr: Älmhults Folkets Hus och ABF Kronoberg med  
stöd av Älmhults kommun



31

MAJ

MÅNDAG

23
MAJ

LINNÉS RÅSHULT, KL. 19.00
 CARL VON LINNÉS FÖDELSEDAG 
Högtidsprogram.

Arr: Hembygdsföreningen Linné

ÄLMHULT 
 SOUTH SWEDISH RALLY
South Swedish Rally kommer att köras i  
trakterna av Älmhult. 

Läs mer på almhultsmotorklubb.se. Arr: Älmhults  
Motorklubb och Föreningen South Swedish Rally

 

TORSDAG-SÖNDAG

26–29
MAJ

TORSDAG-LÖRDAG

26–28
MAJ

SPJUTARETORPSBYGDEN, KL. 11.00–16.00
 KONST- OCH KULTURRUNDA
Spjutaretorpsbygdens Konst- och kulturrunda 
arrangeras varje år under Kristihimmelfärds- 
helgen. Konst, hantverk, cafeér, trädgård,  
upplevelseskog med mera. 

Läs mer på spjutaretorp.com 
Arr: Spjutaretorpsbygdens kulturförening 

SÖNDAG

29
MAJ

LINNÉS RÅSHULT
 MUSIKTEATER – JANNI HITTAR HEM
Musik- och scenkonstkollektivet Apolonia 
Familjeföreställning, för barn 5–8 år. Vi firar 
Mors Dag med succésagan Janni hittar hem. 
Följ med den hemlösa hunden Janni i sitt 
sökande efter en familj. På vägen möter vi 
tokroliga karaktärer som Lucky Lök och Farmor Får, bubblande musik, 
teater, rörelser och historier. Folktoner, visa, världsmusik och ”pruttprogg” 
mixas i nyskrivna låtar.  

Fri entré. Arr: Älmhults kommun i samarbete med Unga Musik i Syd, Linnés Råshult  
och Studieförbundet Vuxenskolan 

LÖRDAG

28
MAJ

LINNÉS RÅSHULT, KL. 14.00  
 FÖRELÄSNING
Annika Windahl Pontén, Uppsala: Om Linnés  
hushåll och hans mor Christinas brudkrona. 

Arr: Stiftelsen Linnés Råshult 



32

JUNI

ÄLMHULT 
 NATIONALDAGSFIRANDE
Se mer info på almhult.se/evenemang 
Arr: Älmhults kommun

MÅNDAG

6
JUNI

STENBROHULTS KYRKA, KL. 9.00
 STENBROHULTS GÅNGEDAG
Traditionsenligt firande samt  
Linnés 100-årsjubileum. 
Arr: Hembygdsföreningen Linné

SÖNDAG

12
JUNI

ÄLMHULTS KYRKA, KL. 19.00
 SOMMARKONSERT
Församlingens körer.

Arr: Älmhults Församling

MÅNDAG

6
JUNI

ÄLMHULTS KYRKA, KL. 12.10
 LUNCHMUSIK
Patrik Sassersson. 
Arr: Älmhults Församling

TORSDAG

2
JUNI

HALLARYD, FRÅN KL. 10.00
 HALLARYDSDAGEN
Arr: Hallaryds Sockenråd, Hallaryds Hembygds- 
förening, Hallaryds IF, Studieförbundet Vuxenskolan  
och Betelkyrkan. 

LÖRDAG

4
JUNI



33

JUNI 2022

OLIKA PLATSER RUNT OM I KOMMUNEN 
 MIDSOMMARFIRANDE
Firande sker på flera platser i kommunen.

FREDAG-LÖRDAG

24–25
JUNI

LÖRDAG

18
JUNI

STORTORGET, ÄLMHULT, KL. 11.00 OCH KL. 13.00  
 TEATER – INSEKTSORKESTERN
En småkrypskabaré med Teater Sagohuset, 
Lund. En musikteaterföreställning för barn 
6–9 år och familj. Vi får bekanta oss med tre 
finurliga insekter: en läderbagge, en fjäril och ett 
bi. Med sång, musik och berätteri tar dom oss 
med på en rumlande och tumlande resa i dom 
små insekternas myllrande värld. En turnerande insektsorkester besöker 
människorna för första gången för att framföra sin specialskrivna kabaré. 
Efter hand uppdagas det att Insektsorkestern är utsända av Insektsrådet, det 
bestämmande rådet över jordens alla småkryp. Insekterna behöver männ-
iskans hjälp och förståelse för att få fortsätta att surra och skapa mångfald 
på vår planet! Och vilka kan vara till bättre hjälp än – barnen?

Speltid: 40 minuter. Fri entré. Arr: Älmhults kommun och Studieförbundet Vuxenskolan

STENBROHULTS KYRKA, KL. 19.00 
 STENBROHULTS MUSIKVECKA
Stenbrohults Musikvecka bjuder på konserter 
med såväl lokala som nationellt och interna- 
tionellt etablerade musiker, sångare och körer.

Fritt inträde - kollekt. Arr: Stenbrohults församling med 
stöd av Älmhults kommun

SÖNDAG-FREDAG

26–1
JUNI/JULI

PLATS OCH KLOCKSLAG ANGES SENARE 

SAGOBYGDENS MUSIK- OCH BERÄTTARFESTIVAL
 

Sagobygdens Musik- och berättarfestival kommer till  
Älmhults kommun. Välkommen till en härlig dag med  
oväntade möten, historier och sagolika äventyr.

Arr: Berättarnätet Kronoberg och Älmhults kommun

SÖNDAG

19
JUNI



34

JULI

GÖTERYD, KL. 9.00–15.00
 GÖTERYDS MARKNAD
Våffelförsäljning, kaffe, böcker, hantverks- 
lotteri, musikunderhållning med mera.

Arr: Göteryds Hembygdsförening med flera

LÖRDAG

2
JULI

ÄLMHULTS CENTRUM
 SVENSKA PANHARDKLUBBENS 
INTERNATIONELLA MÖTE
Panhard är ett franskt bilmärke med anor 
ända från 1889. Mellan den 29 juli till den  
1 augusti arrangeras en internationell träff i 
Älmhult. Ta chansen att njuta av dessa  
fantastiska bilar då de står uppställda på olika platser eller passerar  
genom kommunen. Bilarna är oftast parkerade utanför IKEAs hotell,  
men besöker även andra ställen i kommunen.

Arr: Svenska Panhardklubben

FREDAG–SÖNDAG

29–1
JULI/AUGUSTI

Vill du medverka med ditt 
kulturevenemang i höstens 
kulturkalender? 
Skicka evenemanget till helen.karlsson@almhult.se  
senast den 10 juni 2022. Medverkan i kulturkalendern  
är kostnadsfri. 



Kulturkalenderns programinnehåll utger 
sig inte för att vara heltäckande. Kulturlivet 
i Älmhults kommun är ännu rikare än vad 
som framgår av denna sammanställning.

För information om bibliotekets program 
i sin helhet se almhult.se/bibliotek eller 
bibliotekets egen programkatalog. 
Programblad för Linnés Råshult och för 
Sagobygden har senare produktionstider 
och kan hämtas i kommunens turist-
information.

Utgivare samt grafisk form: Älmhults kommun
Tryck: Tryckeriet i Älmhult AB
Med reservation för eventuella ändringar

VIKTIG INFORMATION OM ARRANGEMANGEN 
MED ANLEDNING AV COVID-19 
• Varje arrangör ansvarar för sina egna  
 arrangemang.
• Antalet deltagare och sittplatser ska anpassas  
 efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
• Vid krav på vaccinationsintyg: Du kan ansöka  
 om intyg på covidbevis.se.Vaccinationsintyget  
 kontrolleras vid entrén och legitimation ska  
 kunna uppvisas vid förfrågan.
• Älmhults kommun följer myndigheternas  
 riktlinjer och uppdaterar kontinuerligt  
 information kring vad som gäller för  
 kommande evenemang och program via våra  
 digitala kanaler – almhult.se, Facebook och  
 Instagram.
 

Tänk på att:
• Besök endast arrangemangen om du är frisk  
 – stanna hemma vid symtom.
• Håll avstånd och var noga med handhygien.
• Tänk på att komma i god tid för att undvika  
 trängsel.
• Var uppmärksam på förhållningsregler, rådande  
 restriktioner och rekommendationer.
• Många av arrangörerna kräver vaccinations- 
 bevis. Se arrangörens hemsida, FB eller  
 Instagram.
• Evenemangen i kalendern kan komma att  
 ändras eller ställas in med kort varsel. Se  
 arrangörens hemsida, FB eller Instagram.



ÄLMHULTS KOMMUN
Tfn 0476-550 00, info@almhult.se, almhult.se

Alice i Underlandet
Älmhults Folkets Hus
Lördag 9 april, kl. 19.00

Foto: Urban Jörén/Montage: Windh&Co


