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Kulturen, Ystad och världen

Ystads bibliotek

Ystads konstmuseum

CineteketKlostret i Ystad

Ystads teater

Charlotte Berlins museum

Det händer här. Det nära och det som kommer längre ifrån. 
Konstformer och uttryck av alla de slag. För alla åldrar,  

nationaliteter, stilar, smaker och förväntningar. I Ystad 
hittar man lokala kulturföreningar och världskända 

artister sida vid sida. Ystads fantastiska kultur- 
institutioner har aldrig haft ett så stort utbud med 

så spännande innehåll som nu. Och det mesta 
av det hittar du här i Kulturkalendern. Det är 

dags att ringa in dina favoriter, skriva in i 
din egen kalender och boka där det 
behövs, för det finns mycket som 
man inte vill missa i höst!

NÅGRA AXPLOCK: Archæomusica 
på Klostret, det nyrenoverade stads- 

biblioteket, Trekking in Time, en utställning 
om vandring på Konstmuseet och Wallander- 

operan W – The Truth Beyond på Ystads teater.

På Stadsbiblioteket kan du botanisera
bland böcker, filmer och tidningar,
studera eller ta en kopp kaffe. Du kan
använda egen eller bibliotekets dator.
Personalen guidar dig gärna.
 På biblioteken anordnas olika typer 
av arrangemang som boktips, fredags-
mys, författarbesök och lunchföreläs-
ningar. Välkommen till bokbussen och
biblioteken i Ystad, Glemmingebro,
Köpingebro, Löderup och Svarte.

På konstmuseet blandas historia med
nutid i såväl den permanenta samlingen
som i de temporära utställningarna. I
den funktionalistiska byggnaden från
1936 finns två våningar med stora
ljusa utställningssalar och mindre
kabinett samt kafé och butik. Varje år
visas runt fem utställningar i större och
mindre format och det arrangeras även
konserter, performance, soppluncher,
aktiviteter för barn och unga med mera.

Besökscentret för film ligger granne
med Ystad Studios där flera kända
filmer och tv-serier har spelats in. Här
kan du följa arbetet med en långfilm,
skapa dina egna berättelser, lära
dig mer om filmproduktion, gå in i
filmkulisser och läsa filmmanus och bli
trickfilmad. Här finns en unik samling
Wallanderrekvisita som består av
kulisser, kläder och rekvisita från både
de svenska och engelska produktionerna.

Gråbrödraklostret grundades 1267 och 
består i dag av Klosterkyrkan och Ystads 
kulturhistoriska museum. I museet visas 
utställningar med varierade teman som 
ofta skildrar både Klostrets och Ystads 
historia satt i ett större sammanhang. 
Här finns också en museibutik. Runt 
klosteranläggningen ligger örtagården, 
rosariet, kålgården samt pionträdgården 
invid klosterdammen.

Ystads teater är en viktig mötesplats
för kulturlivet i Ystad. Här visas i
genomsnitt 130 arrangemang per
år med närmare 40 000 besökare.
I samband med 100-årsjubileet
renoverades teatern till ursprungligt
skick och blev därmed skyddat som
byggnadsminne. Enbart byggnaden
är värd ett besök. Här finns till exempel 
ett av Sveriges två bevarade kuliss-
maskinerier.

Charlotte Berlin föddes i Ystad 1841 som 
dotter till rådmannen Johan Theodor 
Berlin. Förutom att hon var en slipad  
affärskvinna var hon även road av att 
samla på olika föremål, framförallt
klockor. Hennes sista önskan var att
kvarlåtenskapen skulle användas till
ett museum. Sedan 1918 är Charlotte
Berlins hem ett museum som speglar
det sena 1800-talets inredning men
även dess originella ägarinna.



3:E OCH 2:A VÅN | 3 SEPTEMBER–13 NOVEMBER

Trekking in Time
En internationell utställning som uppmärksammar vandring i ett djupare 
perspektiv. Utställningen presenterar konstverk av konstnärer som  
närmat sig temat från olika perspektiv. Det är verk där konstnärerna har 
använt själva vandringen som en aktion, konstnärligt uttryck eller som 
en form av en performance. Det handlar om en förflyttning i såväl det 
fysiska rummet som i det inre individuella rummet.

Deltagande konstnärer: Marina Abramovic, Hamish Fulton, Tisha Murkarji,  
Richard Long, Kerstin Ergenzinger, Gittan Jönsson, Juha Pekka Mathias Laakonen, 
Hrafnkell Sigurdsson, Fredrik Strid, Christina Kubisch.

3:E VÅN | 3 DECEMBER – 5 FEBRUARI

?? %
Hur ser könsfördelningen i konstsamlingen ut efter 80 år av  
samlande? Denna fråga ställer vi oss och genomför en närläsning 
av samlingen ur ett genusperspektiv. Utställningens titel  
utgörs av antal procent kvinnliga konstnärer i samlingen, en  
siffra vi kommer att räkna ut i samband med denna utställning. 

3:E VÅN | 14 MAJ-14 AUGUSTI

Johan Johansson (1879–1951)
Johan Johansson var en av Sydsveriges största 
modernistiska målare under 1900-talets första  
hälft och även den första konstnär som ställde ut 
när Ystads konstmuseum öppnade för 80 år sedan. 

2:A VÅN | 14 MAJ–14 AUGUSTI

Kalle Brolin – Resandefolket och Brolin
Konstnären Kalle Brolins intresse för resandefolkets kultur 
började med frågor om eventuellt släktskap med resande-
folket Brolin. Därefter har hans intresse växt till en vidare 
diskussion om hur detta kulturarv kan levandegöras och 
om vi har ett moraliskt ansvar för förhistorien. Utställningen 
innehåller filmer med intervjuer, samtal och musik.

En vandringsutställning om ljud och musik från forna  
tiders Europa. Utställningen är en del av ett EU-samarbete  
mellan sju europeiska länder och producerad i Italien. I Norden visas 
den endast på Klostret i Ystad. Projektet tar dig med på en resa till 
musikens ursprung och bjuder även på konserter och föreläsningar.
www.ystad.se/archæomusica

K L O S T R E T
6 J U N I–8 J A N UA R I  2017

KONSTMUSEET

Johan Johansson Självporträtt/Johan i arbete, 1930. Foto: Rosa Czulowska. Resandefolket och Brolin filmstill ©Kalle Brolin. Trekking in Time, Untitled, 
2000 © Hrafnkell Sigurdsson. Elsa Nilsson, från Konstmuseets samling.

16 jul kl. 18.00  
Ensemble Ludi Scænici ”Sound Pictures 
from Ancient Rome”. EMAP-gästspel 
från Italien.
3 aug kl. 22.30  
Paolo Fresu och Daniele Di Bonaventura 
(IT) ”In Maggiore” featuring Ensemble 
Mare Balticum (SE) ”Early medieval 
Nordic music and song ” . EMAP- 
gästspel i samarbete med Tarquinia (IT) 
och Ystad Sweden Jazz Festival!
20 aug kl. 18.00  
Ensemble Kēlēthm.s “The Art of the 
Muses”. EMAP-g.stspel från Österrike 
(paus) Ensemble Mare Balticum  

“The sinking of the Kronan (1676)”. 
EMAP-gästspel från Sverige.
7 sep kl. 19.00  
Historiska samtal med Cajsa S Lund och 
gäster: Peder Lamm och Sven Rosborn 
(fri entré)
21 sep kl. 19.00  
Historiska samtal med Cajsa S Lund och 
gäster: Magnus Gustafsson och Eva  
Helen Ulvros (fri entré)
27 nov kl. 17.00  
John & Patrick Kenny ”Mighty Voices of 
Bronze and Power” EMAP-gästspel från 
Storbritannien (paus) Tangatamanu 
”Medeterrainen Soundscapes” 
EMAP-gästspel från Italien.



MÅNDAG 31 OKTOBER KL. 13 
”Från tecknat till animerat” 
En tidsresa genom Disneys klassiker.  
Vi bjuder på saft och entré till Cineteket.  
Från 6 år. 40 kr. Kan förbokas på 0411-57 70 57. 
Plats: Cineteket.

MÅNDAG 31 OKTOBER KL. 14-16
Paxfest för alla som gillar  
böckerna om Alrik och Viggo  
och deras magiska och skräck- 
fyllda äventyr i Mariefred. 
Kom utklädd (om du vill) till  
någon av karaktärerna i böck-
erna. Pax-frågesport med fina 
priser och Magnar-fika. Vi  
tillverkar en egen nidstång. 
Från 9 år. Föranmälan:  
biblioteket@ystad.se eller 
0411-57 72 90.

TISDAG 1 NOVEMBER KL. 10.30
Höstlovsvisning av utställningen  
Archæomusica, från 7 år 
Prova att spela på forntida musikinstrument. 
Ingår i Kulturhistoriens evenemangshelg.
Begränsat antal platser. Anmälan till Klostrets 
reception 0411-57 72 86. Fri entré. Plats  
Klostret.

ONSDAG 2 NOVEMBER KL. 11.00
Höstlovsmys med tipsrunda, film och fika 
6-12 år. 40 kr. Plats: Cineteket.

ONSDAG 2 NOVEMBER KL. 13-16
Öppen ateljé för alla åldrar, 20 kr.
Plats: Konstmuseet.

NÄR?
Tisdagen den 18 oktober 19.00–21.30 med 
paus för mingel och boksignering.

VAR? 
På Stadsbiblioteket i Ystad.
Missa inte biljettsläppet den 1 september på 
Bokhandeln och Stadsbiblioteket.
Håll utkik efter mer information om kvällen! 

Två författare är helt klara vid  
Kulturkalenderns tryckning: 

HENRIK BERGGREN 
Författaren och historikern Henrik Berggren 
kommer i oktober med Dag Hammarskjöld  
– Den inre kompassen. Här framträder både 
människan, ämbetsmannen och diplomaten 
på ett sätt som kanske aldrig förr. Henrik 
Berggren har tidigare skrivit Underbara dagar 
framför oss, boken om Olof Palme.

ANNA JANSSON
Anna Janssons deckare om Maria Wern har 
sålt i närmare tre miljoner exemplar. Med 
Emil Wern – detektiv har Maria Werns  
son fått en egen barnboksserie.
 Böckerna om den varmhjärtade hårfrisörskan 
Angelika, som agerar äktenskapsmäklerska i 
Visby, är ett nytt spår i hennes författarskap.  
I augusti kommer Svärmödrar utan gränser, 
den andra boken om Angelika.

Välkomna!

TORSDAG 3 NOVEMBER KL. 10.30
Höstlovsvisning av  
utställningen  
Archæomusica,  
från 7 år 
Prova att spela på 
forntida musikinstru-
ment. Ingår i Kultur- 
historiens evenemangshelg.
Begränsat antal platser. Anmälan till 
Klostrets reception 0411-57 72 86. Fri entré. 
Plats Klostret.

TORSDAG 3 NOVEMBER KL. 13-16
Öppen ateljé för alla åldrar, 20 kr.
Plats: Konstmuseet.

TORSDAG 3 NOVEMBER KL. 14-15
Sagostundscafé i Svarte
Prickiga sagor, fika med smörgås med prickig 
korv och göra egna prickar med potatistryck 
och färgkladd. Plats: Svarte bibliotek.

FREDAG 4 NOVEMBER KL. 10-11
Fredagsmys – spöken och annat läskigt
För barn 0-8 år och föräldrar.  
Välkomna på bibliotekets fredags-
mys som denna gång infaller  
under skolans höstlov. Vi läser  
sagor om spöken och annat  
läskigt och pysslar på samma 
tema. Fruktstund.  
Plats: Stadsbiblioteket.

FREDAG 4 NOVEMBER KL. 13-16
Öppen ateljé för alla åldrar, 20 kr. 
Plats: Konstmuseet.

KULTURLOV

BU!

Fo
to

: S
ofi

a 
Ru

na
rs

do
tte

r
Fo

to
: A

nn
a-

Le
na

 A
hl

st
rö

m

FÖRFATTARSCENEN
Möt fyra spännande författare!

ETT NYTT SAMARBETE MELLAN BOKHANDELN I YSTAD OCH YSTADS STADSBIBLIOTEK



Juli
Onsdag 6 juli kl. 13.00-14.30
Onsdag 13 juli kl. 13.00-14.30
Onsdag 20 juli kl. 13.00-14.30
Onsdag 27 juli kl. 13.00-14.30
Café Språka
Välkommen till vårt språkcafé. Här kan du 
träffa människor med olika språk och erfar- 
enheter. Welcome to join our Language Café. 
Here you can meet people with different 
languages and experiences.  
Plats: Stadsbiblioteket. 

Fredag 8 juli kl. 19.00
Lördag 9 juli kl.14.00 och 19.00
Söndag 10 juli kl. 16.00
Tisdag 12 juli kl. 19.00
Onsdag 13 juli kl. 19.00
Fredag 15 juli kl. 19.00
Lördag 16 juli kl. 14.00 och 19.00
Söndag 17 juli kl 16.00
Glada Änkan
Efter förra årets framgång med Läderlappen 
återvänder Rickard Söderberg & Co med 
ännu en operettklassiker. Korka upp cham-
pagnen och välkommen till Glada Änkan! 
Med bl.a. Sven Melander, Lars-Åke ”Babsan” 
Wilhelmsson och Laine Quist tillsammans 
med ett fullt orkesterdike med Concertino  
Internazionale under ledning av dirigenten  
Jonas Samuelsson. Biljettbokning: www.
ystadsteater.se eller 0411-57 76 81.  
Plats: Ystads teater.

Lördag 16 juli kl. 18.00
Konsert Ensemble Ludi Scænici ”Sound 
Pictures from Ancient Rome”
EMAP-gästspel från Italien. Biljetter köpes  
på Ystads Turistbyrå 0411-57 76 81 samt vid 
dörren 1 timme före konserten. Vuxen 120 kr, 
ungdom 16–20 år 60 kr, barn under 16 år fri 
entré. Plats: Klosterkyrkan.

KALENDARIUM
Lördag 23 juli kl. 12.00
Lunchkonsert med Chiaroscuro Camerata  
vokalensemble
Fri entré. Plats: Klosterkyrkan.

Lördag 23 juli kl. 19:00
Söndag 24 juli kl. 16:00
Askungen med Skånska Operan 
Skånska Operan ger Rossinis Askungen!  
Sagan om den fattiga, goda flickan som 
drömmer om ett bättre liv med kärlek och  
respekt har berättats i alla tider och på många 
vis. Askungen är den perfekta operakvällen, 
full med vacker musik, snygga kostymer, 
dans, skratt, tårar och inte minst; ett lyckligt 
slut! Pjäsen spelas på svenska. Biljettbokning: 
www.ystadsteater.se eller 0411-57 76 81.  
Plats: Ystads teater.

Torsdag 28 juli kl 22.00 
”The white lioness” 
Storbildsvisning av ”The white lioness” med 
Kenneth Branagh som Wallander Fri entré. Ta 
med egen stol och picknick. OBS! Engelskt tal 
och engelsk text Plats: Stortorget.

Fredag 29 juli kl. 19.00
Lördag 30 juli kl. 19.00
Otello med Operafabriken
I den klassiska Otello, tonsatt av operamusikens 
mästare Giuseppe Verdi, levandegörs William 
Shakespeares eviga karaktärer. I detta i Sverige 
sällan förekommande verk, kommer Opera- 
fabriken att ta dig till 1400-talets färgstarka  
Venedig i en drömvärld där Shakespeares eviga 
opus kommer till liv genom Verdis mäktiga 
musik. Biljettbokning: www.ystadsteater.se  
eller 0411-57 76 81 Plats: Ystads teater.

Augusti
Onsdag 3 augusti kl. 13.00-14.30
Café Språka
Välkommen till vårt språkcafé. Här kan du 
träffa människor med olika språk och erfar- 
enheter. Welcome to join our Language Café. 
Here you can meet people with different 
languages and experiences.  
Plats: Stadsbiblioteket.

Onsdag 3 augusti kl. 22.30
Konsert Paolo Fresu och Daniele Di Bona-
ventura ”In Maggiore” featuring Ensemble 
Mare Balticum ”Early medieval Nordic  
music and song”
EMAP-gästspel i samarbete med Tarquinia 
från Italien och Ystad Sweden Jazz Festival. 
Fri entré. Plats: Klostret, utomhus.

Torsdag 4 augusti kl. 21.30
Konsert Joachim Kühn ”Beauty and truth” 
I samarbete Ystad Sweden Jazz Festival. 
Biljetter köpes på Ystads Turistbyrå 0411-57 76 81 
samt vid dörren 1 timme före konserten.  
Vuxen 120 kr, ungdom 16–20 år 60 kr, barn 
under 16 år fri entré. Plats: Klosterkyrkan.

Fredag 5 augusti kl. 21.30
Konsert Bob Dorough ”Devil may care” 
I samarbete Ystad Sweden Jazz Festival.  
Biljetter köpes på Ystads Turistbyrå 0411-57 76 81 
samt vid dörren 1 timme före konserten.  
Vuxen 120 kr, ungdom 16–20 år 60 kr, barn 
under 16 år fri entré. Plats: Klosterkyrkan.

Glada Änkan på Ystads teater, Café Språka på Stadsbiblioteket 
och Askungen på Ystads teater.

YSTAD SWEDEN  
JAZZ FESTIVAL
3-7 augusti blir det jazzig fest i staden!  
5 dagar, 37 konserter fördelat på  
10 olika arenor! Se hela programmet 
på ystadjazz.se



Lördag 6 augusti kl. 8.00
Visning av Susanne Demånes ateljé och 
trädgård med trädgårdsgruppen Sub Rosa
Bussutflykt till konstnären Susanne Demånes 
trädgård och skulpturpark i Ronneby. Lunch 
intas på Äggaboden i Gärestad By. 
Avgift 355 kr, inklusive buss, visning och 
lunch. Medlemmar i Ystads Fornminnes- 
förening och Sub Rosa 330 kr. Anmälan  
till Klostrets reception 0411-57 72 86 och  
betalning till Ystads Fornminnesförenings  
bg 890-2868 senast 29/7. Resegaranti.  
Plats: Avresa från Hamnplan i Ystad. 

Lördag 6 augusti kl. 21.30
Konsert Heinz Sauer och Michael Wollny 
”Art of the duo”
I samarbete Ystad Sweden Jazz Festival.  
Biljetter köpes på Ystads Turistbyrå 0411-57 76 81 
samt vid dörren 1 timme före konserten.  
Vuxen 120 kr, ungdom 16–20 år 60 kr, barn 
under 16 år fri entré. Plats: Klosterkyrkan.

Söndag 7 augusti kl. 19.00
Konsert Dave Liebman och Jean-Marie 
Machado ”Eternal moments” 
I samarbete Ystad Sweden Jazz Festival.  
Biljetter köpes på Ystads Turistbyrå 0411-57 76 81 
samt vid dörren 1 timme före konserten.  
Vuxen 120 kr, ungdom 16–20 år 60 kr, barn 
under 16 år fri entré. Plats: Klosterkyrkan.

Onsdag 10 augusti kl. 13.00-14.30
Café Språka
Välkommen till vårt språkcafé. Här kan du 
träffa människor med olika språk och erfar- 
enheter. Welcome to join our Language Café. 
Here you can meet people with different 
languages and experiences.  
Plats: Stadsbibliotek.

Lördag den 13 augusti kl. 19:00
Söndag den 14 augusti kl. 19:00
Tisdag den 16 augusti kl. 19:00
Onsdag den 17 augusti kl. 19:00
Fredag den 19 augusti kl. 19:00
Lördag den 20 augusti kl. 19:00
Söndag den 21 augusti kl. 19:00
Wallanderopera, W – The Truth Beyond
Spännande nyskriven opera baserad på  
Henning Mankells Kurt Wallander som tar sin 
början vid romanseriens slut. En tvåtimmars- 
opera med kör, 35-mannaorkester och sex 
solistroller. Kompositör Fredrik Sixten och  
librettot (på engelska) är skrivet av Klas  
Abrahamsson. Dirigent Philipp Amelung,  
musikdirektör vid universitetet i Tübingen, 
Tyskland. Biljettbokning: www.ystadsteater.se 
eller 0411-57 76 81. Plats: Ystads teater.

Onsdag 17 augusti kl. 13.00-14.30
Café Språka
Välkommen till vårt språkcafé. Här kan du 
träffa människor med olika språk och erfar- 
enheter. Welcome to join our Language Café. 
Here you can meet people with different 
languages and experiences.  
Plats: Stadsbiblioteket.

Lördag 20 augusti kl. 18.00
Konsert Ensemble Kelethmos ”The Art of the 
Muses” och Ensemble Mare Balticum ”The 
sinking of the Kronan (1676)”
EMAP-gästspel från Österrike och Sverige. 
Biljetter köpes på Ystads Turistbyrå 0411-57 76 81 
samt vid dörren 1 timme före konserten.  
Vuxen 120 kr, ungdom 16–20 år 60 kr, barn 
under 16 år fri entré. Plats: Klosterkyrkan.

Onsdag 24 augusti kl. 13.00-14.30
Café Språka
Välkommen till vårt språkcafé. Här kan du 
träffa människor med olika språk och erfar- 
enheter. Welcome to join our Language Café. 
Here you can meet people with different 
languages and experiences.  
Plats: Stadsbiblioteket.

Onsdag 24 augusti kl. 19.00
Otello med Operafabriken
I den klassiska Otello, tonsatt av operamusikens 
mästare Giuseppe Verdi, levandegörs William 
Shakespeares eviga karaktärer. I detta i Sverige 
sällan förekommande verk, kommer Opera- 
fabriken att ta dig till 1400-talets färgstarka  
Venedig i en drömvärld där Shakespeares eviga 
opus kommer till liv genom Verdis mäktiga 
musik. Biljettbokning: www.ystadsteater.se  
eller 0411-57 76 81. Plats: Ystads teater.

Fredag 26 augusti kl. 10.00-11.00
Fredagsmys
För barn 0–6 år och föräldrar. Välkomna på 
bibliotekets fredagsmys. Vi läser sagor, pratar, 
myser eller pysslar. Fruktstund. 
Plats: Stadsbiblioteket.

Wallanderopera, W – The Truth Beyond och Otello på Ystads 
teater. Visning av Susanne Demånes ateljé och trädgård med 
trädgårdsgruppen Sub Rosa. Charlotte Berlin 1841–1916

En minnesutställning
2016 är det 175 år sedan Charlotte Berlin 
föddes och 100 år sedan hon avled.

ÖPPETTIDER: 27/6–11/9 
Alla dagar visning varje heltimme 11–16

CHARLOTTE BERLINS  
MUSEUM

Fo
to

: S
am

ue
l M

os
es

 M
ar

cu
s

KULTURPRIS  
MED FEST
I september koras kulturpristagare och 
kulturstipendiater. Nominera din favorit 
till kou@ystad.se senast den 15/9.  
Pristagarna hyllas på Kulturfesten den 
27/10 på Ystads stadsbibliotek med gäst- 
artister och överraskningar. Förköp på  
Stadsbiblioteket.

BARN



Söndag 28 augusti kl. 16.00
Ogräsvandring med Eva Olsson,  
Herbasensia
Vi blir guidade i en fauna av nyttiga och ätbara 
vilda växter av örtexperten Eva Olsson. Ingen 
föranmälan. Avgift 125 kr. Medlemmar i Ystads 
Fornminnesförening och Sub Rosa 100 kr. 
Betalning på plats. Plats: Samling vid infarten 
till Marietorp.

Onsdag 31 augusti kl. 13.00-14.30
Café Språka
Välkommen till vårt språkcafé. Här kan du 
träffa människor med olika språk och erfar- 
enheter. Welcome to join our Language Café. 
Here you can meet people with different 
languages and experiences.  
Plats: Stadsbiblioteket. 

September
Fredag 2 september kl. 10.00-11.00
Fredagsmys
För barn 0–6 år och föräldrar. Välkomna på 
bibliotekets fredagsmys. Vi läser sagor, pratar, 
myser eller pysslar. Fruktstund.  
Plats: Stadsbiblioteket.

Lördag 3 september kl. 12.00-16.00
Vernissage
Vernissage av utställningen ”Trekking in Time” 
Utställningen presenteras kl 14.  
Plats: Konstmuseet.

Lördag 3 september kl. 18.00
Konsert Ute Goedecke, Per Mattsson och 
Stefan Wikström ”Ice and Longboats –  
Ancient Music of Scandinavia”
Biljetter köpes på Ystads Turistbyrå 0411-57 76 81 
samt vid dörren 1 timme före konserten.  
Vuxen 120 kr, ungdom 16–20 år 60 kr, barn 
under 16 år fri entré. Plats: Klosterkyrkan.

Söndag 4 september kl. 16.00 
Måndag 5 september kl. 19.00
Romeo & Julia med Sven Wollter och 
Evabritt Strandberg 
Äntligen - Sven Wollter och Evabritt Strand-
berg återförenas på scen efter 40 år i Romeo 
och Julia. Föreställningen ackompanjeras av 
musik från Shakespeares tid framförd av  
Ensemble Mare Balticum – som den en gång 
spelades. Exklusiv förhandsvisning på Ystads 
teater. Biljettbokning: www.ystadsteater.se  
eller 0411-57 76 81 Plats: Ystads teater.

Tisdag 6 september kl. 19.00
Jazzcafé: Daniel Gassin Trio 
Fransk pianotrio i toppklass! Daniel är en  
”rising star” på den franska jazzhimlen och 
han spelar mycket på klubbarna i Paris –  
med sin trio men också i andra sammanhang. 
Konsert på scen! Biljettbokning: www.ystads-
teater.se eller 0411-57 76 81. Plats: Ystads teater.

Onsdag 7 september kl. 19.00
Historiska samtal med Cajsa S Lund och 
gäster: Peder Lamm och Sven Rosborn
Fri entré. Plats: Församlingshemmet Kloster-
gården, intill Klostret. 

Onsdag 7 september kl. 13.00-14.30
Café Språka
Välkommen till vårt språkcafé. Här kan du 
träffa människor med olika språk och erfar- 
enheter. Welcome to join our Language Café. 
Here you can meet people with different 
languages and experiences.  
Plats: Stadsbiblioteket.

Torsdag 8 september kl. 18.00-19.00
Havets betydelse för människan
Genom årtusenden har vi nyttjat havet för 
överlevnad. Stellan Carlsson, Sydkustens  
Vattenvårdsförbund, ger en historisk över-
blick. En föreläsning inom projektet Havs- 
resan. Plats: Stadsbiblioteket. 

Torsdag 8 september kl. 19.00
Sagostundscafé i Svarte
Sagor om att vara annorlunda, smakprovning 
av annorlunda frukt samt pyssla sin egen  
skavank. Plats: Svarte bibliotek.

Torsdag 8 september kl. 19.00
Konsert Zarassi Trio – Zarassi, Heiskanen & 
Passo
Biljetter köpes på Ystads Turistbyrå 0411-57 76 81 
samt vid dörren 1 timme före konserten.  
Vuxen 120 kr, ungdom 16–20 år 60 kr, barn 
under 16 år fri entré. Plats: Klosterkyrkan.

Fredag 9 september kl. 10.00-11.00
Fredagsmys
För barn 0–6 år och föräldrar. Välkomna på  

bibliotekets fredagsmys. Vi läser sagor, pratar, 
myser eller pysslar. Fruktstund. 
Plats: Stadsbiblioteket.

Fredag 9 september kl. 20.00
On the other side – en föreställning om  
flyktingar
Den amerikanske politiske trubaduren David 
Rovics är på världsturné med anledning av sitt 
album ”On the other side” som behandlar  
dagens flyktingsituation ur olika aspekter och i 
jämförelser med det förgångna. Här får han säll- 
skap av malmötrubaduren Kristian ”von” Svensson. 
Teaterföreningen i samarbete med ABF och 
Biografteatern Scala. Biljettbokning: www.
ystad.riksteatern.se. Plats: Biografteatern Scala.

Onsdag 14 september kl. 13.00-14.30
Café Språka
Välkommen till vårt språkcafé. Här kan du 
träffa människor med olika språk och erfar- 
enheter. Welcome to join our Language Café. 
Here you can meet people with different 
languages and experiences.  
Plats: Stadsbiblioteket.

Romeo & Julia med Sven Wollter och Evabritt Strandberg samt 
Daniel Gassin Trio på Ystads teater. Utställningen ”Trekking in 
Time” på på Ystads konstmuseum. Bild: Hrafnkell Sigurdsson.

TALBOKCIRKEL
Är du talboksläsare? Välkommen till 
bibliotekets talbokcirkel. Vi träffas en 
gång i månaden och delar våra läsupp-
levelser över en kopp kaffe. Föranmälan 
till biblioteket 0411-57 72 90  
eller 0709-47 72 91.  
Plats: Stadsbiblioteket.
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Onsdag 14 september kl. 18.00 
Forskare på turné
Är utmattning en sund reaktion? Vad är det och 
går det att göra något åt det? En föreläsning 
av Per Johnsson, Institutionen för psykologi 
vid Lunds universitet. Plats: Stadsbiblioteket.

Onsdag 14 september kl. 19.00
Konsert Kamus String Quartet ”Travels with 
Titans”
Biljetter köpes på Ystads Turistbyrå 0411-57 76 81 
samt vid dörren 1 timme före konserten.  
Vuxen 120 kr, ungdom 16–20 år 60 kr, barn 
under 16 år fri entré. Plats: Klosterkyrkan.

Torsdag 15 september kl. 18.00-20.00
Bokklubb för unga vuxna
Gillar du att läsa SF, fantasy, dystopier, serier 
eller kanske poesi? Kom och var med i bibb-
lans läseklubb för unga vuxna. Vi träffas en 
gång i månaden och babblar böcker och fikar. 
Tillsammans bestämmer vi vad vi vill läsa till 
följande gång, böckerna köps in i pocket och 
delas ut gratis till alla som är med i läseklubben. 
Ålder från 18 år. Samarr. ABF. Föranmälan: 
sara.soderberg@ystad.se eller 0709-47 71 39 
Plats: Stadsbiblioteket.

Fredag 16 september kl. 10.00-11.00
Fredagsmys
För barn 0-6 år och föräldrar. Välkomna på 
bibliotekets fredagsmys. Vi läser sagor, pratar, 
myser eller pysslar. Fruktstund. 
Plats: Stadsbiblioteket.

Fredag 16 september kl. 15.00 
Inför Litteraturrundan 
Biblioteket tjuvstartar Litteraturrundan med 
massor av boktips och prat om böcker och 
läsning. Vi bjuder på fika. Samarr. ABF  
Plats: Stadsbiblioteket.

Lördag den 17 september kl. 10.00-14.00
Öppet hus hos John Andrén 
Visning av en spännande och livsbejakande 
boksamling. Vem var Ryttmästare John  
Andrén? Varför har Ystads Stadsbibliotek en 
unik samling litteratur om den viktorianska 
eran, baletthistoria och engelsk konst och  
kultur? Välkommen att botanisera i Andrén-
samlingen, bläddra i fantastiska inbundna verk 
och inspireras av berättelsen om den excentriska 
John Andrén som var en riktig livsnjutare. 
Samarr Litteraturrundan.  
Plats: Stadsbiblioteket.

Lördag 17 september kl. 12.00
Lunchkonsert med Collegium Vox Humanum
Fri entré. Plats: Klosterkyrkan.

Söndag 18 september kl. 14.00
Hyllning till Frida Kahlo med Duo Cantilena
Med spännande musik, Fridas färgsprakande 
målningar och dagboksanteckningar vill Sabina 
och Anna hylla denna kvinna som vågade måla 
sin egen verklighet. Medverkande: gitarristen 
Sabina Agnas och flöjtisten Anna Boman Hald. 
Teaterföreningen i samarbete med Ystads 
Konstförening. Biljettbokning: www.ystad. 
riksteatern.se. Plats: Biografteatern Scala.

Måndag 19 september kl. 15.00-16.00 
Hemliga bokslukarsällskapet i Ystad
Välkommen att vara med i bibliotekets hemliga 
sällskap för alla barn som gillar att läsa. Vi möts 
i bibliotekets entré för att sedan gå ner i under- 
jorden och genomföra hemliga riter, fika och 
prata om böcker vi har läst. Från 9 år.  
Ingen föranmälan. Plats: Stadsbiblioteket.

Tisdag 20 september kl. 19.00
Kick off: En förtrollande kväll med Rickard 
Söderberg
Välkomna till en förtrollande kväll med  
musikaliska smakprov, magi och upplysning 
om Teaterföreningens och Malmö Operas 
kommande repertoar. Medverkar gör Rickard 
Söderberg och Johan Reis. Fri entré. Ingen 
förbokning. Plats: Ystads teater.

Onsdag 21 september kl. 13.00-14.30
Café Språka
Välkommen till vårt språkcafé. Här kan du 
träffa människor med olika språk och erfar- 
enheter. Welcome to join our Language Café. 
Here you can meet people with different 
languages and experiences.  
Plats: Stadsbiblioteket.

Onsdag 21 september kl. 16.00-18.00
E-drop in
Biblioteket har ett stort digitalt utbud med  
olika e-tjänster som går att använda hemifrån. 

Vill du testa att låna e-böcker till dator och 
platta eller lära dig hur du lyssnar på ljud-
böcker via vår webb? Har du en läsnedsätt-
ning och vill få hjälp med inloggning till Legi-
mus för att själv ladda ner talböcker? Ta med 
din bärbara dator, surfplatta eller telefon. För 
alla åldrar. Plats: Stadsbiblioteket.

Onsdag 21 september kl. 19.00
Historiska samtal med Cajsa S Lund och 
gäster: Magnus Gustafsson och Eva Helen 
Ulvros
Fri entré. Plats: Församlingshemmet Kloster-
gården, intill Klostret.

Lördag 24 september kl. 12.00
Lunchkonsert med lutenisten Tommy  
Johansson från Ensemble Mare Balticum
Fri entré. Plats: Klosterkyrkan.

Söndag 25 september kl. 13.00
Barnteater: Clownen och Cirkusprinsessan
Clownen städar och hjälper dockan Gabriella 
att gå på lina. I rekvisitalådan hittar han saker 
som han inte kan hantera men med barnens 
hjälp blir han till slut en fullfjädrad cirkus-
clown. Med Clown Raimondo. För barn 3-6 
år. Biljettbokning: www.ystad.riksteatern.se. 
Plats: Ystads teater.

Tisdag 27 september kl. 17.30
Boktips till kvällskaffet 
Välkommen att dela dina bästa boktips med 
andra runt fikabordet. Föranmälan till biblioteket 
i Köpingebro tel. 0411-57 83 20 eller maila  
marie.olofsson@ystad.se 
Plats: Köpingebro bibliotek.

BIOGRAFTEATERN SCALA
Här visas kvalitetsfilm, arrangeras  
konserter och kulturevenemang.  
Filmvisning varje onsdag,  
torsdag och söndag  
kl. 19.00. Aktuellt program  
www.bioscala.se
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Kahlo på Scala och Öppet hus hos John Andrén.



Onsdag 28 september kl. 12.00
Soppteater i Teatercaféet: När sången  
sjunger sig själv
Smått och stort gestaltat i text, sång och musik. 
Av och med Lena Viredius, skådespelare och 
konstnär. Arrangeras av Ystads riksteaterför-
ening i samarbete med ABF. Biljettbokning: 
www.ystad.riksteatern.se. Plats: Ystads teater.

Onsdag 28 september kl. 13.00-14.30
Café Språka
Välkommen till vårt språkcafé. Här kan du  
träffa människor med olika språk och erfar- 
enheter. Welcome to join our Language Café. 
Here you can meet people with different  
languages and experiences. 
Plats: Stadsbiblioteket.

Torsdag 29 september kl. 15.00-18.00
Släktforskarjour
Ystadbygdens Släkt- och bygdeforskarförening 
hjälper dig som är intresserad av släktforskning. 
Plats: Stadsbiblioteket.

Torsdag 29 september kl. 18.00-19.30
Kulturprat
Kulturpersonligheter bjuds in till samtal.  
Entré: 40 kr, 20 kr med Ystads Allehandas 
Lustkort, gratis för Ystads konstförenings med- 
lemmar. Samarbete med Ystads Allehanda 
och Ystads konstförening. Plats: Konstmuseet.

Torsdag 29 september kl. 18.00–20.00 
DIY Club
Välkommen till bibliotekets kreativa verkstad  
– för dig som gillar att skapa, återbruka och 
handarbeta. Bokbord finns med fina nya böcker 
att låna. Ta med något handarbete hemifrån eller 
kolla in kvällens tema som är att virka farmors-
rutor och mormorsrutor med restgarner.  
Ingen föranmälan. Samarr. Studiefrämjandet. 
Plats: Stadsbiblioteket.

Fredag 30 september kl. 10.00-11.00
Fredagsmys
För barn 0–6 år och föräldrar. Välkomna på  

bibliotekets fredagsmys. Vi läser sagor, pratar, 
myser eller pysslar. Fruktstund.  
Plats: Stadsbiblioteket.

Fredag 30 september kl. 19.00
Konsert Stråkorkestern Musica Vitae med 
Malin Broman, konstnärlig ledare och violin
Biljetter köpes på Ystads Turistbyrå 0411-57 76 81 
samt vid dörren 1 timme före konserten.  
Vuxen 120 kr, ungdom 16–20 år 60 kr, barn 
under 16 år fri entré. Plats: Klosterkyrkan.

Fredag 30 september kl. 19.00
Från Broadway till Duvemåla
Välkommen till en vacker konsert med några 
av Sveriges mest etablerade musikalartister, 
där stora röster och stora känslor drabbar 
samman i en kavalkad av musik från världens 
största musikalsuccéer! Medverkande Laila 
Adèle, Viktoria Tocca, Jesper Tydén. Band 
under ledning av kapellmästare Carina E.  
Nilsson. Biljettbokning: www.ystadsteater.se 
eller 0411-57 76 81. Plats: Ystads teater.

Oktober
Lördag 1 oktober kl. 9.00
Borganläggningar i nordöst, utflykt med 
Ystads Fornminnesförening
Vi åker buss till de nordliga delarna av Österlen 
för att sedan fortsätta upp i Kristianstadstrakten. 
På vägen besöks ett antal borgar och vi får 
deras historia berättad av arkeologerna Lars 
Jönsson och Anders Ohlsson. Avgift 500 kr, 
inklusive buss, visning, lunch och kaffe. Med-
lemmar i Ystads Fornminnesförening och Sub 
Rosa 450 kr. Anmälan till Klostrets reception 
0411-57 72 86 och betalning till Ystads Forn-
minnesförenings bg 890-2868 senast 23/9. 
Beräknad hemkomst kl. 17.00. Plats: Avresa 
från Hamnplan i Ystad.

Lördag 1 oktober kl. 12.00
Lunchkonsert med elever från Musik- 
högskolan i Malmö 
Fri entré. Plats: Klosterkyrkan.

Lördag 1 oktober kl. 19.00
Ann Westin – Sticka ut & Passa in  
– En musikalisk humorshow
Ann Westin sticker ut. Hon är undersköterskan 
som sadlade om till komiker och blev flerfaldigt 
belönad. Årets kvinnliga komiker tre gånger. Det 
sticker ut. Ann iakttar omvärlden som ingen 
annan. Hoppar från farfar och kungligheter till 
konsten att avsluta en relation med en trelle-
borgare. Hög igenkänningsfaktor – även för 
den som aldrig gjort slut med en skåning!  
Biljettbokning: www.ystadsteater.se eller  
0411-57 76 81. Plats: Ystads teater.

Söndag 2 oktober kl 14.00 
Filmsöndag för barn
”Den lille prinsen”, Fransk animerad film med 
svenskt tal. Från 7 år. 60/80 kr Plats: Scala.

Måndag 3 oktober kl. 18.00-19.00
Hur mår vårt hav?
Resultaten från 24 år av mätningar. Per Olsson, 
Toxicon/Sydkustens Vattenvårdsförbund.  
En föreläsning inom projektet Havsresan. 
Plats: Stadsbiblioteket.

Tisdag 4 oktober kl. 17.30-19.00
Språkcafé i Köpingebro
För dig som vill träna svenska och lära känna 
nya människor. Plats: Köpingebro bibliotek.

Tisdag den 4 oktober kl. 19.00
Jazzcafé: Miriam Aïda Quatro Janelas 
Med stor passion för brasiliansk musik och 
med stark gruppidentitet är det fokus på egen 
musik med texter av fyra Brasilianska poeter! 
Biljettbokning: www.ystadsteater.se eller  
0411-57 76 81. Plats: Ystads teaters Café.

Onsdag 5 oktober kl. 13.00-14.30
Café Språka
Välkommen till vårt språkcafé. Här kan du 
träffa människor med olika språk och erfar- 
enheter. Welcome to join our Language Café. 
Here you can meet people with different 
languages and experiences.  
Plats: Stadsbiblioteket.

Onsdag 5 oktober kl. 18.00-19.00
Lär känna Pressreader
Biblioteket presenterar en databas med 4 000 
dagstidningar och tidskrifter. Artiklarna kom-
mer från 100 olika länder och representerar 
60 olika språk. Plats: Stadsbiblioteket.
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Torsdag 6 oktober kl. 14.00-15.00
Sagostundscafé i Svarte
Sagor om pinnar, fika med pinnar och frukt samt 
måla sig en egen pinne. Plats: Svarte bibliotek.

Torsdag 6 oktober kl. 19.00
Konsert David Huang ”Innerlig piano-
romantik från Paris, Stockholm och Berlin”
Biljetter köpes på Ystads Turistbyrå 0411-57 76 81 
samt vid dörren 1 timme före konserten.  
Vuxen 120 kr, ungdom 16–20 år 60 kr, barn 
under 16 år fri entré. Plats: Klosterkyrkan.

Fredag 7 oktober kl. 10.00-11.00
Fredagsmys
För barn 0-6 år och föräldrar. Välkomna på 
bibliotekets fredagsmys. Vi läser sagor, pratar, 
myser eller pysslar. Fruktstund.  
Plats: Stadsbiblioteket

Fredag 7 oktober kl. 12.30
Fria fredagar
Lyssna på Christina Kubisch ljudverk ”Elecrical 
Walks”. Gemensam stadsvandring. Ca: 45 min 
Kl 12.30. Start: Konstmuseet. OBS begränsat 
antal platser.

Fredag 7 oktober kl. 19.00 
På samma våglängd 
En radiohistoria med Musiken, Nöjena och 
Nyheterna 1925–1945. Populärmusiken – jazz, 
schlager, filmmusik och revykupletter – är 
stommen i föreställningen som presenteras av 
Karin Bergquist och Harald Leander i rollerna 
som nyhetsuppläsare, reportrar och artister. 
Salongsorkestern, storband med stråkar och 
vokaltrio, står för musiken. Biljettbokning: 
www.ystadsteater.se eller 0411-57 76 81.  
Plats: Ystads teater.

Lördag 8 oktober kl. 12.00
Lunchkonsert med Ensemble Gemma  
”Torstunamissalet” 
Fri entré. Plats: Klosterkyrkan.

Lördag 8 oktober kl. 19.30
Sten & Stanley in Concert – En Himla  
Massa Låtar
Säg ”Jag Vill Vara Din Margareta” och en  
majoritet av Sveriges befolkning och för all 
del även några miljoner norrmän och några 
hundra tusen finländare kommer omedelbart 
att säga, Sten & Stanley! Nu beger de sig ut 
för ännu en turné runt vårt land och i väskan 
finns nerpackat ”En Himla Massa Låtar”. Bara 
under åren 1965 till 1996 hade gruppen hela 
47 Svensktoppsplaceringar! Biljettbokning: 
www.ystadsteater.se eller 0411-57 76 81.  
Plats: Ystads teater.

Söndag 9 oktober kl. 16.00
Beatleskonsert
Romele Blåsorkester under ledning av Jeanette 
Eliasson Dahl tolkar klassisk pop av The Beatles! 
Ciceron är Beatleskännaren Staffan Olander! 
Biljettbokning: www.ystadsteater.se eller  
0411-57 76 81. Plats: Ystads teater.

Måndag 10 oktober kl. 16.30-18.00
Sminkkurs för dig mellan 11 och 15 år
Lär dig massor om smink. Prova på olika  
material och tekniker. Hår- och makeupstylist- 
programmet på Ystad Gymnasium håller i 
kursen. Föranmälan senast 7 oktober till  
biblioteket@ystad.se eller 0411-57 72 90. 
Plats: Stadsbiblioteket.

Tisdag 11 oktober kl. 17.30 
Boktips till kvällskaffet.
Välkommen att dela dina bästa boktips med 
andra runt fikabordet. Föranmälan till biblioteket 
i Köpingebro tel. 0411-57 83 20 eller maila  
marie.olofsson@ystad.se. 
Plats: Köpingebro bibliotek.

Tisdag 11 oktober kl. 19.00
Lucrezia Borgia
Malmö Opera ger en riktig belcanto-opera 
som utspelar sig i renässansens Italien.  
Publiken bjuds med andra ord på både 
kostymprakt och hisnande skönsång.  

Men handlingen är en riktig skräckhistoria  
om den skandalösa Lucrezia Borgia!  
Biljettbokning: www.ystadsteater.se eller  
0411-57 76 81. Plats: Ystads teater.

Onsdag 12 oktober kl. 13.00-14.30
Café Språka
Välkommen till vårt språkcafé. Här kan du 
träffa människor med olika språk och erfar- 
enheter. Welcome to join our Language Café. 
Here you can meet people with different 
languages and experiences.  
Plats: Stadsbiblioteket.

Onsdag 12 oktober kl. 18.00
Forskare på turné
Vad är depression? Joakim Ekstrand,  
Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.
Plats: Stadsbiblioteket.

Torsdag 13 oktober kl. 18.00-20.00
Bokklubb för unga vuxna
Gillar du att läsa SF, fantasy, dystopier, serier 
eller kanske poesi? Kom och var med i bibb-
lans läseklubb för unga vuxna. Vi träffas en 
gång i månaden och babblar böcker och fikar. 
Tillsammans bestämmer vi vad vi vill läsa till 
följande gång, böckerna köps in i pocket och 
delas ut gratis till alla som är med i läseklubben. 
Ålder från 18 år. Samarr. ABF. Föranmälan: 
sara.soderberg@ystad.se eller 0709-47 71 39 
Plats: Stadsbiblioteket.

Torsdag 13 oktober kl. 18.00-19.00
Gallring pågår – thriller i biblioteksmiljö
Vem tillåts ta plats i samhället? Bibliotekarien 
och Låntagaren balanserar på gränsen. En 
unik teaterupplevelse för vuxna med teater-
gruppen Banditsagor. Samarr. Köpingebros 
byalag och Ystads Riksteaterförening. För- 
anmälan till biblioteket i Köpingebro tel. 0411-
57 83 20 eller maila marie.olofsson@ystad.se. 
Plats: Köpingebro bibliotek.

Fredag 14 oktober kl. 10.00-11.00
Fredagsmys
För barn 0-6 år och föräldrar. Välkomna på 
bibliotekets fredagsmys. Vi läser sagor, pratar, 
myser eller pysslar. Fruktstund. 
Plats: Stadsbiblioteket.

Fredag 14 oktober kl. 19.00
Svenska Amerika Linien
En flytande epok på Atlanten mellan Göteborg 
och New York. Kungligheter, filmstjärnor och 
andra passagerare går ombord! Nutidshistoria 
och livsöden varvas med skrönor, sanningar 
och hemligheter till musik av Evert Taube,  
Karl Gerhard och Cole Porter. Medverkande 
Mattias Enn och pianist. Biljettbokning: Turist-
byrån 0411-57 76 81 eller www.ystadsteater.se. 
Plats: Ystads teater.

På samma våglängd  
och Beatleskonsert med  
Romele Blåsorkester på 
Ystads teater.
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LÄSECIRKEL FÖR VUXNA
För dig som älskar att läsa och att dela 
läsupplevelser med andra. Läsecirkeln 
träffas på biblioteket en gång i månaden 
och är självgående. Kontakta  
biblioteket om du är intres- 
serad av att vara med.  
Plats: Stadsbiblioteket

BARN



Lördag 15 oktober kl. 12.00
Lunchkonsert med Per Mattsson från  
Ensemble Mare Balticum ”Fängslande toner” 
Fri entré. Plats: Klosterkyrkan.

Lördag 15 oktober kl. 18.00
Antika människor 
Tanterna – en gång aktriser, väntar på något 
men vet inte vad. Mycket har de glömt men 
ännu mer minns de. Med en stor portion  
värme och mycket humor berättar, dansar 
och sjunger de om livets alla skeden. De be-
dårande tanterna spelas av Elena Alexandrova 
och Bodil Mårtensson. Arrangeras av byalagen 
i Glemmingebro, Hagestad, Ingelstorp och 
Löderup i samarbete med Ystads riksteater-
förening. Medlemskap i byalag kan lösas på 
plats. Mingel på loftet, sedan något gott att 
äta, kaffe med kaka och underhållning i fest-
salen. Biljettbokning: ystads.teaterforening@
tele2.se eller 0411-100 88.  
Plats: Glemmingebro Medborgarhus.

Lördag 15 oktober kl. 19.00
Manskören Harmoni – 120 år ”For Ever 
Young”
En hyllningskonsert till körens 120 års jubileum! 
Förutom Manskören Harmoni kommer Dam-
kören Bagatellerna att medverka, likaså kom-
mer ni att få lyssna till musikal och operett- 
artisterna Katja och Alexander från Bulgarien! 
Instrumentalt kommer Sven-Erik Erlö att med-
verka med sin trio. Dirigent är vår Violeta  
Todorova och konferencier för kvällen  
är Nils-Gunnar Snygg. Biljettbokning:  
www.ystadsteater.se eller 0411-57 76 81.  
Plats: Ystads teater.

Måndag 17 oktober kl. 15.00-16.00 
Hemliga bokslukarsällskapet i Ystad
Välkommen att vara med i bibliotekets hemliga 
sällskap för alla barn som gillar att läsa. Vi 
möts i bibliotekets entré för att sedan gå ner i 
underjorden och genomföra hemliga riter, fika 
och prata om böcker vi har läst. Från 9 år. 
Ingen föranmälan. Plats: Stadsbiblioteket.

Måndag 17 oktober kl. 17.00
Boktips till kvällskaffet
Välkommen att dela dina bästa boktips med 
andra runt fikabordet. Föranmälan till biblioteket 
i Glemmingebro tel. 0411-52 22 32 eller maila 
anja.axelsson@ystad.se.  
Plats: Glemmingebro bibliotek.

Måndag 17 oktober kl. 18.30
Att odla det omöjliga
Föredrag av trädgårdskreatören Peter Englander. 
Entré 115 kr. Medlemmar i Ystads Fornminnes- 
förening och Sub Rosa 90 kr. Anmälan till 
Klostrets reception 0411-57 72 86 och betal-
ning till Ystads Fornminnesförenings  
bg 890-2868 senast 11/10. Plats Lancaster- 
skolan, intill Klostret.

Tisdag 18 oktober kl. 19-21.30
Författarscenen
Möt fyra spännande författare. Håll utkik efter 
detaljerat program och biljettsläpp! Samarr. 
Bokhandeln i Ystad Plats: Stadsbiblioteket.

Onsdag 19 oktober kl. 13.00-14.30
Café Språka
Välkommen till vårt språkcafé. Här kan du 
träffa människor med olika språk och erfar- 
enheter. Welcome to join our Language Café. 
Here you can meet people with different 
languages and experiences.  
Plats: Stadsbiblioteket.

Onsdag 19 oktober kl. 16.00-18.00
E-drop in
Biblioteket har ett stort digitalt utbud med  
olika e-tjänster som går att använda hemifrån. 
Vill du testa att låna e-böcker till dator och 
platta eller lära dig hur du lyssnar på ljud-
böcker via vår webb? Har du en läsnedsätt-
ning och vill få hjälp med inloggning till  
Legimus för att själv ladda ner talböcker? Ta 
med din bärbara dator, surfplatta eller telefon. 
För alla åldrar. Plats: Stadsbiblioteket.

Torsdag 20 oktober kl. 18.00-20.00
DIY Club
Välkommen till bibliotekets kreativa verkstad 
– för dig som gillar att skapa, återbruka och 
handarbeta. Bokbord finns med fina nya 
böcker att låna. Ta med något handarbete  
hemifrån eller kolla in kvällens tema som är 
att sy/väva med pärlor med peyotestygn.  
Ingen föranmälan. Samarr. Studiefrämjandet. 
Plats: Stadsbiblioteket.

Torsdag 20 oktober kl. 19.00
Konsert Tjeckiska filharmonins barnkör
Biljetter köpes på Ystads Turistbyrå 0411-57 76 81 
samt vid dörren 1 timme före konserten.  
Vuxen 120 kr, ungdom 16–20 år 60 kr, barn 
under 16 år fri entré. Plats: Klosterkyrkan.

Torsdag 20 oktober kl. 19.30
Simon & Garfunkel Revival Band – 50th  
Anniversary: The Sound of Silence
Medlemmarna i Simon & Garfunkel Revival 
Band hyllar kultduon med att ge er en konsert 
med sådan precision att det är svårt att urskilja 
om det är original eller inte och kommer med 
säkerhet att få er att försvinna bort i tid och 
rum. Biljettbokning: www.ystadsteater.se eller 
0411-57 76 81 Plats: Ystads teater.

Fredag 21 oktober kl. 10.00-11.00
Fredagsmys
För barn 0-6 år och föräldrar. Välkomna på 
bibliotekets fredagsmys. Vi läser sagor, pratar, 
myser eller pysslar. Fruktstund.  
Plats: Stadsbiblioteket.

Fredag 21 oktober kl. 12.30
Fria fredagar
Lunchvisning av utställningen ”Trekking in 
Time”. Ca 30 min. Plats: Konstmuseet.

Fredag 21 oktober kl 18.00
Invigning av BUFF filmfestival. 
Mer info: www.ystad.se/buff. Plats: Scala.  

Lördag 22 oktober kl 11.00 & kl 14.00
BUFF filmfestival 
Plats: Scala.

Lördag 22 oktober kl. 12.00
Lunchkonsert med Vox Scaniensis ”Membra 
Jesu Nostri”
Fri entré. Plats: Klosterkyrkan.

Söndag 23 oktober kl 11.00 & kl 14.00 
BUFF filmfestival
Plats: Scala.

Måndag 24 oktober kl. 18.00-19.00 
Gallring pågår – thriller i biblioteksmiljö
Vem tillåts ta plats i samhället? Bibliotekarien 
och Låntagaren balanserar på gränsen.
En unik teaterupplevelse för vuxna med  
teatergruppen Banditsagor. Samarr. ABF.  
Föranmälan. Begränsat antal platser. Plats: 
Stadsbiblioteket.

Onsdag 26 oktober kl. 12.00
Soppteater i teatercaféet: Hur kunde det bli 
så här?
Nils-Gunnar Snygg är brevbäraren som efter 
49 år på Posten i Trelleborg flyttade till Ystad. 
En stor del av sin fritid har han ägnat sig åt 
politiska uppdrag och under mer än 30 år åt 

BARN

BARN

BARN

BARN

BARN

BARN

KULTURSKOLAN 
För barn och unga i Ystad som vill  
hålla på med musik, sång, konst, teater 
eller film.

Vi har konserter, elevafton, föreställ-
ningar och utställningar. Läs om vad 
som är på gång på kulturskolan på
www.ystad.se/kulturskolan



revy och annan scenverksamhet. Nu ger han 
sin syn på detta och varför han står på Ystads 
teaterscen tillsammans med Ystadrevyn. Arr- 
angör Ystads riksteaterförening i samarbete med 
ABF. Biljettbokning: www.ystad.riksteatern.se. 
Plats: Ystads teater.

Onsdag 26 oktober kl. 13.00-14.30
Café Språka
Välkommen till vårt språkcafé. Här kan du 
träffa människor med olika språk och erfar- 
enheter. Welcome to join our Language Café. 
Here you can meet people with different 
languages and experiences. 
Plats: Stadsbiblioteket.

Torsdag 27 oktober kl. 18.00-22.00
Kulturfesten 2016
Årets kulturpristagare och kulturstipendiater 
hyllas. Välkommen till en härlig fest med  
gästartister och många överraskningar.  
Förköp på Stadsbiblioteket.
Plats: Stadsbiblioteket.

Torsdag 27 oktober kl. 19:00
Janne Schaffer Music Story 
En unik resa i svensk populärmusik! Janne 
Schaffer är världsgitarristen som spelat med 
”alla”. Nu bjuder han på en helkväll på Ystad 
teater, med en drygt 40 år lång resa genom 
svensk musikhistoria. Biljettbokning: www.
ystadsteater.se eller 0411-57 76 81.  
Plats: Ystads teater.

Fredag 28 oktober kl. 10.00-11.00
Fredagsmys
För barn 0-6 år och föräldrar. Välkomna på 
bibliotekets fredagsmys. Vi läser sagor, pratar, 
myser eller pysslar. Fruktstund.  
Plats: Stadsbiblioteket.

Lördag 29 oktober kl. 12.00
Lunchkonsert med elever från Musik- 
högskolan i Malmö
Fri entré. Plats: Klosterkyrkan.

Lördag 29 oktober kl. 19.00
The Mule Skinner Band-Diggety Doggety
De gamla rävarna i The Mule Skinner Band 
har stått på scenen i drygt 56 år. Under hösten 
går de ut på turné och gästar Ystad! Kom och 
lyssna till alla de gamla hitsen! Biljettbokning: 
www.ystadsteater.se eller 0411-57 76 81.  
Plats: Ystads teater.

Söndag 30 oktober kl 14.00
Föreläsning: N15 – Queera strategier för 
konstproduktion
En föreläsningsserie som ges på tre platser i 
Skåne, initierad av Konstitutet och curerad av 
Ellen Suneson och Julia Björnberg.  
Plats: Konstmuseet.

Söndag 30 oktober kl. 13.00
Barnteater: Diktatorn – en barnmusikal
Vem kan vara diktator? Vem vill vara diktator? 
Diktatorn i vår föreställning är bara en tvär-
hand hög men bestämmer bra ändå. Baserad 
på Ulf Starks barnbok och med nyskrivna 
barnsånger. Producent: Teater i. För barn 3-6 
år. Biljettbokning: www.ystad.riksteatern.se. 
Plats: Ystads teater.

Måndag 31 oktober kl 13.00 
”Från tecknat till animerat” 
En tidsresa genom Disneys klassiker. Vi bjuder 
på saft och entré till Cineteket. Från 6 år. 40 
kr. Kan förbokas på 0411- 57 70 57.  
Plats: Cineteket.

Måndag 31 oktober kl. 14.00-16.00
Paxfest för alla som gillar böckerna  
om Alrik och Viggo och deras magiska och 
skräckfyllda äventyr i Mariefred. 
Kom utklädd (om du vill) som någon av  
karaktärerna i böckerna. Pax-frågesport med 
fina priser och Magnar-fika. Vi pysslar en 
egen nidstång. Från 9 år. Föranmälan:  
biblioteket@ystad.se eller 0411-57 72 90.
Plats: Stadsbiblioteket.

November
Måndag 31 oktober–söndag 6 november
Kulturhistorien.se evenemangshelg
Se www.kulturhistorien.se för mer info.

Tisdag 1 november kl. 10.30
Höstlovsvisning av utställningen  
Archæomusica, från 7 år 
Prova att spela på forntida musikinstrument. 
Ingår i Kulturhistoriens evenemangshelg.
Begränsat antal platser. Anmälan till Klostrets 
reception 0411-57 72 86. Fri entré.  
Plats: Klostret.

Onsdag 2 november kl 11.00
Höstlovsmys med tipsrunda, film  
och fika 
6-12 år. 40 kr. Plats: Cineteket.

Onsdag 2 november kl. 13.00-14.30
Café Språka
Välkommen till vårt språkcafé. Här kan du 
träffa människor med olika språk och erfar- 
enheter. Welcome to join our Language Café. 

Here you can meet people with different 
languages and experiences.  
Plats: Stadsbiblioteket.

Onsdag 2 november kl. 13.00-16.00
Öppen ateljé för alla åldrar
Pris: 20 kr. Plats: Konstmuseet.

Onsdag 2 november kl. 18.00-19.00
Lär känna Pressreader
Biblioteket presenterar en databas med 4 000 
dagstidningar och tidskrifter. Artiklarna kom-
mer från 100 olika länder och representerar 
60 olika språk. Plats: Stadsbiblioteket.

Onsdag 2 november kl. 19.00
nära Sofia Jannok 
Nära-konsertserien fortsätter! Denna gång blir 
det ett avskalat framträdande med sångerskan 
och låtskrivaren Sofia Jannok! Hennes musik 
är en blandning av visa, jazz och jojk på 
svenska, engelska och nordsamiska!  
Kom grammisnominerade och albumaktuella 
Sofia riktigt nära med denna konsert!  
Biljettbokning: www.ystadsteater.se eller  
0411-57 76 81. Plats: Ystads teater.
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Diktatorn – en barnmusikal och Nära-konsert med Sofia  
Jannok på Ystads teater. Höstlovsvisning av utställningen 
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Torsdag 3 november kl. 10.30
Höstlovsvisning av utställningen  
Archæomusica, från 7 år 
Prova att spela på forntida musikinstrument.
Ingår i Kulturhistoriens evenemangshelg.
Begränsat antal platser. Anmälan till Klostrets 
reception 0411-57 72 86. Fri entré.  
Plats: Klostret.

Torsdag 3 november kl. 13.00-16.00
Öppen ateljé för alla åldrar
Pris: 20 kr. Plats: Konstmuseet.

Torsdag 3 november kl. 14.00-15.00
Sagostundscafé i Svarte
Prickiga sagor, fika med smörgås med prickig 
korv och göra egna prickar med potatistryck 
och färgkladd.  
Plats: Svarte bibliotek.

Torsdag 3 november kl. 15.00-18.00
Släktforskarjour
Ystadbygdens Släkt- och bygdeforskar- 
förening hjälper dig som är intresserad av 
släktforskning. Plats: Stadsbiblioteket.

Torsdag 3 november kl. 19.30 
En skam för Sverige 2
I sitt nya material dissekerar Magnus Betnér 
och Soran Ismail de kränkta människornas 
tidsålder. Duon ger sig i kast med politik,  
fördomar, religion, pk-ängslighet, medier,  
Facebook-människor och blodpudding. 
Dessutom gör de för första gången en  
gemensam mellanakt som improviseras fram 
varje kväll. Biljetter och info: www.enskam.se 
Plats: Ystads teater. 

Fredag 4 november kl. 10.00-11.30
Fredagsmys – spöken och annat läskigt
För barn 0-8 år och föräldrar. Välkomna på 
bibliotekets fredagsmys som denna gång  
infaller under skolans höstlov. Vi läser sagor  
om spöken och annat läskigt och pysslar  
på samma tema. Fruktstund.  
Plats: Stadsbiblioteket.

Fredag 4 november kl. 12.30
Fria fredagar
Lunchvisning av utställningen ”Trekking in 
Time”. Ca 30 min. Plats: Konstmuseet.

Fredag 4 november kl. 13.00-16.00
Öppen ateljé för alla åldrar
Pris: 20 kr. Plats: Konstmuseet.

Lördag 5 november kl. 12.00
Lunchkonsert med Trio Block ”Folkliga 
koraler” 
Ingår i Kulturhistoriens evenemangshelg.
Fri entré. Plats: Klosterkyrkan.

Måndag 7 november kl. 19.00
Boktips till kvällskaffet 
Välkommen att dela dina bästa boktips med 
andra runt fikabordet. Föranmälan till biblioteket 
i Löderup tel. 0411-57 78 03, eller maila bodil.
persson@ystad.se. Plats: Löderups bibliotek.

Tisdag 8 november kl. 17.30-19.00
Språkcafé i Köpingebro
För dig som vill träna svenska och lära känna 
nya människor. Plats: Köpingebro bibliotek.

Tisdag 8 november kl. 19.00
Jazzcafé: Swingin’ Satchmo med  
SwingAkuten
SwingAkuten kan sin Armstrong och plockar 
pärlor ur Satchmos rika repertoar. Utan att 
plagiera men väl rotat i jazztraditionen bjuder 
de på evergreens och snabba swingnummer i 
en oemotståndlig blandning. Biljettbokning: 
www.ystadsteater.se eller 0411-57 76 81.  
Plats: Ystads teaters Café.

Onsdag 9 november kl. 10.00-11.00 
Forskare på turné
Dinosauriemorgon med Elisabeth Einarsson, 
För barn 4-5 år. Vi får följa med på en resa 80 
miljoner år tillbaka i tiden och möta dinosaurier 
som levde här i Skåne då. Föranmälan till  
biblioteket@ystad.se eller 0411-57 72 90. 
Plats: Stadsbiblioteket.

Onsdag 9 november kl. 13.00-14.30
Café Språka
Välkommen till vårt språkcafé. Här kan du 
träffa människor med olika språk och erfar- 
enheter. Welcome to join our Language Café. 

Here you can meet people with different 
languages and experiences.  
Plats: Stadsbiblioteket

Onsdag 9 november kl. 18.00
Vad gör Oscar Wilde i Ystad?
Hör historien om hur det kommer sig att 
Ystads Stadsbibliotek fått den stora äran att 
förvalta Ystad-profilen John Andréns bok-
samling. Samlingen innehåller bland annat 
verk av och om Oscar Wilde, samt litteratur 
om teater, balett och konst från de två senaste 
århundrandena. Plats: Stadsbiblioteket.

Torsdag 10 november kl. 18.00–20.00 
Bokklubb för unga vuxna
Gillar du att läsa SF, fantasy, dystopier, serier 
eller kanske poesi? Kom och var med i bibblans 
läseklubb för unga vuxna. Vi träffas en gång i 
månaden och babblar böcker och fikar. Till-
sammans bestämmer vi vad vi vill läsa till  
följande gång, böckerna köps in i pocket och 
delas ut gratis till alla som är med i läseklubben. 
Ålder från 18 år. Samarr. ABF. Föranmälan: 
sara.soderberg@ystad.se eller 0709-47 71 39 
Plats: Stadsbiblioteket.

Torsdag 10 november kl. 19.00
Jazz för Skeppsbrutna 
Händer det inte att vi ibland känner oss  
strandade – i en bubbla fylld av bekymmer 
och tvivel på livet och kärleken. Den här  
föreställningen vill ge tröst och tänkvärd  
underhållning. Mjuk svängande cool jazzmusik 
och varmt roliga texter för själar på en öde ö! 
En kabaretkonsert med Anna-Lena Brundin & 
Jan Sigurd, tillsammans med Jan Allan, Bernt 
Rosengren, Ole Kock Hansen, Mads Vinding 
och Aage Tanggaard. Biljettbokning:  
www.ystadsteater.se eller 0411-57 76 81.  
Plats: Ystads teater.

Fredag 11 november kl. 10.00-11.00
Fredagsmys
För barn 0-6 år och föräldrar. Välkomna på 
bibliotekets fredagsmys. Vi läser sagor, pratar, 
myser eller pysslar. Fruktstund.  
Plats: Stadsbiblioteket.
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”Giraffada” på Scala. Grottmannen med Robert Samuelsson 
och Jazz för Skeppsbrutna på Ystads teater. Jazzcafé: Swingin’ 
Satchmo med SwingAkuten på Teatercaféet.



Fredag 11 november kl. 19.30
Grottmannen
Grottmannen är en varm och hysteriskt rolig 
enmans-show om olikheterna mellan kvinnor 
och män. Skratten duggar tätt när komikern 
Robert Samuelsson levererar dråpliga  
sanningar och osanningar. Extremt hög  
igenkänningsfaktor! Biljettbokning:  
www.ystadsteater.se eller 0411-57 76 81.  
Plats: Ystads teater.

Lördag 12 november kl. 12.00
Lunchkonsert med Dan Laurin och  
Anna Paradiso
Fri entré. Plats: Klosterkyrkan.

Lördag 12 november kl. 16.00
Thomas Petersson – tillbaka i verkligheten 
Efter de senaste succéerna med Best of och 
Skakad inte störd, fortsätter nu denna sym- 
patiske hallännings segertåg över landet med 
sin tredje komiska monolog Tillbaka i verklig-
heten. En man – en mick – en nyskriven show 
av och med Röinges roligaste man: Thomas 
Petersson. Biljettbokning: www.ystadsteater.se 
eller 0411-57 76 81. Plats: Ystads teater. 

Söndag 13 november kl 14.00 
Filmsöndag för barn. ”Giraffada”
Arabiskt tal och svensk text. Lämplig från 10 år. 
60/80 kr. Plats: Scala.

Söndag 13 november kl. 17.00
Konsert Dan Laurin och Höör Barock 
”Roman – gränslös musiker”
Biljetter köpes på Ystads Turistbyrå 0411-57 76 81 
samt vid dörren 1 timme före konserten.  
Vuxen 120 kr, ungdom 16–20 år 60 kr, barn 
under 16 år fri entré. Plats: Klosterkyrkan.

Måndag 14 november kl. 15.00-16.00 
Hemliga bokslukarsällskapet i Ystad
Välkommen att vara med i bibliotekets hemliga 
sällskap för alla barn som gillar att läsa. Vi 
möts i bibliotekets entré för att sedan gå ner i 
underjorden och genomföra hemliga riter, fika 
och prata om böcker vi har läst. Från 9 år. 
Ingen föranmälan. Plats: Stadsbiblioteket.

Måndag 14 november kl. 16.30-18.00
Sminkkurs för dig mellan 11 och 15 år.
Lär dig massor om smink och prova på olika 
material och tekniker. Hår- och makeupstylist 
programmet på Ystad Gymnasium håller i 
kursen. Föranmälan senast 11 november till 
biblioteket@ystad.se eller 0411-57 72 90. 
Plats: Stadsbiblioteket.

Onsdag 16 november kl. 13.00-14.30
Café Språka
Välkommen till vårt språkcafé. Här kan du 
träffa människor med olika språk och erfar- 
enheter. Welcome to join our Language Café. 
Here you can meet people with different 
languages and experiences.  
Plats: Stadsbiblioteket.

Torsdag 17 november kl. 16.00-18.00
E-drop in
Biblioteket har ett stort digitalt utbud med olika 
e-tjänster som går att använda hemifrån.
Vill du testa att låna e-böcker till dator och 
platta eller lära dig hur du lyssnar på ljud-
böcker via vår webb? Har du en läsnedsätt-
ning och vill få hjälp med inloggning till  
Legimus för att själv ladda ner talböcker? Ta 
med din bärbara dator, surfplatta eller telefon. 
För alla åldrar. Plats: Stadsbiblioteket.

Fredag 18 november kl. 10.00-11.00
Fredagsmys
För barn 0-6 år och föräldrar. Välkomna på 
bibliotekets fredagsmys. Vi läser sagor, pratar, 
myser eller pysslar. Fruktstund.  
Plats: Stadsbiblioteket.

Fredag 18 november kl. 12.30
Fria fredagar
Lunchvisning av samlingen. Ca 30 min.  
Plats: Konstmuseet.

Fredag 18 november kl. 19.00
Émilie och Voltaire
Ett nyskrivet drama om upplysningstidens 
största kärlekspar, dramatikern och filosofen 
Voltaire och matematikern och fysikern Émilie 
du Châtelet. Han, en oäkting från landsorten, 

rik genom smarta affärer. Hon är född och  
gift inom högadeln med direkt tillgång till 
kungliga hovet. De bryter med samhällets 
konventioner och förverkligar en utopi på  
landet. Producent: Teater Kapija. Teaterför- 
eningen i samarbete med Medborgarskolan. 
Biljettbokning: Turistbyrån 0411-57 76 81 eller 
www.ystadsteater.se. Plats: Ystads teater.

Lördag 19 november kl. 12.00
Lunchkonsert med Musikhögskolan  
i Malmös gitarrklass
Fri entré. Plats: Klosterkyrkan.

Lördag 19 november kl. 19.00
Min ryska passionerade farfars farmor
Sophia Tolstoy var gift med sin tids största  
litterära geni, författaren Lev Tolstoy. Hon födde 
och uppfostrade själv 13 barn, renskrev alla sin 
mans verk, förvaltade godset och var också 
en produktiv fotograf, novellist och musiker. 
Sophie Tolstoy Regen gestaltar sin farfars  
farmors passionerade och dramatiska liv. 
Fram träder en extraordinär stark och kreativ 
kvinna som inte ville böja sig för tidens  
kvinnosyn. Teaterföreningen i samarbete  
med Medborgarskolan. Biljettbokning:  
www.ystad.riksteatern.se.  
Plats: Biografteatern Scala.

Lördag 19 november kl. 19.00
En kväll med Blues, Rock & Soul från Karin 
Tingne med band på Ystads teater! 
Med bra recensioner och utsålda konserter 
tar de nu steget mot drömmen att få spela på 
en större scen. Från akustiskt till fullt band 
med blås och kör! Biljettbokning:  
www.ystadsteater.se eller 0411-57 76 81.  
Plats: Ystads teater.

Söndag 20 november kl. 13.00
Barnteater: Bageriet
Matilda överraskar Magnus med ett magiskt 
fantasibageri. En lekfull, spännande och rolig 
musikteaterföreställning med Lilla Vilda  
teatern. För barn 3-8 år. Biljettbokning:  
www.ystad.riksteatern.se. Plats: Ystads teater.

Tisdag 22 november kl. 18.00-19.00
Navigationens historia
Från solkompass till GPS. Bo af Winklerfeldt, 
Copenhagen Malmö Maritime Academy. 
En föreläsning inom projektet Havsresan. 
Plats: Stadsbiblioteket.

Onsdag 23 november kl. 12.00
Soppteater i teatercaféet:  
Kärlekens outgrundliga vägar
Med hjälp av berättelser, skrönor och kåserier 
tar Maria Arnadottir tag i ett bejakande och 
nog så intrikat ämne, nämligen kärleken och 
dess outgrundliga irrvägar. Det handlar om 
både lustiga och sorgliga och påhittade och 
sanna historier om denna vår starkaste  
drivkraft. Arrangör Ystads riksteaterförening  
i samarbete med ABF. Biljettbokning:  
www.ystad.riksteatern.se.  
Plats: Ystads teater.

Onsdag 23 november kl. 13.00-14.30
Café Språka
Välkommen till vårt språkcafé. Här kan du 
träffa människor med olika språk och erfar- 
enheter. Welcome to join our Language Café. 
Here you can meet people with different 
languages and experiences.  
Plats: Stadsbiblioteket.
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Karin Tingne med  
band och Bageriet  
på Ystads teater.



Torsdag 24 november kl. 18.00–19.30
Kulturprat
Kulturpersonligheter bjuds in till samtal. Entré: 
40 kr, 20 kr med Ystads Allehandas Lustkort, 
gratis för Ystads konstförenings medlemmar. 
Samarbete med Ystads Allehanda och Ystads 
konstförening. Plats: Konstmuseet.

Torsdag 24 november kl. 18.00–20.00
DIY Club
Välkommen till bibliotekets kreativa verkstad 
– för dig som gillar att skapa, återbruka och 
handarbeta. Bokbord finns med fina nya 
böcker att låna. Ta med något handarbete  
hemifrån eller kolla in kvällens tema som  
är återbrukspyssel med jultema. Ingen  
föranmälan. Samarr. Studiefrämjandet.  
Plats: Stadsbiblioteket.

Fredag 25 november kl. 10.00-11.00
Fredagsmys
För barn 0-6 år och föräldrar. Välkomna på 
bibliotekets fredagsmys. Vi läser sagor, pratar, 
myser eller pysslar. Fruktstund.  
Plats: Stadsbiblioteket.

Fredag 25 november kl. 19.00
Digambara
Virpi Pahkinen och hennes två dansare sam-
manlänkas i Digambara, en koreografisk 
vandring i gränslandet mellan dans och ritual. 
Med sitt tydliga formspråk är det ingen slump 
att hon är en av Skandinaviens internationellt 
mest framgångsrika solodansare och koreograf. 
Hennes verk har visats i SVT. Producent:  
Riksteatern. Biljettbokning: Turistbyrån  
0411-57 76 81 eller www.ystadsteater.se.  
Plats: Ystads teater.

Lördag 26 november kl. 10.00-16.00
Långlördag på biblioteket
Hela dagen går i klimatets och hållbarhetens 
tecken.
• Byt leksaker med Retoy. Ta med leksaker 

du inte längre använder och byt till roligare. 
Kul för både barn och miljön, och dess- 
utom gratis. 

• Teater för barn, två föreställningar med  
Teater Pepino: ”Plask” för 0-3 år kl. 11.00 
och ”Vara vatten” för 4-9 år kl. 13.00.

• Rustan Nilsson, miljöpedagog på Sysav: 
Det hållbara egot. 

• Caroline Fredriksson, Lunds universitet: 
Planering för ett förändrat klimat – hante-
ringen av stigande havsnivåer i Ystad.  
En föreläsning inom projektet Havsresan.

• Samarbete med Avfallsenheten. 
Plats: Stadsbiblioteket.

Lördag 26 november kl. 12.00
Lunchkonsert med Ensemble Mare Balticum 
Fri entré. Plats: Klosterkyrkan.

Söndag 27 november kl. 17.00
Konsert John & Patrick Kenny ”Mighty  
Voices of Bronze and Power” och  
Tangatamanu ”Mediterranean Soundscapes”
EMAP-gästspel från Storbritannien och  
Italien. Biljetter köpes på Ystads Turistbyrå 
0411-57 76 81 samt vid dörren 1 timme före 
konserten. Vuxen 120 kr, ungdom 16–20 år  
60 kr, barn under 16 år fri entré.  
Plats: Klosterkyrkan.

Onsdag 30 november kl. 13.00-14.30
Café Språka
Välkommen till vårt språkcafé. Här kan du 
träffa människor med olika språk och erfar- 
enheter. Welcome to join our Language Café. 
Here you can meet people with different 
languages and experiences. 
Plats: Stadsbiblioteket.

December
Torsdag 1 december kl. 18.00-19.00
Lär känna Pressreader
Biblioteket presenterar en databas med 4 000 
dagstidningar och tidskrifter. Artiklarna kom-
mer från 100 olika länder och representerar 
60 olika språk. Plats: Stadsbiblioteket.

Fredag 2 december kl. 10.00-11.00
Fredagsmys
För barn 0-6 år och föräldrar. Välkomna på 
bibliotekets fredagsmys. Vi läser sagor, pratar, 
myser eller pysslar. Fruktstund.  
Plats: Stadsbiblioteket.

Fredag 2 december kl. 12.30
Fria fredagar
Lunchvisning av samlingen. Ca 30 min.  
Plats: Konstmuseet.

Lördag 3 december kl. 19.30
Julkonsert med Romeo & Julia kören 
Kören från Dramaten blåser värme och liv i 
julmusiken med sina sceniska tolkningar.  
Du får också toner från medeltiden och  
renässansen, musik som klingar lite annor- 

lunda men ändå doftar av jul. Och som vanligt 
i sina konserter blandar kören det traditionella 
med det oväntade. Utrymme finns för både 
gapskratt och tårar ! Biljettbokning:  
www.ystadsteater.se eller 0411-57 76 81  
Plats: Ystads teater.

Söndag 4 december kl. 18.00
Jul i Nashville med Caroline Larsson
Jul i Nashville med Caroline Larsson samt 
gästmusiker från Countryns Huvudstad!  
En helt ny julupplevelse! Följ med på en 
oslagbar musikalisk resa i Julmusikens  
Nashville. Det blir en julkonsert med  
underbar amerikansk julmusik. Biljettbokning: 
www.ystadsteater.se eller 0411-57 76 81. 
Plats: Ystads teater.

Onsdag 7 december kl. 13.00-14.30
Café Språka
Välkommen till vårt språkcafé. Här kan du 
träffa människor med olika språk och erfar- 
enheter. Welcome to join our Language Café. 
Here you can meet people with different 
languages and experiences.  
Plats: Stadsbiblioteket.

Julkonsert med Romeo & Julia kören, Jul i Nashville med 
Caroline Larsson och Digambara på Ystads teater.  
Jazzcafé: Almaz Yebio Twist’n’Shout på Teatercaféet. 
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Onsdag 7 december kl. 19.00
Jazzcafé: Almaz Yebio Twist’n’Shout 
Det är samspelt och begåvat, med Almaz  
varma, enastående rika och trovärdiga röst 
som fixpunkt. Det är en röst som är svår att  
ta öronen ifrån. Gruppen – som firar 20-års- 
jubileum – fokuserar på medlemmarnas egna 
låtar. Till stor del nyskrivet material men  
publiken får också höra en och annan låt  
från förr. Biljettbokning: www.ystadsteater.se 
eller 0411-57 76 81.  
Plats: Ystads teaters Café.

Fredag 9 december kl. 10.00-11.00
Fredagsmys
För barn 0-6 år och föräldrar. Välkomna på 
bibliotekets fredagsmys. Vi läser sagor, pratar, 
myser eller pysslar. Fruktstund.  
Plats: Stadsbiblioteket.

Onsdag 14 december kl. 13.00-14.30
Café Språka 
Välkommen till vårt språkcafé. Här kan du 
träffa människor med olika språk och erfar- 
enheter. Welcome to join our Language Café. 
Here you can meet people with different 
languages and experiences.  
Plats: Stadsbiblioteket.

FREDAG 21 OKTOBER KL 18
INVIGNING AV BUFF FILMFESTIVAL 
MER INFO: WWW.YSTAD.SE/BUFF
PLATS: SCALA  

LÖRDAG 22 OKTOBER KL 11 & KL 14
BUFF FILMFESTIVAL, PLATS: SCALA

SÖNDAG 23 OKTOBER KL 11 & KL 14
BUFF FILMFESTIVAL, PLATS: SCALA

BOKEN
I FOKUS

Wallander-
Med

En utställning om Henning Mankells
samlade verk om Wallander 

1991–2016

VERNISSAGE 4 MAJ PÅ CINETEKET I YSTAD 
UTSTÄLLNINGEN PÅGÅR HELA 2016
MÅN–LÖR KL 10–16  www.ystad.se/cineteket

nära
Idén om konsertserien nära föddes  
ur den inspiration som besökande artister 
upplever i mötet med Ystads teater.

nära-konserterna som sker i Ystads  
teaters unika miljö är avskalade,  
intima och ger utrymme för mötet  
mellan artisten, miljön och publiken.
 
Nästa nära-konsert:
Onsdag den 2 november kl. 19.00  
– nära Sofia Jannok

BOKKLUBB FÖR  
UNGA VUXNA
Gillar du att läsa  
SF, fantasy, dystopier,  
serier eller kanske poesi? Kom och var 
med i bibblans läseklubb för unga  
vuxna. Vi träffas en gång i månaden och 
babblar böcker och fikar. Tillsammans 
bestämmer vi vad vi vill läsa till följande 
gång, böckerna köps in i pocket och 
delas ut gratis till alla som är med i  
läseklubben. Ålder från 18 år. Samarr. 
ABF. Föranmälan: sara.soderberg@
ystad.se eller 0709-47 71 39.  
Plats: Stadsbiblioteket 

Torsdag 15 december kl. 16.00-18.00
E-drop in
Biblioteket har ett stort digitalt utbud med  
olika e-tjänster som går att använda hemifrån. 
Vill du lära dig att ladda ner och lyssna på  
talböcker och ljudböcker eller testa att låna 
e-böcker till dator och platta? Ta med din 
bärbara dator, surfplatta eller telefon. För alla 
åldrar. Plats: Stadsbiblioteket.

Fredag 16 december kl. 12.30
Fria fredagar
Lunchvisning av aktuell utställning. Ca 30 min. 
Plats: Konstmuseet.

Torsdag 29 december kl. 18.30
Julefrid med Grevlunda Manskör
För tredje året i rad på Ystads teater blir det 
välgörenhetsafton med Grevlunda Manskör 
med gästartister där behållningen går till  
Läkare Utan Gränser! Biljettbokning:  
www.ystadsteater.se eller 0411-57 76 81.  
Plats: Ystads teater.

BARN



Kultur o Utbildning
Piparegränd 3, 271 80 YSTAD 
0411–57 73 35

Ystads stadsbibliotek
Surbrunnsvägen 12, 271 80 YSTAD 
0411–57 72 90 
biblioteket@ystad.se 
Mån–tor: 11–19, Fre: 11–17, Lör: 10–14 
Mån-fre: öppet för återlämning i entrén från 
kl. 9.00

Filialer: 
Glemmingebro 
Mån: 14–18, Ons: 15–19
Köpingebro
Tis: 13–17, Tors: 15–19 
Löderup 
Mån: 15–19, Tor: 17–20
Svarte 
Tis: 16–19, Tor: 14–17
Bokbussen: Se turlista på www.ystad.se

Ystads konstmuseum
Sankt Knuts Torg, 271 80 YSTAD 
0411–57 72 85 
konstmuseet@ystad.se 
www.konstmuseet.ystad.se 
Öppettider: Tis–fre: 12–17, Lör–sön: 12–16 
Extra öppet under sommaren 
23 juni–10 aug: mån–fre 10.00–17.00,  
lör–sön 12.00–16.00

Kulturskolan
Björnstjernegatan 10, 271 80 YSTAD 
0411–57 75 40

Klostret i Ystad
Sankt Petri Kyrkoplan, 271 80 YSTAD 
0411–57 72 86 
klostret@ystad.se 
www.klostret.ystad.se 
Öppettider: Tis–fre: 12–17,  
Lör–sön: 12–16 
Sommar 7/6–4/9: mån–fre 10.00–17.00,  
lör–sön 12.00–16.00

Charlotte Berlins museum
Dammgatan 23, 271 42 YSTAD 
0411–188 66 
www.ystad.se/charlotteberlinsmuseum 
Öppettider: 27/6–11/9 öppet dagligen.  
Visning varje hel timme kl.11–16

Cineteket
Elis Nilssons väg 8, 271 39 YSTAD 
0411–57 70 57 
0709–47 70 57 
För aktuellt program se:  
www.ystad.se/cineteket

Ystads Turistbyrå
Sankt Knuts torg, 271 42 YSTAD 
0411–57 76 81 
E-post:turistinfo@ystad.se 
Öppettider: Mån–fre: 9–17

Ystads Teater
Sjömansgatan 13, 271 43 YSTAD 
Biljetter: www.ystadsteater.se samt  
Turistbyrån (se ovan) och teaterns  
biljettkassa en timme före föreställning.

Ystads Riksteaterförening
Svartgränd 2C, 271 43 Ystad 
0411–100 88 
ystads.teaterforening@tele2.se 
www.ystad.riksteatern.se

Ungdomens Hus
Industrigatan 8, 271 39 YSTAD 
0411–57 73 42

Öppettider med reservation för ändringar.

Kultur o Utbildning återfinns på  
kommunens hemsida www.ystad.se.
För aktuella öppettider under  
sommaren se 
www.ystad.se


