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HELA HALLAND LÄSER – 

IGEN!
Men vad tycker du att vi ska läsa den här gången?

Lämna ditt förslag i lådan!  
Författaren ska antingen bo i Halland – eller skriva om Halland  
(i skönlitterär form). 

Du kan också lämna ditt förslag via webben – gå in på  
www.regionhalland.se/helahallandlaser.

Senast söndag 9 november vill vi ha ditt förslag, och författaren  
presenteras 29 november i samband med Halländska bokmässan  
på Stadsbiblioteket i Halmstad. 

Ett samarbete mellan:
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Fri entré till bibliotekens evenemang, om inget annat anges. Fri entré till bibliotekens evenemang, om inget annat anges.

Hela Halland Läser 2015 Jacky Molard Quartet Tour 2015 (FRA) – musikkonsert
Förband: Hallandsfolk

Kvartetten leds av Jacky Molard, virtuos violinist som under 
trettio år har varit med och skapat den nya musiken från Bre-
tagne i Frankrike genom att 
blanda fransk/bretagnsk 
tradition med jazz och 
världsmusik. Med sig 
på scen har Jacky bland 
annat Hélène Labarrière, 
välkänd kontrabasist 
bakom en mängd stora 
jazzartister, samt Yan-
nick Jory på saxofon och 
Janick Martin på  
accordéon.  
 
Det här är musik som är fantastisk att höra live!

Hallandsfolk  
Detta är en alldeles nybildad folkmusikensemble bestående av 
halländska ungdomar under ledning av Greger Siljebo. Ensem-
blen är en del av Region Hallands satsning på föryngring och 
tillväxt i den halländska folkmusiken.

Tid: onsdag 25 februari kl. 19.00
Plats: Hörsalen, Hylte folkbibliotek
Arr: Kultur i Halland Musik & Hylte folkbibliotek 

Onsdag 4 februari 
Bibliotekspersonalen berättar om 
”Hela Halland Läser” och bjuder 
på boktips och fika!
Tid: kl. 14.30
Plats: Hylte folkbibliotek, Läsrummet

Onsdag 25 mars 
Vi samtalar om Christoffer Carlsson bok ”Den enögda 
kaninen”. Kanske har du läst fler böcker av författaren? 
Dela med dig av dina läsupplevelser. Vi bjuder på fika! 
Tid: kl. 14.30
Plats: Hylte folkbibliotek, Läsrummet

Bokkafé

Häng med i Hela Halland Läser 
- i vår läser hallänningarna Chris-
toffer Carlssons kriminalroman 
”Den enögda kaninen” som ut-
spelar sig i Hallands inland.  
Läs boken, möt författaren, träffa andra läsare och diskutera!  
Läs mer om Christoffer Carlsson på sid 6, och följ Christoffer i tv-
programmet ”Deckarna” som visas på SVT under våren.

Läs mer om bokcirkeln på www.hallandsposten.se och ta dela av 
Facebook-gruppen ”Hela Halland Läser”.  
Varmt välkommen att vara en del av läscirkeln!
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Hallandsposten och Hallands Nyheter står bakom Hela Halland Läser som 
genomförs i samarbete med Region Halland och kommunbiblioteken.
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Författare: Anna Pia Åhslund
Kl. 15.00
Anna Pia Åhslund är författare och kulturjournalist, och bo-
satt i Halmstad. Böcker: Halländsk kvinnokraft, I författarens 
fotspår – litterära utflykter i Halland och Röster i Halland. 
Hon ger en föreläsning med bildspel om halländsk kvinno- 
och författarhistoria.

Hylte presenterar: Författare i Halland

Författare: Annika Bengtsson
Kl. 16.30 
Annika Bengtsson är författare och förläggare på Grim förlag, 
och bosatt i Mellbystrand. Hon har skrivit totalt sju böcker 
bland annat: Sorgbägare, Mellan raderna och Cayenne – 
kryddpojken med bett. Annika presenterar sin senaste roman 
Sorgbägare.

Författare: Monika Häägg
Kl. 15.30 
Monika Häägg är teaterledare, regissör, skådespelare och för-
fattare, Halmstad. Böcker: den historiska äventyrsserien Sol-
barnet – böckerna om Fry, som passar både unga och vuxna.
Föreläsning med bildspel om ett bronsåldersäventyr. 

Söndagen 8 mars, på Internationella kvinnodagen, är fyra 
kvinnliga författare inbjudna till Hylte Folkbibliotek för att 
berätta mer om sitt författarskap och om sina böcker. Passa på 
att även få dina böcker signerade utav författarna! 
Förboka biljetter senast 5 mars för garanterad plats och fika på  
e-post: biblioteket@hylte.se eller telefon 0345-181 56.

Tid: kl. 15.00 
Entré: 40 kr inkl. fika. Fri entré om du är under 20 år.
Plats: Hörsalen, Hylte folkbibliotek Arr: Hylte folkbibliotek & Hallands författarförbund

Kl. 16.00  
Fika med bokförsäljning och boksignering

Författare: Angelica Ahlefeldt-Laurvig 
Kl. 17.00
Författarna Angelica Ahlefeldt-Laurvig, Kinnared, och Mym-
mel Blomberg, Halmstad, har tillsammans skrivit två ”prome-
nadromaner”: Inget märkvärdigt har hänt och Det vete fåg-
larna. Angelica berättar mer om böckerna. 

Anna Pia Åhslund

Monika Häägg

Annika BengtssonAngelica Ahlefeldt-Laurvig
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Fri entré till bibliotekens evenemang, om inget annat anges.

Författarföreläsning Christoffer Carlsson

Christoffer Carlssons deckare 
”Den enögda kaninen” har 
blivit utsedd till årets bok i 
Hela Halland Läser.  Det är 
en välskriven kriminalroman 
som sticker ut i den stora 
deckarfloden. Bokens hand-
ling utspelar sig i det lilla 
samhället Dalen. 
 
Författaren är född 1986 i 
Halmstad och arbetar även 
med forskning och undervis-
ning i kriminologi vid Stock-
holms universitet. 

 
Vad betyder platsen man kommer ifrån när 
man inte har bott där på länge? Och vad for-
mar en människa? I ”Den enögda kaninen” 
ställs dessa frågor på sin spets. Med sitt eget 
och andras liv i centrum berättar författaren 
om brott, brottslingar, böcker och kärleken 
till människorna och platserna som formar 
oss. Och varför han blir rörd varje gång han 
hör Linnéa Henrikssons låt ”Halmstad”. 

Tid: måndag 16 mars kl. 19.00
Plats: Hörsalen, Hylte folkbibliotek
Arr: Hela Halland Läser

Fri entré till bibliotekens evenemang, om inget annat anges.

Pedram Shahlai Ensemble - toner från Zagrosbergen 

Pedram Shahlai Ensamble lovar svängig världsmix med kurdisk 
kryddning. Det är ett 7-manna band som korsar och tänjer på 
musikaliska gränser för fullt. Musiken är delvis egen komponerad 
med inslag av klanger och melodier från Mellanöstern, Iran, Kur-
distan, Balkan, Latinamerika och Sverige.  
 
Bandleader är Pedram, kompositör, arrangör och en häpnadsväck-
ande violinist som lämnat den klassiska musiken för att simma i 
världsmusikens ocean där han spirituellt blandar olika influenser, 
med den klassiska teknikens briljans.

Pedram Shahlai: violin, oud, kemanche, sång
Passi Pasanen: dragspel
Ljubica Sekulic: viola
Emma Augustsson: cello
Mazdak Khosravi: bas
Marcello Nunez: trummor
Fredrik Gullin: slagverk

Tid: torsdag 16 april kl. 19.00
Plats: Hörsalen, Hylte folkbibliotek
Arr: Kulturverket & Hylte folkbibliotek



Våra bibliotek
 
Hylte folkbibliotek 
Fabriksgatan 1A 
314 31 Hyltebruk 
Tel: 0345-181 56

Unnaryds bibliotek 
Norra vägen 3 
310 83 Unnaryd 
Tel: 0345-184 27 

Torups bibliotek 
Bosgårdsvägen 12B 
314 41 Torup 
Tel: 0345-184 84

biblioteket@hylte.se
hylte.se/bibliotek

Hylte kommun 2015-02-09


