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Det är ofta ett välkomnande kulturevenemang på gång i Hylte!

1 maj 
Revelj för att hälsa våren välkommen!
Kl. 07.45-08.40. Musikkåren Lyran spelar en kort stund 
på tre ställen i Hyltebruk samhälle för att fira att våren 
är här! 7.45 Kronåkersgatan, 8.00 Skolgatan 3 
innergården, 8.20 Staffansbo Åkervägen Arrangör:  
Musikkåren Lyran

1 maj 
Vårkonsert
Kl. 11.00. Liten vårkonsert med musikkåren Lyran, ca 
40 minuters blandad blåsmusik i Malmagårdens matsal, 
Hyltebruk. Arrangör: Musikkåren Lyran

2 maj 
En vandring rik på historier
Kl. 18.00. Följ med på en vandring i Gassbo naturreser-
vat. Vår guide Bertil Holmén (tel. 076-782 91 26) berät-
tar om framställning av kol till gengasdrift, torparöden 
samt om mördare och självspillingar! Vi kikar på Gassbo 
kraftverk och resterna efter såg, kvarn och snickerifa-
brik. Vi är ute i cirka tre timmar. Samling på reservatets 
parkeringsplats. Arrangör: Länsstyrelsen Halland

2 maj 
Föreläsning på dagverksamheten i Unnaryd
Kl. 10.00. Boktips med biblioteket. Arrangör: 
Dagverksamheten, Torget 5 C Unnaryd 

2 maj 
Musikcafé på Höstro, Torup
Kl. 14.00. Underhållning av Kerstin Nilsson. Arrangör: 
Dagverksamheten Höstro Långaryd 

3 maj 
Gubbträff
Kl. 14.00. Gubbträff med historier vi minns på Mötes-
plats Guldkanten, Storgatan 4, Hyltebruk. Arrangör: 
Mötesplats Guldkanten

6 maj 
Fotovandring i Mårås naturreservat
Kl. 14.00. Tillsammans med naturfotografen Patrik 
Leonardsson (tel. 070-622 61 21) lär vi oss att foto- 
grafera den trolska bokskogen. Stativ är bra att ha med 
till dessa övningar. Vi håller på i minst tre timmar så 
ta gärna med fika. Samling på reservatets parkering. 
Arrangör: Länsstyrelsen Halland

7 maj 
Musikunderhållning på Malmagården, Hyltebruk
Kl. 14.30. Musikcafé med Gun och Susanne. Arrangör: 
Dagverksamheten Malmagården

8 maj 
Rishämtning
Kl. 17.00. Rishämtning vid Hinnakullsstugan. Arrangör: 
Torups hembygdsförening. 

10 maj 
Berättarafton i Sjö naturreservat
Kl. 18.00. Efter en kort promenad i den ljuvliga Sjö-
skogen, samlas vi runt elden och Sören Kabell (tel. 
0706-87 25 86) berättar historier från förr. Ta med 
fika eller något att grilla samt sittunderlag och gärna 
en historia! Vi är ute i minst två timmar. Samling vid 
reservatets info-skyltar vid gårdarna i Sjö. Arrangör: 
Länsstyrelsen Halland 

11 maj 
Vårmarknad i Torup
Kl. 09.00-15.00. Traditionell vårmarknad. Att  
marknaden i år fyller 295 år uppmärksammas under 
dagen. Arrangör: Torups Samhällsförening

13 maj 
Gårds- och torpvandring
Kl. 13.00. Samling på Lindekullen för samåkning till 
byn/byarna som besöks. Historia om byn och boende 
genom tiderna. Arrangör: Hylte hembygdsförening.

13 maj 
Fornminnesvandring i Torupsområdet
Kl. 14.00-17.00. Vi samlas på Stationsplanen i Torup 
för gemensam transport till ett flertal av våra forn- 
minnen. Arrangör: Torups hembygdsförening 

14 maj 
Musikunderhållning på dagverksamheten 
Sjölunda, Torup
Kl. 14.30. Musikunderhållning av Tommy Leijon. 
Arrangör: Dagverksamheten Sjölunda

16 maj 
Musikunderhållning på dagverksamheten i 
Unnaryd
Kl. 10.00. Musikunderhållning med Helena Eriksson. 
Arrangör: Dagverksamheten, Torget 5 C Unnaryd. 

16 maj 
Musikcafé på Höstro, Torup
Kl. 14.00. Underhållning av Dalibor Stanic. Arrangör: 
Dagverksamheten Höstro Långaryd 

18 maj 
Dur i Natur - Fågelvägen
Kl. 18.30. Fågelvägen är en vis-popkvartett som inte 
lämnar någon oberörd. Under ett par timmar sprider de 
sina ljuva toner över nyutslagen bokskog inne i  
Ödegärdets naturreservat. Ta med sittunderlag och 
picknick. Kontaktperson är Gunilla Kabell 
(tel. 0706-00 34 18). Samling på grusparkeringen till 
reservatet. Arrangör: Länsstyrelsen Halland

19 maj 
Live by Youth
Kl. 14.00-00.00. Festival på Örnatorget/Hylte fritids-
gård. På scen: Ambivalensen, Fågelvägen, Hallands-
folk, Hylte Fiddlers, Julia Lööf, Dj Verify, The Hills. Filip 
Nilsson med flera. Dans med Feet by Beat, skatebo-
ard-workshop med Brillmans brädor. Tävlingar, god 
mat och skönt häng. Gratis inträde. Arrangör: Kultur i 
Halland, Boost Hylte, Ung i Halland, Hylte kommun

20 maj 
Vårvandring i Femsjö - Hallanäs
Kl. 18.00. Vandring med guide i natursköna Hallanäs 
vid sjön Färgen. Medtag kaffekorg. Obs Samling vid 
Femsjö skola. Arrangör: Femsjö hembygdsförening

25 maj
Byavandring ”maåsarundan” (Kollabo-Maås- 
Björsjö-Berg)
Kl. 10.00-12.15. Vandring/bil (beroende på väder och 
ork) med uppehåll i byarna för berättelse om historia 
etc. Eget fika medtages. Arrangör: Kinnareds  
hembygdsförening. 

27 maj 
Söndagscafé
Kl. 14.00. Musikcafe med Evy och Nils-Åke på 
Mötesplats Guldkanten, Storgatan 4, Hyltebruk. Ar-
rangör: Mötesplats Guldkanten

30 maj 
Musikunderhållning på dagverksamheten i 
Unnaryd
Kl. 10.00. Musikunderhållning på dragspel med Åsa 
Harrysson. Arrangör: Dagverksamheten, Torget 5 C 
Unnaryd. 

30 maj 
Musikcafé på Höstro, Torup
Kl. 14.00. Underhållning av Tommy Leijon. Arrangör: 
Dagverksamheten Höstro Långaryd

4 juni 
Musikunderhållning på Malmagården
Kl. 14.30. Hjärtekören underhåller med härlig sång. 
Arrangör: Dagverksamheten Malmagården Hyltebruk 

6 juni 
Gökotta på Lintalund
Kl. 07.00-09.00. Vi startar med att göra en rund- 
vandring i det vackra landskapet. Därefter samlas vi på 
gårdsplanen och fikar med vår medhavda kaffekorg 
medan vi lyssnar till musik och sång av Nils-Åke och 
Evy. Arrangör: Torups hembygdsförening

6 juni 
Nationaldagsfirande på Lindekullen, Hyltebruk
Kl. 14:00. Högtidstal och flaggutdelning. Musikkåren 
Lyran underhåller. Trolleri med Anton Fast. Sång med 
ungdomar. Nya svenska medborgare uppvaktas. I 
samarbete med Hylte kommun. Arrangör: Hylte 
hembygdsförening

6 juni 
Musikunderhållning på Torups bibliotek
Kl. 14.30. Sång och musik av Kalle och Lennart. 
Arrangör: Mötesplats Guldkanten

6 juni 
Nationaldagsfirande vid Högloftsstugan i 
Kinnared
Kl. 14.00-16.00. Firande med kaffe och ”nationaldags-
bakelser” och tal samt musik. Arrangör: Kinnareds 
hembygdsförening

7 juni 
Musikkväll i Sjögårdsparken, Torup
Kl. 19.00. Hyltebygdens Spelmän underhåller.  
Arrangör: Torups Samhällsförening. 

Alla torsdagar i juni, juli och augusti
Kl. 14.00. Skapar-torsdag i parken: Workshops och 
bonadsmålning för alla. Måla en bonad eller skapa i 
olika workshops i Unnaryds hembygdspark, alla 
torsdagar i juni, juli och augusti. Arrangör: Unnaryd- 
Jälluntofta Hembygdsförening 

14 juni 
Musikkväll i Sjögårdsparken, Torup
Kl. 19.00. Rixons underhåller. Arrangör: Torups 
Samhällsförening

19 juni 
Höstning vid Hinnakullsstugan
Kl. 17.00. Medtag räfsa och kaffekorg. Arrangör: 
Torups Samhällsförening  

21 juni 
Midsommarstången kläs i Femsjö
Kl. 18.00. Vi hjälps åt att binda kransar och klä 
midsommarstången vid Femsjö skola. Ta gärna med 
blommor och glöm inte kaffekorgen! Arrangör: Femsjö 
hembygdsförening

22 juni 
Midsommarfirande på Lindekullen, Hyltebruk
Kl. 14.00. Vi förbereder och klär stången kl. 09.00. 
Festligheterna börjar kl. 14:00 med traditionella lekar 
och dans. Dans- och lekledare samt musik och sång 
gläder oss.

22 juni 
Midsommarfest, MHF Gården Vallsnäs, Unnaryd
Kl. 15.00. Lekar o dans kring lövad stång, dragspelare o 
lekledare. Servering. Vid regn logdans. Alla Välkomna. 
Arrangör: Södra Västbo MHF avd.

22 juni 
Midsommarfirande vid Högloftsstugan i Kinnared
Kl. 13.00-16.00. Gemensam klädsel och resning av 
midsommarstången, sedvanlig dans kring denna. 
Medtag blommor och fika. Arrangör: Kinnareds 
hembygdsförening
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22 juni 
Midsommardans i hembygdsparken, Torup
Kl. 14.00. Vi börjar med att klä stången. Därefter dans 
kring stången. Medtag kaffekorg. Försäljning av lotteri 
med många vinster. Arrangör: Torups 
hembygdsförening 

23 juni 
Friluftsteater på Tiraholm
Kl. 14.00 och 18.00. Lustspelet ”Attentatet på 
Tiraholm” visas på Tiraholm. Utomhusteater med lokala 
amatörer, i år för 20:e gången. Arrangör: IOGT-NTO 
Hyltebruk

24 juni 
Friluftsteater på Tiraholm
Kl. 14.00 och 18.00. Lustspelet ”Attentatet på 
Tiraholm” visas på Tiraholm. Utomhusteater med lokala 
amatörer, i år för 20:e gången. Arrangör: IOGT-NTO 
Hyltebruk

24 juni
Hembygdens dag i Femsjö
Kl. 12.00. Hembygdsfest vid Haggården i Femsjö med 
musikunderhållning och dans kring midsommarstången. 
Kaffeservering. Arrangör: Femsjö hembygdsförening

25 juni - 28 juni
Bonadsmålarkurs
Koppla av några dagar och berätta i bilder med natur-
liga äggtemperafärger. I Hembygdsparken i Unnaryd 
med Bonadsmuséet kan du lära dig om traditionen som 
är ett viktigt kulturarv att föra vidare samt grunderna i 
teknik och färglära. Mer info på www.bonadsmuseum.
se Arrangör: Unnaryd–Jälluntofta Hembygdsförening.

28 juni 
Petter bjuder till musikaliska äventyr... Dagens 
gäst: Kristoffer Kabell, Unnaryds hembygdspark
Kl. 19.00. Hemmasonen har tydligen ägnat vargavin-
tern till att skriva ihop några riktigt fina melodier och 
världspremiär sker denna afton blandat med låtar från 
debutalbumet ”Allt i allt”! Arrangör: Musik i parken

28 juni 
Musikkväll i Sjögårdsparken, Torup
Kl. 19.00. 40-talisterna underhåller. Arrangör: Torups 
Samhällsförening. 

29 juni 
Teaterresa
Kl. 18.00. Scendraget i Halmstad framför komedin 
”Bröderna Östermans huskors”. Buss från Örnatorget 
18:00. Åter ca 23:00. Anmälan till Ann-Louise Carlsson 
0345-10114 senast 21 juni. Arrangör: Hylte 
hembygdsförening

29 juni 
Hela Vallsnäs sjunger, Unnaryd MHF Gården 
Vallsnäs
Kl. 19.00. Vi sjunger tillsammans med Lisbet och Tore 
Andersson visor, önskepsalmer och schlager. Dessa 
underhåller också. Servering. Alla Välkomna! Arrangör: 
Södra Västbo MHF avd

30 juni 
Friluftsteater på Tiraholm
Kl. 14.00 och 18.00. Lustspelet ”Attentatet på 
Tiraholm” visas på Tiraholm. Utomhusteater med lokala 
amatörer, i år för 20:e gången. Arrangör: IOGT-NTO 
Hyltebruk

1 juli 
Öppet hus på Lintalund
Kl. 13.00–17.00. Visning av stugan och alla samlingar. 
Arrangör: Torups hembygdsförening. 

5 juli 
Petter bjuder till musikaliska äventyr... Dagens 
gäst: Ellinor Brolin, Unnaryds hembygdspark
Kl. 19.00. Här kommer en stjärna från Dalarnas djupa 
skogar. Med en röst som får tiden att stå stilla sjunger 
hon egna låtar blandat med sånger av bland annat Kjell 
Höglund. Inte missa! Arrangör: Musik i parken, 
Korp-ljud

5 juli 
Musikkväll i Sjögårdsparken, Torup
Kl. 19.00. Goa Grabbar underhåller. Arrangör: Torups 
Samhällsförening. 

7 juli 
Musik i Glashuset
Kl. 18.00. Under fyra kvällar i juli och augusti bjuder 
vi in till Musik i Glashuset på Bäckhästen. Varannan 
lördag kl. 18 bjuds det konsert med lokala musiker, fri 
entré och öppet för alla. Välkomna! Arrangör: 
Bäckhästens Café 

8 juli 
Söndagscafé
Kl. 14.30. Underhållning med kaffe på Malmagården i 
Hyltebruk. Arrangör: Mötesplats Guldkanten.

8 juli 
Öppet hus på Lintalund
Kl. 13.00-17.00. Visning av stugan och alla samlingar. 
Arrangör: Torups hembygdsförening.

11 juli 
Unnarydsdagen
Kl. 7.00-20.00. En heldag med aktiviteter och 
evenemang i Unnaryd: marknad, konsert, workshops 
och massor med folk. Öppet i hembygdsparken och 
bonadsmuséet från kl. 11:00. www.unnaryd.com. 
Arrangör: Unnaryd–Jälluntofta Hembygdsförening 

12 juli 
Musikkväll i Sjögårdsparken, Torup
Kl. 19.00. Solskina underhåller. Arrangör: Torups 
Samhällsförening.

15 juli 
Reservatets dag på Lintalund
Kl. 13-17. Vi visar upp stugan och ladugårdarna med 
alla gamla saker. Arrangör: Torups hembygdsförening. 

15 juli 
Söndagscafé 
Kl. 14.30. Kaffe och underhållning med Ida Ivarsson, 
sång och gitarr på Malmagården, Hyltebruk. Arrangör: 
Mötesplats Guldkanten

19 juli 
Petter bjuder till musikaliskas äventyr... Dagens 
gäst: Minük, Unnaryds hembygdspark
Kl. 19.00. Marcus Berg, med bakgrund i Kultiration och 
Markandeya kommer ikväll kommer med sin nya duo 
Minük. Tillsammans med Alejandra Ortiz skapar dom 
tidlös musik från andernas sluttningar till Balis stränder. 
Magi! Arrangör: Musik i parken, Korp-ljud

19 juli 
Musikkväll i Sjögårdsparken, Torup
Kl. 19.00. Small Mistakes underhåller. Arrangör: Torups 
Samhällsförening. 

21 juli 
Musik i Glashuset
Kl. 18:00. Under fyra kvällar i juli och augusti bjuder 
vi in till Musik i Glashuset på Bäckhästen. Varannan 
lördag kl. 18 bjuds det konsert med lokala musiker, fri 
entré och öppet för alla. Välkomna! Arrangör: 
Bäckhästens Café 

22 juli 
Öppet hus på Lintalund
Kl. 13:00–17:00. Visning av stugan och alla samlingar. 
Arrangör: Torups hembygdsförening.

22 juli 
Söndagscafé
Kl. 14:30. Underhållning med kaffe på Malmagården i 
Hyltebruk. Arrangör: Mötesplats Guldkanten.

23 juli - 4 augusti 
Kultursommar i Unnaryd med olika kurser
Inspirerad av den traditionella allmogekonsten kan alla 
skapa i olika kurser som t.ex. skulptur, woodcarving, 
kulissmålning, attributmakeri, bonadsmåleri (24–26 
juli). Eller kom förbi och se hur andra skapar i 
hembygdsparkens fina miljö. Vernissage den 4 augusti. 
Mer information på www.bonadsmuseum.se Arrangör: 
Unnaryd–Jälluntofta Hembygdsförening

26 juli 
Petter bjuder till musikaliska äventyr... Dagens 
gäst: Ale Möller Trio, Unnaryds hembygdspark
Kl. 19.00. Efter ett fullständigt bejublat framträdande 
hos Petter förra året är Ale nu tillbaka, den här gången 
tillsammans med sin trio bestående av Olle Linder och 
Mats Öberg och Petter då förstås. Säsongs avslutning! 
Arrangör: Musik i parken, Korp-ljud

26 juli 
Musikkväll i Sjögårdsparken, Torup
Kl. 19.00. Elvis4Ever underhåller. Arrangör: Torups 
Samhällsförening. 

28 juli 
Lieslåtter på Lintalund
Kl. 09.00-15.00. Vi slår ca 1 ha gräs med liar och 
slåtterbalk. Gräset räfsas ut för torkning. Vi bjuder på 
ärtsoppa och varm punsch samt ostkaka med grädde 
och sylt. Medtag kaffekorg, räfsor och liar. Arrangör: 
Torups hembygdsförening

29 juli 
Öppet hus på Lintalund
Kl. 13.00-17.00. Visning av stugan och alla samlingar. 
Arrangör: Torups hembygdsförening.

29 juli 
Söndagscafé
Kl. 14.30. Underhållning med kaffe på Malmagården i 
Hyltebruk. Arrangör: Mötesplats Guldkanten.

2 augusti 
Indianflickan, musikföreställning av och med 
Ann-Louise Liljedahl, Hembygdsparken Unnaryd
Kl. 16.00. Föreställningen bygger på sagan av Tomie 
de Paola - en dagsaktuell historia om vattenbrist och 
solidaritet. Berättelsen varvas med sång och musik på 
spännande instrument som Hang, ramtrumma, 
saphirchimes, flöjt mm 30 min lång. Mer info på: ujh.
se. Arrangör: Unnaryd-Jälluntofta Hembygdsförening

4 augusti
Musik i Glashuset
Kl. 18.00. Under fyra kvällar i juli och augusti bjuder 
vi in till Musik i Glashuset på Bäckhästen. Varannan 
lördag kl. 18 bjuds det konsert med lokala musiker, fri 
entré och öppet för alla. Välkomna! Arrangör: 
Bäckhästens Café 

5 augusti 
Hembygdsgårdarnas dag i Högloftsstugan i 
Kinnared
Kl. 13.30-16.00 Med ”Levande historia anno 1918” 
samt kaffeservering. Arrangör: Kinnareds 
hembygdsförening 

5 augusti 
Söndagscafé
Kl. 14.30. Underhållning med kaffe på Malmagården i 
Hyltebruk. Arrangör: Mötesplats Guldkanten.
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5 augusti
Öppna stugor i Femsjö
I samband med Hembygdsgårdarnas dag är det öppet 
i Friesmuseet, kyrkan, Femsjö skola, kyrkstallarna och 
Haggården. Mer info på hemsidan femsjo.com. 
Arrangör: Femsjö hembygdsförening

5 augusti 
Hembygdsgårdarnas dag på Lintalund, Torup
Kl. 13.00-17.00. Öppet hus vid Hinnakullsstugan och 
Lintalund. Arrangör: Torups hembygdsförening

9 augusti 
Trolska polska - barnkonsert, Unnaryds 
hembygdspark
Kl. 16.00. Troll, skogsvrån, älvor och vättar... Vad är 
det egentligen för oknytt som döljer sig ute i skogen? 
Tillsammans med barnen utforskas trollvärldens alla 
väsen och publiken bjuds in till både dans och lek 
genom trollskrivna melodier inspirerade av skandinavisk 
folkmusik. Ca 1 timme. Mer info på: ujh.se. Arrangör: 
Unnaryd Jälluntofta Hembygdsförening 

8 augusti 
Allsångskväll på Lindekullen
Kl. 19.00. Allsångskväll med allsångsledare Pia 
Andersson, gäster och välspelande band. Arrangör: 
Hylte hembygdsförening

11 augusti 
Slåtter vid Haggården, Femsjö
Kl. 9.00. Vi hjälps åt med slåtter runt vår hembygds-
stuga Haggården. Medtag kaffekorg. Arrangör: Femsjö 
Hembygdsförening

12 augusti 
Söndagscafé
Kl. 14.30. Underhållning med kaffe på Malmagården i 
Hyltebruk. Arrangör: Mötesplats Guldkanten.

15 augusti
Allsångskväll på Lindekullen
Kl. 19.00. Allsångskväll med allsångsledare Pia 
Andersson, gäster och välspelande band. Arrangör: 
Hylte hembygdsförening

16 augusti 
Friluftsteater - Rasmus på luffen, Unnaryds 
hembygdspark
Kl. 16.00. Teaterföreställningen Rasmus på luffen efter 
Astrid Lindgrens klassiker är på turné i Halland och turen 
har nu kommit till Unnaryd. Föreställningen äger rum 
under bar himmel i hembygdsparkens vackra miljö. Ca 1 
timme. Från 6 år. Mer info på: ujh.se. Arrangör: 
Unnaryd Jälluntofta Hembygdsförening

18 augusti 
Musik i Glashuset
Kl. 18.00. Under fyra kvällar i juli och augusti bjuder vi 
in till Musik i Glashuset på Bäckhästen. Varannan lördag 
kl. 18 bjuds det konsert med lokala musiker, fri entré 
och öppet för alla. Välkomna! Arrangör: Bäckhästens 
Café 

18 augusti 
Bosgårdsfallets Dag i Torup
Kl. 14.00-17.00. Aktiviteter för hela familjen och alla 
åldrar vid natursköna Bosgårdsfallet. Arrangör: Torups 
Samhällsförening

19 augusti 
Söndagscafé
Kl. 14.30. Underhållning med kaffe på Malmagården i 
Hyltebruk. Arrangör: Mötesplats Guldkanten.

22 augusti
Allsångskväll på Lindekullen
Kl. 19.00. Allsångskväll med allsångsledare Pia An-
dersson, gäster och välspelande band. Arrangör: Hylte 
hembygdsförening

26 augusti 
Söndagscafé 
Kl. 14.30. Kaffe och underhållning med Benkt-Åscar, 
egna och andras låtar till gitarr på Malmagården 
Hyltebruk. Arrangör: Mötesplats Guldkanten

Kontaktuppgifter till arrangörerna av kulturaktiviteter maj - augusti 2018
Bäckhästens Café - lovabrodin@gmail.com

Dagverksamheten Malmagården Hyltebruk - Lena.Andersson@hylte.se

Dagverksamheten Höstro Långaryd - Christel.Johansson@hylte.se

Dagverksamheten Unnaryd - lise-lotte.jonsson@hylte.se

Dagverksamheten Sjölunda Torup - annbritt.jacobsson@hylte.se

Femsjö hembygdsförening - birgittacarlsrud@telia.com

Hylte hembygdsförening - bossebus213@hotmail.com

IOGT-NTO Hyltebruk - totte.agneta@outlook.com

Kinnareds hembygdsförening - evy_brannarp@hotmail.com

Live by Youth - ola.persson@hylte.se

Länsstyrelsen Halland - gunilla.kabell@gmail.com

Musik i parken - petter@studiofolkhemmet.com

Musikkåren Lyran - lenacarlbergnielsen@gmail.com

Mötesplats Guldkanten - Kristina.Svensson-Kamstedt@hylte.se

Södra Västbo MHF avd - lennart.bertilsson.u@gmail.com

Torups hembygdsförening - b.torhall@telia.com

Torups samhällsförening - pbengtsson6@gmail.com

Unnaryd Jälluntofta hembygdsförening - jessica@unnaryd.com

Hylte konst- och hantverksrunda
Under påskhelgen var det återigen dags för Hylte konst- och 
hantverksrunda. En årlig tradition där konstnärer och 
hantverkare öppnar upp sina ateljéer för personliga möten i 
deras kreativa hemmiljöer. Missade du evenemanget kan du 
alltid kontakta konstnärerna direkt. Du hittar alla 
kontaktuppgifter på hyltekonstochhantverksrunda.se

Ateljé Tyreshill

Chikagami Galleri Solsidan! 

#kulturihylte #kulturihylte



Hej Lova! Hur står det till?

Hej! Toppen, solen skiner och jag har massor av roliga 
idéer om saker jag vill göra!

Berätta lite om Musik i glashuset, vad kan vi  
förvänta oss?

Under några lördagskvällar bjuder vi in alla att  
komma och hänga och lyssna på lokal musik i topp-
klass, mitt bland grönskande växter i vårt glashus, typ 
så nära under bar sommarhimmel det går att komma 
fast utan knott och regn. Vi tycker det är fantastiskt att 
det finns så många duktiga lokala musiker, egentligen 
skulle vi kunna fylla ut programmet hela sommaren! 
Konserterna är gratis och öppet för alla oavsett om en 
vill avsluta eller påbörja lördagskvällen hos oss. Lokalen 
är rätt liten, det får plats ett femtiotal gäster, så förvän-
ta er en skön, avslappnad stämning och kanske en liten 
kvällskaka på toppen! 

Närproducerade ingredienser ligger Bäckhästen 
varmt om hjärtat, är det något som bakas in i  
konsertkonceptet också?

Vi tror på lokalt engagemang som sträcker sig längre 
än längre än halländskt mjöl i baket, vi vill gärna baka 
in möjligheterna att leva och blomstra på landsbygden, 
till exempel som musiker, och vi serverar helst helhets-
koncept! Närproducerade musiker och ekologisk fika är 
därför en klockren kombo!

Vad spelas i dina hörlurar just nu och varför?

Just nu går Max Cooper på repeat, efter en fin  
konsertupplevelse i Köpenhamn, där han tolkade teman 
som rymden, tid och vetenskap i musik och visuals... 

Kanske lite storslagen ambition, men bra helhetskoncept 
och snyggt arrangerat!

Vad gör du när du inte hänger på Bäckhästen?

Seglar, klättrar och gör acroyoga! Jag lägger också 
mycket tid och energi på att fila på andra delar i min sto-
ra matvision; förutom caféet har jag och min bror Vidar 
ett företag som heter MiljöMatematik. Som namnet  
antyder är han biolog och jag matematiker. Vi job-
bar med hållbar mat på olika sätt, både som konsulter 
och med egna projekt, till exempel genom att räkna på  
matens klimatpåverkan och med innovationprojekt 
inom ekologisk odling. 

Bäck eller Malmö?

Som åttiotalist svarar jag såklart: varför välja när jag 
kan få båda? 

Bäck är toppen, där finns skogen, kojbygge, lokalt  
engagemang, hästar och odling, men det är svårt att  
segla. En gång försökte vi vindsurfa på Norrsjön, men 
vi åkte mest baklänges, så havet talar till Malmös  
fördel. Egentligen kompletterar de varandra. I Malmö 
finns allt, hela tiden. Jag gillar attityden och kaxig- 
heten, möjligheten att delta i massor av saker som  
andra styr upp. I Bäck finns så stora möjligheter att själv 
vara den som styr upp, tillsammans med andra som bor i  
området, det är coolt.

Slutligen - Surdegen, en hipstertrend eller är den 
här för att stanna? 

Att vara hipster är en trend, surdeg är vårt ursprung och 
framtid! 

Musik och fika i Glashuset

Följ Kultur i Hylte!
© Hylte kommun 2018-04 ANK

I den lilla byn Bäck har man förfinat brödbakning i vedeldad stenugn och odlat  
ekologiskt sedan 70-talet. På senare år har det dessutom blivit en plats att färdas till för 
att uppleva riktigt trevliga kulturarrangemang. Kultur i Hylte tog sig en pratstund med 
Lova Brodin som i sommar anordnar Musik i Glashuset. 

Lova Brodin arrangerar ”Musik i Glashuset” 
den 7/7, 21/7, 4/8 och den 18/8.

#kulturihylte


