Kulturkvällen i Torna Hällestad
1 november 2014, kl 16-21

För fjärde året i rad visar Torna Hällestad-borna
upp sin by och sin kreativitet. Vi bjuder in till en magisk
kväll där våra företagare, fotografer och konstnärer
visar upp sina verksamheter.
Gå en runda på byn, ät en bit mat, njut av konst
och hantverk. Du kan tjuvstarta julklappshandeln
eller unna dig något lokalt producerat.

Varmt välkommen till vår by!
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1. Svenshögs gård

4. Växthuset, Trollskogsvägen 16

Heddi Böckman visar sina böcker samt en
utställning med Bengt Böckmans målningar, akvareller och grafik, böcker och vykort. Mycket
finns till salu till specialpriser denna kväll!

Per-Anders Hjort ställer ut foton från Syd- och
Östafrika.

Svenshögs gård ligger utmed vägen mot Dalby,
ca 1 km utanför Torna Hällestad.
2. Hällestadljus, Lärarvägen 2
Ulla Andersson låter dig prova på ljusstöpning
i den nybyggda ljusateljén. Du kan också köpa
Hällestadljus.

5. Rusthållaregården, Trollskogsvägen
Kom på mongolisk-skånsk fest – i dåtid & nutid!
Föredrag om Mongolietresor, mongolisk mat
och vego-soppa med stenugnsbakat bröd,
mongoliskt och skånskt, modernt och historiskt
hantverk, visning av jurtor och Göingestugan.
Lyssna på Lund International Student’s Choir,
se Simon Rosborg smida och prata med krukmakare Alexander Krohn. Butik & Café och Stora
jurtan öppet kl 11-21.
Program på www.rusthallaregarden.se

3. Vikner förlag, Trollskogsvägen 14
Kerstin Vikner berättar om kommande bokprojekt om bl a Torna Hällestad. Välkommen med
idéer och synpunkter. Böcker och fikonmarmelad säljes.

6. Ficklampe-gömme, Björkensdal
Alla barn mellan 4 och 9 år är välkomna på en
spännande upplevelse kl 17-18! Ta med egen
ficklampa och en vuxen eller ett äldre syskon.

7. Lanthandeln, torget
Tobias Myrstrand Leander fångar både landsbygd och storstad i sina fotografier. Nu visar han
några av sina alster, med fokus på Torna Hällestad och Malmö.
Jakob Economou hänger upp collage med sina
senaste akvareller. Motiven varierar och den
röda tråden är obefintlig...
Ateljé Konkret visar möbler och föremål av
betong och smide i egen design, för hem och
trädgård.
På Vindsvåningen finns ikväll blandad konst av
olika konstnärer. Du hittar målade tavlor, tryckta
konstprints, virkade bakverk, foton, handsydda
djur och mycket mer. Kl 16-18 är alla barn välkomna att besöka oss för att göra ett eget höstpyssel att ta med hem.
Se även annonsen på baksidan för fler tips från
Lanthandeln.

8. Sandvägen 4, garaget
Lisa Formare ställer ut målningar och skulpturer
i eget galleri.
9. Tolvan, Byvägen 31
Fotograf Anders Dahl ställer ut bland annat
bröllopsbilder och andra fina foton från omgivningen runt Torna Hällestad.
Kl 17 slår Frej Berglind sig ner vid pianot och
spelar några låtar. Frej är en av byns lovande
unga musiker så missa inte chansen att höra
honom förgylla höstmörkret.
10. SOLE Hantverk, Byvägen 34, gamla
brandhuset
Eld och rök mynnar ut i vackra ting. Här visas och säljs alster i rakuteknik samt glas och
smycken. Lär dig mer om den japanska teceremonin eller titta i mineralmuseet.

Alla Helgons Dag - Kulturkvällen

Öppet 16-21
Detta händer i Lanthandeln:
•
•

•

Butiken är öppen både för nyfikna besökare
och för er som vill handla.
Matservering - vid fint väder lyser vi upp
baksidan med massor av ljus och serverar
en fantastisk soppa med Garagebageriets
nybakade bröd.
Sagostund för småttingar - häng med på
en spännande runda ner i källaren. Du och
din vuxen får åka hissen ner, gå ljusspår och
lyssna på en mysig saga. Max tio barn/runda. Första rundan går 16.00, sedan var heloch halvtimme så länge intresse finns.

Veckans bästa priser

Kyckling från Klasaröd
Entrecote från KC-Ranch
Kallrökt lax 200 gram
Kvibille Cheddar
Fetaost lösvikt

mån-ons
tor-lör

59:-/kg
275:-/kg
29:95
125:-/kg
15:-/hg

Öppet: Mån-Fre 8-19, Lör 8-15
Tel: 046-530 05

