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Onsdag 10 oktober kl. 8* Bokfrukost (insläpp 7.30)
Författarsamtal kl. 8.00–8.45
Ulf Ellervik
– Magnifika frukostar: för kemister och andra
livsnjutare (Fri Tanke)
Frukosten är dagens bästa mål. Kemiprofessorn
Ulf Ellervik samlar de
syndigaste recepten som
dryper av smör och sirap
och doftar av bacon och
kaffe. Han lär oss koka
det perfekta ägget och
beskriver hur vi får ut
mest näring av gröten.

Detta är en hyllning till
frukosten i populärkulturen men också inom
kemin. Det är en hisnande resa där vi får äta bookmakertoast med Moby Dick
och dela scones med Tolkiens hobbitar. Ellervik vidgar
våra perspektiv och får oss att förstå att en frukost kan
bestå av så mycket från Kalles kaviar och singaporiansk kaya till glukaner och Maillardreaktioner.

Ulf Ellervik är professor i bioorganisk kemi vid Lunds
universitet. Han forskar bland annat om botemedel
mot cancer och är en starkt engagerad kunskapsspridare inom kemins område. För sin bok Ond kemi
belönades han med π-priset 2010. ”Min tes är att
naturvetenskap och humaniora kompletterar varandra
och det är först när de förenas som det blir spännande
på riktigt.”

OBS!

För våra evenemang (*) gäller endast förköp.
Du anmäler dig som vanligt men biljetten måste
betalas inom 10 dagar annars stryks anmälan.
Betala i butiken, till bg 659-0558 eller
Swish 123 603 92 83.
Ange datum betalningen gäller samt namn &
e-post.

Onsdag 24 oktober kl. 19*
Anders de la Motte
– Vintereld (Forum)
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Lucianatten 1987 brinner en
dansbana i en skånsk stugby ner till grunden. En ung
kvinna dör i lågorna, och i
polisutredningen som följer
ställs vänner mot varandra,
förtroenden sviks och familjer
splittras innan en ung mordbrännare till sist erkänner.
Trettio år senare får Laura
Aulin ärva den nedgångna
stugbyn av sin faster Hedda. Som tonåring tillbringade
hon loven där, och fastern och vännerna i trakten var
en trygg punkt. Ända tills branden förändrade allt.

Nu tvingas hon återvända till bygden, där tragedin satt
djupa spår. Hennes närvaro rör upp känslorna, och när
flera bränder anläggs blir stämningen än mer fientlig.

Med Vintereld har Anders de la Motte än en gång återvänt till landsbygden i sin barndoms nordvästra Skåne
och skrivit en spänningsroman om starka släktband,
svek och ärr som aldrig bleknat. Anders de la Motte är
före detta polis och säkerhetschef. Han har blivit nominerad till Svenska Deckarakademins pris flera gånger,
och fått priset två gånger.

Torsdag 25 oktober kl. 17–20
Ladies & Gents

Hela stan sjuder av liv. Hos oss har Chocolaterian på
Skottorps slott öppet i hörnbutiken.
I bokhandeln finns Charlie’s House med
smakprov på skorpor, erbjudanden och
presentation av Laholmssuccén Fredagskassen.

Vi kommer att ha ett fantastiskt erbjudande
under Ladies & Gents, men vad? Det avslöjar vi kvällen
före via e-post och på vår hemsida. Välkommen!

Tisdag 30 oktober kl. 19 i församlingshemmet
Mattias Enn
– Birgit Nilsson i ord och bild (Ekerlids)
Den världsberömda operasångerskan Birgit Nilsson
föddes 1918 och
100-årsjubilerar
2018. Jubileet
uppmärksammas
både i Sverige och
internationellt, och
The Birgit Nilsson
Prize på 1 miljon
US dollar har precis delats ut. Birgit Nilssons liv var
som en saga; från den lilla bondgården i Skåne till de
största operascenerna i världen. Hon hade en sträng
och konservativ far som inte accepterade dotterns
yrkesval, men en stöttande och försvarande mor, som
dessvärre tragiskt omkom i en trafikolycka.

Mattias Enn, estradör och sångare, har blivit uppmärksammad för sina musikaliska och sceniska tolkningar
av Zarah Leander, Karl Gerhard, Ernst Rolf och Jules
Sylvain. Som trettonåring fick Mattias möta Birgit Nilsson för en lektion i sång i Sveriges Television. Mötet resulterade i en 20 år lång och öppenhjärtig brevväxling
fram till Birgits död 2005. Sedan 2014 arbetar Mattias
Enn sommartid även som guide på Birgit Nilsson Museum på Bjäre.
Evenemanget är kostnadsfritt och är ett samarbete
med

OBS!
Föreningen inleder med årsmöte kl. 18.00 och medlemmar anmäler sig direkt till konsertföreningen.
Övriga anmäler sig till bokhandeln. Vi bjuder på kaffe
och kaka. Insläpp till författarkvällen ca kl. 18.30. Efter
framträdandet har du möjlighet att köpa boken till specialpris, och få den signerad. Observera att författar
kvällen är förlagd till församlingshemmet.

2008–2018

10 år

Kviss
1. Vem var gäst på vår första författarkväll?

2. Vilket år började vi med författarkvällar på sommaren?
3. En författare har haft sex författarkvällar hos oss och
två författare har haft fyra. Vilka?
Klarar du alla har du chans att vinna ett presentkort
på 1.000 kr hos oss! Har ingen alla rätt blir vinsten ett
presentkort på lika många 200 kr som rätta svar.
Svar senast 30/10 i butiken eller på mejl, och därefter
hittar du det rätta svaret på vår hemsida.

För mycket böcker och för liten plats?

Om du känner att du har för mycket böcker och för
liten plats hemma så kan vi råda bot på det eftersom vi
har öppnat ett Antikvariskt rum! Vill du sortera ut och
lämna ifrån dig böcker till oss tar vi gärna emot, och
försöker sedan sälja dem. Tanken är att det vi får in
från försäljningen i Antikvariska rummet skall gå till att
köpa in dynor/kuddar till stolarna vi använder på våra
evenemang så att alla rumpor får det lite mjukare. Bra
va!? OBS att du lämnar in de böcker du själv vill, utan
ersättning, och att de ska vara i någotsånär skick...
Det händer mer i höst – boka redan nu in
dessa datum:
21/11 Författarkväll
12/12 Författarkväll
15/12 Författarbesök och julklappstips

Fler datum tillkommer efter hand. Vi släpper
nästa program i slutet av oktober.

Köp dina revybiljetter hos oss!

Lördag 3 november 19.00 Premiär!
Lördag 10 november 15.30 & 19.00
Söndag 11 november 15.30
Fredag 16 november 19.30
Lördag 17 november 15.30 & 19.00
Söndag 18 november 15.30 & 19.00
Onsdag 21 november 19.30
Fredag 23 november 19.30 Grand Finale

OBS! Boka-tidigt-pris t.o.m. 30 september!

Det blir fler evenemang i höst, så kom in och håll
dig underrättad! Anmäl din e-postadress på vår
hemsida, så missar du inget. Där finns också mer
information om vad som händer i bokhandeln.

Författarkvällarna (*) kostar 100 kr/pers. Anmäl
dig och betala sedan biljetten inom 10 dagar (annars stryks din anmälan). Vi bjuder på något litet
att äta och dryck därtill. Kvällarna avslutas med
signering, kaffe och en liten kaka.

Bindande anmälan snarast! Meddela ev. matallergier vid anmälan. Insläpp ca 30 min före utsatt tid.
www.bokhandelnlaholm.se
E-post: butiken@bokhandelnlaholm.se

