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Vår reakällare är öppen hela sommaren
nu också med antikvarisk avdelning!

Onsdag 4 juli kl. 19
Rasmus Fleischer
– Den svenska
enhörningen (Mondial)
Ett svenskt bolag har i
grunden förändrat hur
människor världen över
lyssnar på musik. Att Spotify lyser som den svenska
företagshimlens klaraste
stjärna står bortom allt
tvivel.

Men Daniel Ek och Martin
Lorentzons skapelse har gjort misstag och brutit mot
lagen, fått kritik, backat tillbaka, tagit efter andra,
försökt på nytt och lyckats. De sagolika framgångarna
till trots har Spotify aldrig gjort en enda krona i vinst. I
stället har bolaget ständigt behövt uppfinna sig själva
på nytt för att säkra ett fortsatt inflöde av riskkapital.
Den svenska enhörningen berättar om Spotifys krokiga
resa till musik- och techvärldens absoluta mittpunkt.

Rasmus Fleischer är forskare i ekonomisk historia,
författare och föreläsare. Den svenska enhörningen har
han skrivit tillsammans med Pelle Snickars.

Boktips på
Chocolaterian på bokhandlargården
Lördag 7 & 21 juli kl. 14.30

Två lördagar bjuder vi in till en härlig eftermiddagsstund då Diana presenterar nya spännande böcker
(som du får köpa till specialpris vid dessa tillfällen)
medan du gottar dig med Chocolaterians godsaker!
Naturligtvis planerar vi att vara på vår innergård, men
vid dåligt väder är vi i Bokhandeln. Du anmäler dig till
bokhandeln som vanligt, och kom gärna i god tid till
caféet så du hinner njuta ordentligt. Kostnad 75 kr.

OBS! 11 juli Fullsatt
– Extrainsatt 12 juli kl. 19

Onsdag 11 juli kl. 19
Niklas Källner
– Och bilen går bra?
(Bonnier Fakta)

Niklas Källner är journalisten som framför allt gjort sig
känd som den sympatiske
reportern i SVT:s tittarsuccé
Skavlan. I samband med valet
2014 sändes hans humoristiska och tillika folkbildande
väljarskola för SVT, 2017
reste han och Kattis Ahlström
över hela världen för att spela in TV-serien Arvinge
okänd och i år är han programledare för Karlavagnen i
P4.

Ämnet för kvällen, och också för Niklas senaste bok är
den obehagliga tystnaden. Brukar du också kasta ur dig
plattityder som ”åh vilket vackert väder vi har fått” för
att snabbt bryta den? Då är Och bilen går bra? precis
den bok du behöver! Här delar Niklas Källner med sig
av sina bästa tips på hur man fixar kallpratet – som
faktiskt är ett viktigt kitt för goda relationer.
Boken ger både konkret vägledning i olika vardagssituationer och bjuder på roliga anekdoter från såväl
världspolitikens arena som sfi-klassrummet.

Intressanta historier kring människor och företeelser
som alla har med kallprat att göra blandas med intervjuer med olika yrkesgrupper, fakta, konkreta tips på
hur man blir en bättre kallpratare och Niklas personliga
reflektioner.

Läs sommarens
boktips av Diana

i Magasin Laholm & Strandnytt

Onsdag 18 juli kl. 19
Bernt Hermele
– ”Kommer de så skjuter
jag oss” (Lind & Co)

Det finns mängder av böcker
om svenska antisemiter, fascister och rasbiologer, men
ytterst få om hur det var att
leva som svensk jude när
nazisterna lade stora delar
av Europa under sig.
Många av de gamla
svensk-judiska familjerna
var välutbildade och framgångsrika, vissa var mycket förmögna och tillhörde
samhällseliten. I generationer hade de gjort mycket för
att smälta in och anpassa sig.
På 1930-talet, när rastänkandet fick grepp om politiken, förändrades läget i grunden. Släkterna Bonnier,
Heckscher och Sachs hamnade högst upp på nazisternas dödslistor.

När Hitler ännu såg ut att vinna kriget tvingades de
svenska judarna att gå från anpassning till överlevnad.
Situationen försämrades snabbt och alternativen blev
allt färre i skuggan av Förintelsen.

Bernt Hermele är journalist och författare. Han har
tidigare skrivit tre uppmärksammade böcker: Guldsot –
berättelsen om Röda korset-bedragaren Johan af Donner
(2011), Firman – om Bonnierfamiljens mediemakt
(2013) och Judejävel – om sin uppväxt, svensk sionism
och israelisk ockupation (2016).

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 25 juli
kl. 19
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.

Tillsammans med illustratören Anders Svernsjö har
Mattias Enn fångat avgörande och mytomspunna
ögonblick i den berömda och spektakulära sångerskans
liv. I ledande roller som Isolde, Brünnhilde, Turandot
och Tosca la hon hela operavärlden för sina fötter och
hon fascinerar än idag med sin intelligens, humor och
jordnära person samt kärleken hon hyste för sin stora,
trogna publik, sina vänner - och sina katter, som har
sin egen plats i boken! Boken berättar om Birgits liv;
barndomen, den musikaliska utbildningen, operadebuten och den fantastiska karriären som förde henne runt
jorden. Här får vi ta del av historier och anekdoter om
privatliv, beundrare och fans och alltsammans kryddat
med recept från Birgits kokbok.

Onsdag 1 augusti kl. 19
Anna Wallner
– Cava
(Stevali)

Anna Wallner är
utbildad sommelier
och måste sägas vara
Sveriges ledande
cavaexpert. Efter två
böcker i ämnet och
många år i regionen
har hon etablerat sig
också på plats som
en välkänd och hängiven ambassadör
för cava. År 2011 blev hon invald som hedersledamot i
Cavaorden ”Confraria del Cava” för sina insatser, vilket
är en stor ära.

Anna Wallners bok beskriver cavans historia, druvor
och tillverkning, regelverk och olika stilar. Vad skiljer
en extra brut från en semi-seco? Vad betyder gran reserva? Vilket budskap har korkens geometriska tecken?
Till vilken typ av mat passar cava?
Cava är världens mest exporterade bubblor. Att dricka
Spaniens sprudlande vin har blivit en trend och numera har varje bar med självaktning flera sorters cava i
sortimentet.

För Anna Wallner och hennes
man har Katalonien blivit ett
andra hem, och de har också
skrivit en reseguide om området: Barcelona & Penedès,
upplev cava på plats. De tar
oss med på en personlig resa
till den omåttligt populära
staden, och ger värdefulla tips
med mycket personlighet och
värme.

Detta evenemang kostar 150 kr.

Samtal och musik i kyrkan
Söndag 5 augusti kl. 19

Svenska Kyrkan i Laholm bjuder in till samtal och musik
med Diana Lavesson, Mathilda Kjellström Ståhl, Anna
Andersson och Kim Lundberg. S:t Clemens kyrka, mingel
efteråt. Ingen kostnad. Arrangör: Svenska kyrkan i
Laholm.

Vår reakällare är
öppen som vanligt i
sommar. Dessutom
har vi utökat med ett
rum för antikvariska
böcker. Här finner
du böcker i de mest
skilda ämnen men med tonvikt på fackböcker, främst
samhälle, psykologi och litteraturhistoria.

Njut av en god fika på
Chocolaterian på bokhandlargården
i sommar

Carina Lovén kommer i sommar
att driva Chocolaterian Bokhandlargården i Laholm, i en
härlig lokal med Laholms mysigaste innergård. Sedan drygt
två år driver Carina Chocolaterian
Skottorps Slott. Det har blivit

Pocketkampanj
Köp 4 betala för 3
(gäller även storpocket
och engelsk pocket)

ett älskat utflyktsmål för både Laholmare och tillfälliga
besökare.

Chocolaterian brinner för tillverkning och framställning
av choklad och praliner som varieras efter säsong, och
det finns alltid ett sortiment på 12–20 smaker.
De tillverkar pralinerna för hand, med stor
kärlek och omsorg, och
väljer råvaror och ingredienser noga, lokala i största mån. Tillverkning och
bakning sker i norra flygeln på Skottorps Slott.
Sommarcafé & chokladbutik på Bokhandlargården
öppet under juni–augusti måndag–fredag 11–17 samt
lördagar 10–14.

Sortimentet kommer att bestå av samma goda bakverk,
smörgåsar och chokladpraliner som på Skottorps Slott,
fast i mindre skala. Dessutom egen Italiensk Gelato,
tillverkad på Chocolaterian, av Skottorps Mejeri´s mjölk.
En glass utöver det vanliga!
Läs mer om Chocolaterian på: www.chocolaterian.nu
eller på facebook.
Evenemangen kostar 100 kr/pers. (om inget annat anges). Anmäl dig och betala sedan biljetten
inom 10 dagar (annars stryks din anmälan). Vi
bjuder på dryck och lite somrigt plock att äta till.
Vid vackert väder kommer vi att vara på bokhandelns innergård.
Bindande anmälan till evenemangen snarast –
imorgon kan det vara fullsatt! Meddela ev. mat
allergier vid anmälan. Insläpp 30 min innan.
www.bokhandelnlaholm.se
E-post: butiken@bokhandelnlaholm.se

