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  KULTURALMANACKAN
I detta häfte finner du arrange-
mang och aktiviteter som du kan 
uppleva i Hylte kommun mellan 
maj och augusti 2019.

”Vad ska vi hitta på idag?”. En 
fråga som lätt uppstår under lediga 
dagar. Möjligheterna är många - 
upplevelser i Hylte råder det ingen 
brist på - men ändå tryter fantasin. 
Känner du igen dig? Då har du 
kommit helt rätt. Med guiden till 
roliga aktiviteter vill vi inspirera och 
tipsa om saker att hitta på i kom-
munen.

Eftersom alla aktiviteter inte kan 
vara med i häftet eller inte var 

planerade vid tryck finns vi även 
på facebook. Under #kulturihylte 
hittar du oss på sociala medier där 
vi marknadsför händelser och kul-
turarrangemang i Hylte kommun. 
Tipsa oss - så delar vi! 

Nu kan du även få senaste infor-
mationen om alla aktiviteter via 
ett nyhetsbrev som skickas till din 
epost. Anmäl dig via webbsidan.

Har du massa ideér men inga 
pengar att förverkliga dem? 
Längtar du också till vårens 
aktiviteter? 

Då kan du söka kulturstöd för pro-
jekt och arrangemang. 
Sista anmälningsdag är den  
15 juni 2019 för arrangemang/pro-
jekt som äger rum mellan septem-
ber och december. Mer information 
och ansökan finns på 
www.hylte.se

1 maj 
7:30 Revelj. Musikkåren 
Lyran hälsar våren välkom-
men!

På tre platser i Hyltebruk: 7:30 Kronå-
kersgatan, 7:45 Innergården på Skol-
gatan 3, 8:05 Staffansbo, Åkervägen. 
Inställt vid dåligt väder.
Arrangör: Musikkåren Lyran

11:00 Vårkonsert av Musik-
kåren Lyran

Blåsorkestern Lyran framför ett 
blandat program på Malmagårdens 
äldreboende i samarbete med Vuxen-
skolan och Hylte Kommun
Arrangör: Musikkåren Lyran

18:00 Vårbrasa vid Jällun-
dens strand

Vårtal av Alf Andersson och sång av 
kyrkokören. Därefter klassisk musik
med vårtema av Oskar Andersson, 
viola, och Marcus Gunnarsson, piano.
Servering och lotteri. Inträde.
Arrangör: Jälluntofta Samhällsförening

4 maj 
14:00 Brunnsbackadagen, 
Unnaryd

Såg, stickhyvel och kvarn demonstra-
tionskörs. Lotterier, stickrace, kaffe-
servering och musikunderhållning.
Arrangör: St. Brunnsbacka Sågkvarn 

6 maj
14:30 Konsert och mån-
dagscafé med Solskinas på 
Malmagården, Hyltebruk

Arrangör: Omsorgskontoret

10 maj
14:30 Skolkonsert från kul-
turskolan på Malmagården, 
Hyltebruk

Arrangör: Omsorgskontoret

12 maj
14:00 Gårds- och torpvand-
ring, Hyltebruk

Vi besöker byar där vi lär oss dess 
historia och invånare samt utbyter 
information. Samling på Lindekullen 
sedan åker vi ut. Medtag kaffekorg. 
Arrangör: Hylte hembygdsförening

13 maj
9:00 Äventyr i Sagornas 
skog i naturreservatet Öde-
gärdet, Unnaryd

Barnvänlig guidning där man följer 
med i den magiska skogen i sagans 
värld. Guidningen tar två timmar och 
passar modiga och listiga barn med 
skarpa ögon i åldern cirka 5–9 år.
Arrangör: Länsstyrelsen i Halland

14:00 Musikunderhållning 
med Martin och Tommy på 
Sjölunda, Torup

Härlig musik från 60-70-80 talet.
Arrangör: Omsorgskontoret

14 maj 
09:00 Sinnesvandring för 
barn, Ödegärdet Unnaryd 

Upplev bokskogen med alla sinnen. 
Med hjälp av olika övningar skärper vi 
vårt fokus och upptäcker nya detaljer
i detta fantastiska landskap. Passar 
barn i ålder 9–12, guidningen är ca  
2 timmar. 
Arrangör: Länsstyrelsen i Halland

15 maj 
09:00 Musikunderhållning 
med Lennart’z med Hjördis  
på Dagverksamheten på 
Höstro  

Arrangör: Omsorgskontoret

16 maj
14:00 Gubbträff på Mötes-
plats Guldkanten, Hyltebruk

Terminsavslutning med underhållning 
av Ylva och Ove Eriksson.
Arrangör: Omsorgskontoret
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18 maj
10:00 Byavandring i Kinna-
red

Samling vid skolan för samåkning 
till Ry-Bohult. Promenad/bil, medtag 
fika.
Arrangör: Kinnareds hembygdsförening

19 maj
10:00 Sinnesvandring: Ätliga 
och användbara växter, i na-
turreservatet Sjö, Unnaryd 

Följ med överlevnadsexperten Juha 
Rankinen på en smaklig upplevelse 
genom de vackra kultur- och natur-
markerna i Sjö. Avslutas med en vild 
lunch. Vandringen tar cirka 4 timmar. 
Obs! Anmälan via kalendern på 
www.lansstyrelsen.se/halland
Arrangör: Länsstyrelsen i Halland  

14:00 Söndagscafé på Mö-
tesplats Guldkanten, Hylte-
bruk

Åke Andersson spelar dragspel och 
sjunger. Fika till självkostnadspris.
Arrangör: Omsorgskontoret

14:00–17:00 Fornminnes-
vandring i Torupsområdet

Arrangör: Torup Hembygdsförening

18:00 Vårvandring i Saxhult, 
Femsjö

Vårvandringen utgår från Saxhult, där 
vi samlas på gårdsplanen. Ta med 
fikakorg.
Arrangör: Femsjö hembygdsförening

19:00 Konsert i Unnaryds 
Hembygdspark: Nü Fiona + 
Rasmus Nelausen

Nü Fiona är ett Indie/Folk band som 
kommer att ge sig ut på turné i maj 
tillsammans med den danske mu-
sikern Rasmus Nelausen. Turnén 
kommer att avslutas med en hejdund-
randes konsert i Unnaryd.
Arrangör: Unnaryd-Jälluntofta Hembygds-
förening

20 maj
09:00 Äventyr i Sagornas 
skog i naturreservatet Öde-
gärdet, Unnaryd

Barnvänlig guidning där man följer 
med i den magiska skogen i sagans 
värld. Guidningen tar två timmar och 
passar modiga och listiga barn med 
skarpa ögon i åldern cirka 5–9 år.
Arrangör: Länsstyrelsen i Halland

22 maj
10:00 Musikunderhållning 
med Ida Ivarsson på Träff-
punkten, Unnaryd

Arrangör: Omsorgskontoret

18:00 Kulturhistorisk vand-
ring med guidning i Olshult 

Lär känna din bygd. Medtag fika.
Arrangör: Långaryds hembygdsförening

26 maj
11:00 Mors dag-firande med 
Hylte Kulturskola, på Bäck-
hästens Bageri

Arrangör: Bäckhästens Bageri

29 maj
10:00 Valborgsfirande på 
Malmagården, Hyltebruk 

Med vårtal och Ida sjunger in våren i 
Farmorshörna
Arrangör: Omsorgskontoret

30 maj
14:00 Kristi Himmelfärdsdag 
på MHF-Gården Vallsnäs, 
Unnaryd

Tipspromenad, Friluftsgudstjänst. 
Andrea och Gunilla från Solsidan 
Grön Hälsa vid Kroksjön berättar om 
sin verksamhet, om rehab och hälsa i 
natur och trädgård. Servering.
Arrangör: Södra Västbo MHF

31 maj 
Vårmarknad i Torup
Marknad med hantverk, blommor och 
mat

18:00 Dur i Natur: Utomhus- 
konsert i naturreservatet 
Ödegärdet, Unnaryd

Vittran är en vokaltrio med fötterna 
djupt rotade i den nordiska myllan. 
Fängslande folkmelodier, slingrande 
ornament, stämsång och traditionella 
sångtekniker. En förtrollande musika-
lisk upplevelse i bokskogens grönska. 
Ta med sittunderlag och picknick.
Arrangör: Länsstyrelsen i Halland

Nü Fiona är ett Indie/Folk band som kommer att ge sig ut på turné i maj tillsammans 
med den danske musikern Rasmus Nelausen. Turnén kommer att avslutas med en 
hejdundrandes konsert Unnaryds hembygdspark, där de hör hemma. I slutet av som-
maren släpper de sin andra EP. Rasmus Nelausen är en låtskrivare och gitarrist som 
med sin närvaro på scenen visar att allt som behövs är en gitarr, och en kraftig och 
ärlig stämma.                                          19 maj kl 19:00 i Unnaryds Hembygdspark
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1 juni
19:00 Singer-songwriter 
kväll med Kristoffer Kabell 
och Josephine Foster (US), 
Unnaryds hembygdspark

En intim och stämningsfull konsert-
kväll med text- och låtskrivandets 
konst i fokus utlovas när fantastiska 
Kristoffer Kabell från Unnaryd delar 
scen med den hyllade artisten Jo-
sephine Foster från Colorado. 
Arrangör: Hylte kommun, Kultur i Halland 
- Musik, Unnaryd–Jälluntofta hembygds-
förening

3 juni
14:30 Måndagscafé med 
Kerstin Nilsson på Malma-
gårdens Dagcentral

Arrangör: Omsorgskontoret

6 juni
Turista Hemma-dag i Hylte
Turista hemma och upptäck, förund-
ras och njut av ditt Hylte! Ladda ner 
karta med besöksmål på visithylte.se

13:30 Nationaldagsfirande 
med teater på Högloftsstu-
gan, Kinnared

Pjäs ”Levande historia anno 1919” i 
högloftsstugan. Kaffeservering med 
nationaldagsbakelser i carporten/ute.
Arrangör: Kinnareds hembygdsförening

14:00 Firande av Sveriges 
nationaldag på Lindekullen, 
Hyltebruk

Tal och flaggutdelning. Årets talare är 
Micael Arnström. Musikkåren Lyran 
underhåller. Lyssna och skratta till 
Jan Wolfhagen. Nya svenska med-
borgare uppvaktas. I samarbete med 
Hylte kommun.
Arrangör: Hylte hembygdsförening

7 juni
14:00–00:00 Live by Youth, 
Hyltebruk

Festival vid Hylte fritidsgård av och 
för unga. På scen: Fridlyst, Julia Lööf, 
Hylte Fiddlers, Liam DJ Verify, The 
Mountains, Philip Nilsson, Moa Niska-
nen, m.fl. Dans, food trucks, tävlingar. 
God mat och skönt häng.
Arrangör: Hylte kommun, Kultur i Halland, 
Ung i Halland, Boost Hylte  

9 juni
19:00 Konsert: Fågelvägen i 
Unnaryds Hembygdspark

Var med och lyssna och fira Fågelvä-
gens nya album på releasekonsert. 
Arrangör: Unnaryd-Jälluntofta Hembygds-
förening

13 juni
19:00 Musik och Allsång i 
Sjögårdsparken, Torup

Kvällens artister: Hyltebygdens Spel-
män
Arrangör: Torups Samhällsförening

17 juni
14:00 Måndagscafé på Mö-
tesplats Guldkanten, Hylte-
bruk 

Bo Lindblad berättar och visar bilder 
från sin resa till Nordkorea. Fika till 
självkostnadspris.
Arrangör: Omsorgskontoret

20 juni
19:00 Musik och Allsång i 
Sjögårdsparken, Torup

Kvällens artister: Rixons orkester
Arrangör: Torup Samhällsförening

21 juni
13:00 Midsommarfirande på 
Högloftsstugan, Kinnared

Sedvanligt midsommarfirande med 
lövning av majstång och ringdans till 
musik. Medtag blommor och fikakorg!
Arrangör: Kinnared hembygdsförening

14:00 Midsommarfirande på 
Lindekullen, Hyltebruk

Festligheterna med lekar och dans. 
Pia, Johan och Roger deltar.
9:00 Samling för att klä och resa 
stången.
Arrangör: Hylte hembygdsförening

21 juni 
14:00 Midsommardans på 
Hinnakullstugan, Torup

Arrangör: Torup hembygdsförening

14:30 Midsommarfest vid 
Höstro, Långaryd. 

Servering, dans och lekar, fiskdamm
Arrangör: Långaryd Hembygdsförening

15.00 Midsommardans på 
MHF Gården Vallsnäs, Un-
naryd

Dans kring stång med musik och 
lekledare. Servering. Alla välkomna.
Inget inträde.
Arrangör: Södra Västbo MHF

Josephine Foster (US) är aktuell med den 
den nysläppta skivan Faithful fairy Har-
mony som har fått lysande recensioner. 
I sommar delar hon scen med Kristoffer 
Kabell. 
1 juni kl 19:00 i Unnaryds hembygdspark
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22 juni
14.00 Midsommarfirande på 
Lugnet, Drängsered

Spelmän, ringdans, lottförsäljning
Arrangör: Drängsered hembygdsförening

14:00 & 18:00 Friluftsteater 
”Kris på hjärnkontoret” på 
Tiraholm, Unnaryd

Årets föreställning är ett originalma-
nus kryddat med musik och glada 
amatörer. www.iogthylte.se
Arrangör: IOGT-NTO Hyltebruk

23 juni
12:00 Hembygdsfest vid 
Haggården, Femsjö

Med musikunderhållning och dans 
kring stången. Kaffeservering.
Arrangör: Femsjö Hembygdsförening

14:00 & 18:00 Friluftsteater 
”Kris på hjärnkontoret” på 
Tiraholm, Unnaryd

Årets föreställning är ett originalma-
nus kryddat med musik och glada 
amatörer. www.iogthylte.se
Arrangör: IOGT-NTO Hyltebruk

27 juni 
19:00 Musik och Allsång i 
Sjögårdsparken, Torup

Kvällens artister: 40-talisterna
Arrangör: Torup Samhällsförening

19:00 Konsert: Petter bjuder 
till Triokonsert! Unnaryds 
hembygdspark

Kvällens gäster: Matilda Sjöström och 
Joakim Fritzner. 
Arrangör: Kulturskarven

28–30 juni        
Bonadsmålarkurs på Unna-
ryds bonadsmuseum

Kurs i äggtempera: Blanda naturfärg 
från ägg och pigment och låt dig in-
spireras av folkkonsten som målades 
i Unnaryd för 200 år sedan. Läs mer 
på www.bonadsmuseum.se
Arrangör: Unnaryd-Jälluntofta Hembygds-
förening

28 juni 
Pubkväll på Tiraholms Fisk

Fatboys & Reine - 5 goa gubbar som 
lirar ’Good old rock n’roll’.
Arrangör: Tiraholms fisk

29 juni
14:00 & 18:00 Friluftsteater 
”Kris på hjärnkontoret” på 
Tiraholm, Unnaryd

Årets föreställning är ett originalma-
nus kryddat med musik och glada 
amatörer. www.iogthylte.se
Arrangör: IOGT-NTO Hyltebruk

30 juni
18:00 Konsert med Krok-
sjöns musikkollektiv i Unna-
ryds kyrka

Medlemmar från bl.a. Fågelvägen, 
Nü Fiona, Driftwood Company, 
Mother Lake m.fl. tolkar och sjunger 
varandras låtar i nya konstellationer. 
Musikkollektivet siktar på en vinter-
konsert men ger en försmak under 
denna sommarkonsert.
Arrangör: Kroksjöns musikkollektiv

4 juli 
19:00 Musik och Allsång i 
Sjögårdsparken, Torup

Kvällens artister: Solskina
Arrangör: Torup Samhällsförening

19:00 Konsert: Petter bjuder 
till Triokonsert! Unnaryds 
hembygdspark

Kvällens gäster: Songs of Boda och 
Lisa Långbacka. 
Arrangör: Kulturskarven

5 juli 
Pubkväll på Tiraholms Fisk

Island Country - Countrymusik från 
”The Island of Bolmsö”. 
Arrangör: Tiraholms fisk

6 juli
Musik i Glashuset på Bäck-
hästens Bageri

Sommarkväll, skön musik, ekologisk 
mat. Mer om artisterna, platsen och 
praktisk info finns på backhasten.se  
Arrangör: Bäckhästens bageri och café

10 juli 
Unnarydsdagen
Marknadsdag i Unnaryd och aktivi-
teter i hembygdsparken bland annat 
riksspelman Gusten Brodin, Peter 
Åkerström spelar Cornelis, Artvan. 
Läs mer på www.unnaryd.com

”Kris på hjärnkontoret” heter årets 
upplaga av friluftsteatern som spelas på 
Tiraholm. Lokala skådespelare står för 
glatt folklustspel under ledning av Totte 
Ljunggren. 
22, 23 och 29 juni kl 14:00 och 18:00

J U L I 
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11 juli 
16:00 Binga - Ett Halländskt 
folkäventyr, i Unnaryds hem-
bygdspark

Teaterföreställningen med Strand- 
teatern Laholm om stickkonst som tar 
oss tillbaka i tiden, för alla åldrar. Läs 
mer på www.strandteatern.se
Arrangör: Hylte hembygdskrets

19:00 Musik och Allsång i 
Sjögårdsparken, Torup

Kvällens artister: Small mistakes
Arrangör: Torup Samhällsförening

12 juli 
Pubkväll på Tiraholms Fisk

Driftwood Company - Populära 
Unnarydsbandet med folkmusikalisk 
tradition och influenser från världens 
alla hörn. 
Arrangör: Tiraholms fisk

13 juli
Musik i Glashuset på Bäck-
hästens Bageri

Sommarkväll, skön musik, ekologisk 
mat. Mer om artisterna, platsen och 
praktisk info finns på backhasten.se  
Arrangör: Bäckhästens bageri och café

14 juli 
13:00 Reservatets Dag på 
Lintalund, Torup

Arrangör: Torup hembygdsförening

18 juli 
19:00 Musik och Allsång i 
Sjögårdsparken, Torup

Kvällens artister: Goa grabbar
Arrangör: Torup Samhällsförening

19:00 Konsert: Petter bjuder 
till Triokonsert! Unnaryds 
hembygdspark

Kvällens gäster: Lisen Rylander Löve 
och Kristoffer Åström. 
Arrangör: Kulturskarven

20 juli
Musik i Glashuset på Bäck-
hästens Bageri

Sommarkväll, skön musik, ekologisk 
mat. Mer om artisterna, platsen och 
praktisk info finns på backhasten.se  
Arrangör: Bäckhästens bageri och café

22–25 juli        
Bonadsmålarkurs på Unna-
ryds bonadsmuseum

Kurs i äggtempera: Blanda naturfärg 
från ägg och pigment och låt dig in-
spireras av folkkonsten som målades 
i Unnaryd för 200 år sedan. Läs mer 
på www.bonadsmuseum.se
Arrangör: Unnaryd-Jälluntofta Hembygds-
förening

25 juli 
19:00 Musik och Allsång i 
Sjögårdsparken, Torup

Kvällens artister: Elvis 4 Ever
Arrangör: Torup Samhällsförening

19:00 Konsert: Petter bjuder 
till Triokonsert! Unnaryds 
hembygdspark

Kvällens gäster: Filip Jers och Svante 
Sjöblom. 
Arrangör: Kulturskarven

27 juli 
Bolmendagen
Aktiviteter runt hela sjön Bolmen. Läs 
mer på www.bolmensweden.se

Musik i Glashuset på Bäck-
hästens Bageri

Sommarkväll, skön musik, ekologisk 
mat. Mer om artisterna, platsen och 
praktisk info finns på backhasten.se  
Arrangör: Bäckhästens bageri och café

3 augusti
Bosgårdsfallets dag i Torup
Arrangemang vid Bosgårdsfallet med 
tipspromenad, lotterier mm
Arrangör: Torup samhällsförening

4 augusti
Hembygdsgårdarnas dag 
Femsjö: Friesmuseet, kyrkan, Fem-
sjö skola, kyrkstallarna och Haggår-
den öppna
Kinnared: kaffe, visning av verktyg 
Långaryd: Friluftsgudstjänst, serve-
ring, underhållning.

En fartfylld berättande teaterföreställning med nykomponerad sång, musik och koreo-
grafi. Binga tvingas ta sig genom den Halländska sandflykten för att hämta friskt vatten 
som kan rädda lilla syster Ingeborg. En fruktad jätte kastar sin skugga över landet och 
håller de fyra åarna Viskan, Ätran, Nissan och Lagan i ett järngrepp. Den enda som 
kan befria dem är Binga! En berättelse om rädsla och mod men också om Binge stick-
ningen i ett 1600-talets Halland.  Fri entré - 11 juli kl 16:00 i Unnaryds hembygdspark

A U G U S T I 



 NATUR FÖR SENIORER  FÖR BARN UTSTÄLLNING FILMFÖRLÄSNING 
BERÄTTANDE

TEATER 
DANS MUSIK

14:00 Spelmansstämma i 
Unnaryds hembygdspark

Traditionellt buskaspel & allspel. Ta 
med ditt instrument, var med och 
spela eller kom för att avnjuta en 
eftermiddag i folkvisornas klang.
Arrangör: Unnaryd-Jälluntofta Hembygds-
förening

5–11 augusti
Into the woods–Festivalen
En vecka av mat, musik, hantverk 
och gemenskap under skogens tak. 
Läs mer och köp din biljett på 
www.intothewoods.se
Arrangör: Forest tribe, Hallifornia, Hylte 
kommun, Region Halland

14 augusti 
19:00 Allsångskväll på Lin-
dekullen, Hyltebruk

Allsångsledare är Pia Andersson, 
bandledare Roger Lindroth m fl
Arrangör: Hylte Hembygdsförening

16 augusti 
Kräftskiva och Allsång på 
Tiraholms Fisk

Peter Åkerström underhåller med 
kända melodier av Cornelis och 
Taube. 
Arrangör: Tiraholms fisk

21 augusti 
19:00 Allsångskväll på Lin-
dekullen, Hyltebruk

Allsångsledare är Pia Andersson, 
bandledare Roger Lindroth m fl
Arrangör: Hylte Hembygdsförening

23 augusti 
19:00 Blandat musikquiz 
och berättelse om Bolivia, 
Inkafolket på Unnaryd MHF 
Gården Vallsnäs

Mångsidige Victor Salazar genomför 
blandat musikquiz. Berättelse med 
musik och allsång från sitt hemland 
Bolivia och Inkafolket. Servering.
Arrangör: Södra Västbo MHF

25 augusti 
Långaryds Marknad
En gammeldags marknad där du kan 
hitta hantverk, blommor och mat. 
Även underhållning och aktiviteter för 
barnen. Läs mer på 
www.hembygd.se/langaryd

7–8 september
Tågdagarna I Landeryd
Årligen återkommande evenemang 
där olika järnvägsmuseiföreningar 
visar upp sina veterantåg, dessutom 
även utställningar, god mat och un-
derhållning. www.tagdagarna.se

Återkommande aktiviteter
Måndagar

>> 18:30–20:00 Moving To-
rup på Torups bygdegård
Hitta din egen dans! För ALLA med 
intresse av att fördjupa sig i Dansen 
och känna dess genomsyrande 
glädje. Ingen förkunskap behövs! 
På måndagar även för barn! T o m 
20 juni (Ej v.20 och röda dagar). 
Kursen börjar igen den 22 augusti.
Arrangör: Nathalie Ruiz, Artome

Torsdagar
>> 18:30–20:00 Moving To-
rup på Torups bygdegård
Hitta din egen dans! För ALLA med 
intresse av att fördjupa sig i Dansen 
och känna dess genomsyrande 
glädje. Ingen förkunskap behövs! T 
o m 20 juni (Ej v.20 och röda dagar) 
Kursen börjar igen den 22 augusti.
Arrangör: Nathalie Ruiz, Artome

>> 19:00 Musik och Allsång 
i Sjögårdsparken, Torup
Detaljerad program finns i häftet.

Lördagar
>> 13:00–16:00 Skaparlör-
dag i Unnaryds hembygds-
park
Workshops & slöjd med olika 
material. För alla åldrar. 29 juni–4 
augusti   www.bonadsmuseum.se

Söndagar
>> 14:00–17:00 Friesmuse-
et i Femsjö
Visning av botanisten och mykolo-
gen Elias Fries’ liv och forskning. 
Från juni–augusti.
Kontaktpersoner: Sören Bjärnborg 
0371-63049, Bo Tengnäs 0345-12072

>> 13:00–17:00 Lintalund i 
Torup 
Öppet under juli samt övrig tid enlig 
överenskommelse.
Kontakt: Bengt-Åke Torhall  
070/5439721

>> 13:00–15:00 Chalander-
ska museet i Jälluntofta 
Visning av möbler av finsnickaren 
Johannes Chalander.
Öppet under sommaren samt övrig 
tid enlig överenskommelse. 
Kontakt: Nils-Erik Lagerwall, 070-539 
90 49 nilserik.lagerwall@gmail.com 
eller Stefan Johansson 070-311 95 64



KONTAKTUPPGIFTER TILL ARRANGÖRERNA 
Bäckhästens bageri
 mail@backhasten.se
Drängsered hembygdsförening
 c.bech@outlook.com
Femsjö Hembygdsförening
 ann-christin.johansson@hylte.se
Hylte hembygdsförening/Hembygdskrets 
 bossebus213@hotmail.com
Hylte kultur och bibliotek 
 kultur@hylte.se
IOGT-NTO Hyltebruk
 totte.agneta@outlook.com
Kulturskarven
 petter@epidemin.se
Jälluntofta Samhällsförening
 nilserik.lagerwall@gmail.com
Kinnareds hembygdsförening
 evy_brannarp@hotmail.com

Kulturskola Hylte/Musikkåren Lyran 
 lena.carlberg-nielsen@hylte.se
Långaryds hembygdsförening 
 birgitta.holmen@langaryd.nu 
Moving Torup 
 nathalie@ruiz-artome.se
Omsorgskontoret 
 Christel.Johansson@hylte.se
  lise-lotte.jonsson@hylte.se
 Lena.Andersson@hylte.se
 Kristina.Svensson-Kamstedt@hylte.se 
 mona.adolfsson@hylte.se
Rydöbruks Samhällsförening 
   eva.e.bengtsson@telia.com 
Södra Västbo MHF
 lennart.bertilsson.u@gmail.com

Tiraholms fisk
 boka@tiraholm.se
Torups Samhällsförening/Hembygdsförening 
 b.torhall@telia.com
Unnaryd-Jälluntofta Hembygdsförening
 hembygdsforening@unnaryd.com 

ANSVARIG UTGIVARE:
Ola Persson 
Kulturutvecklare Hylte kommun 
 Ola.persson@hylte.se

Vill du vara med i nästa utgåva? 
Hör av dig! I augusti 2019 är det dags 
att lämna in all ny information till oss.

Into the woods
Den 5–11 augusti blir det festival 
i skogarna runt Kroksjön i Unna-
ryd. Into the Woods bjuder in folk 
från när och fjärran för att njuta 
av mat, musik, hantverk och ge-
menskap under skogens gröna 
tak. Kultur i Hylte har träffat Erik 
Ruth som är initiativtagare till 
Into the Woods.

Hej Erik, hur är läget? 

Tack det är bra! Vi är mitt uppe i för-
beredelserna inför en massa roliga 
grejer till sommaren. 

Du är ett nytt ansikte för Hylte-
borna, kan du berätta lite om dig 
själv? 

Absolut. Jag flyttade till Varberg för 
ungefär 10 år sedan för att jag gillar 
att kitesurfa. Innan dess jobbade 
jag med evenemang i fjällen. Jag 
startade då företaget Nordic Surfers 
för att kunna jobba med mina egna 
projektidéer. Sen 2013 har emel-
lertid mycket av min tid gått till att 
utveckla Hallifornia-festivalen i 
Varberg. Under sommaren är det 
mycket action med många rela-
tioner och utåtriktat arbete. Under 
vintterhalvåret är det mer reflektion 
och utveckling av olika teorier.

Berätta mer om Into the Woods!

Into the Woods är för mig jätte-
spännande. De teorier som jag 
har utvecklat med Hallifornia som 
case finns det nu möjlighet att testa 
i ett helt nytt sammanhang. Kort-
fattat kan man säga att själva idén 
handlar om att utveckla ett attraktivt 

koncept som bygger på en plats 
unika förutsättningar, såväl naturliga 
som fysiska, sociala och kulturella. 
I Hylte är både skogen och kulturen 
en guldgruva, vilket Into the Woods 
kommer att utgå ifrån.

Varför ville du göra en festival 
ute i skogen? 

Personligen så brukar jag åka ut i 
skogen när jag behöver få utrymme 
att hitta tillbaka till mig själv. Det tror 
jag att det är flera som har behov 
av, och jag tror att man kan göra 
det på ett fint sätt tillsammans med 
andra. I Varberg så gör vi en festival 
mitt i stan, vilket har sina utmaning-
ar med en väldigt intensiv period för 
uppbyggnation och många aspekter 
som krånglar till det. Så det var en 
röst i mig som sa att jag skulle söka 
mig till skogen. Efter att ha kommit 
i kontakt med en massa fantastiska 
människor i Hylte kommun så kän-
des det som att det fanns en större 
mening i det. 

Vad är en bra festival för dig? 

För mig är en bra festival ett positivt 
sammanhang där olika aktörer 
deltar och tillsammans skapar 
sociala och ekonomiska värden. 
Det ger i sin tur ringar på vattnet för 
en kommun eller region och ska-
par attraktivitet och lokal stolthet. 
Värderingarna är grunden som allt 
annat utvecklas utifrån.

Vad hittar du på när du inte är 
arrangör?

Jag hänger med min familj och vän-
ner och tycker om att laga och äta 
mat. Eftersom att mitt jobb är väldigt 
intensivt så gillar jag att bara ta 
det lugnt. Jag gillar också att resa, 
upptäcka platser och lära känna nya 
människor. Kitesurfa, åka skidor 
eller snowboard är också kul. Under 
vintern så blir det en hel del bastu 
och kallbad eftersom att det inte 
finns så mycket snö i Varberg.

Hur får jag reda på mer om Into 
the Woods?

Gå in på www.intothewoods.se eller 
kolla in FB-sidan.

Kan man engagera sig på något 
sätt?

Absolut! På många olika sätt. 
Antingen genom att hjälpa till med 
att genomföra festivalen, hålla i en 
aktivitet, uppträda eller genomföra 
något eget projekt som passar in. 
Vi välkomnar både privatpersoner, 
företag och organisationer att enga-
gera sig.

Erik Ruth 


