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Weekend

Äntligen har Halmstad kallbadförenings
nya och efterlängtade bastu invigts på
Gröningen, Östra stranden. Har du också
fastnat för att kallbada och är sugen på
att testa bastun? Se till att bli medlem
i kallbadföreningen, läs mer på
facebook.com/halmstadkallbadforening.

Kontakt
Halmstad Tourist Center
Fredsgatan 5, 302 46 Halmstad
035-12 02 00
info@tourist.halmstad.se

Skaldjurskryssning
Hur låter en kryssning på Kattegatt med
utsikt in mot Halmstad och en middag med
pinfärska skaldjur direkt från fiskaren?
Inte helt fel va? Under 2021 gjorde Varberg
Cruise Line några besök i Halmstad och de

Tre Cuori
Gillar du napolitansk pizza? Då ska du
besöka det senaste tillskottet på Halmstads
krogkarta. Den nya italienska restaurangen
har flyttat in i en av Halmstads mest anrika

kommer tillbaka även i år. Utöver kryssningar
kommer det även erbjudas välsmakande
middagar vid kajkanten.
Håll dig uppdaterad på datum och bokning
via varbergcruiseline.se.

lokaler, Wärdshuset Tre Hjärtan. Namnet
Tre Cuori har sitt ursprung från just detta
då Tre Cuori betyder Tre Hjärtan på
italienska. Upplev kärleken från ett
autentiskt italienskt kök med rätter
tillagade av de bästa råvarorna från Italien.

Smaka på
Kattegattleden
Njut av lokalproducerad mat och dryck medan
du trampar fram i behagligt tempo på vackra
cykelvägar genom det halländska landskapet.
Smaka på Kattegattleden har redan gjort
succé i Halmstad med bland annat Halmstad

Foto: Minna Elisa

En ny
nivå på
kallbad

Njut av en
weekend
i Halmstad

Smakrunda och Gårdstrampet. Under våren
kommer båda tillbaka med nya rundor.
Håll utkik efter datum och biljettsläpp på
smakapakattegattleden.se!

Trivs du i naturen? Och gillar
att vara aktiv? Då är detta en
weekend för dig! För att ta dig runt
är det enklast med bil men du kan
ta dig till de flesta platserna med
kollektivtrafiken.

Gilla och följ oss på

Fredag 17.00
Checka in på charmiga och naturnära
PaulssonPaleo. Här tar Cecilia, Catharina och
Simon emot dig i sin självhushållaridyll där
de också sprider kunskap om stenålderskost,
yoga och barfotalöpning ute i skogen. Kvällens
middag äts på närliggande Tallhöjdens värdshus där menyn följer årstiderna och har många
lokala välsmakande inslag av naturen.

facebook.com/destinationhalmstad
Instagram
@destinationhalmstad
Mer info hittar du på
destinationhalmstad.se

Ansvarig utgivare
Destination Halmstad AB
Produktion Consid AB
Tryck Tryckservice AB
Foto Om inget annat anges,
Destination Halmstad AB
Foto: Anders Andersson

Text Destination Halmstad AB
Omslag Patrik Leonardsson
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Lördag 08.00
Börja dagen med frukost, yoga eller kanske ett
uppiggande dopp. Därefter väntar en vandring
längs vackra Gårdshultsleden, förbi Danska
falls dånande vattenmassor till Gårdshults
sagolika kulturlandskap.

Söndag 08.00
Efter frukost är det dags att checka ut och bege
dig mot Fylleån för ett SUP-äventyr utöver det
vanliga. Stundtals är det till och med svårt att
tro att det är i Sverige du paddlar.

Lördag 11.30
Ät en härlig lunch på Nicolas Café innan
du ger dig ut på en cykeltur genom
Simlångsdalens vackra skogar. Pausa vid
friluftsområdet Skedala skog och njut av en
mumsig picknick vid Torvsjöns strand.

Foto: Patrik Stöltenheim

Foto: Rolf Boström/Mostphotos

Nyheter

Get a translated version on our website destinationhalmstad.se/magazine.
Enjoy a weekend in Halmstad! Here’s a suggestion
for an itinerary if you prefer an active vacation and
want to discover Halmstads unique nature.

Lördag 19.00
Ta bilen söderut, passera precis gränsen till
Laholm och stanna vid Ulvereds Hjorthägn.
Här lyxar du till det med en underbar
viltmiddag där maten kommer bara ett
stenkast från ditt bord.
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Söndag 12.00
Avsluta din weekend med ett besök inne
i Halmstads city. Promenera längs Prins
Bertils stig från Halmstad slott till mysiga
och strandnära Söderpiren. Efter en god
lunch fortsätter din vandring längs den
saltstänkta kusten. Tillbaka i stan är du väl
värd en eftermiddagsfika på Skånskan eller
Brooktorpsgården innan Halmstadhelgen
är över för denna gång. Välkommen åter!

Fler tips på
webben!
Andra weekendförslag hittar du på
destinationhalmstad.se/magasin.

Get a translated version on our website destinationhalmstad.se/magazine.
There is no time like springtime! Watch in awe while a sea of white anemones bobs their heads in the wind or find your perfect
bike trail or fishing spot to enjoy the first sun of spring in Halmstad!

Sasong

Njut av naturen och
vårens blommor
Det som kanske kännetecknar
våren allra mest är alla knoppar
i träden och blommor som slår ut.
Naturen grönskar, fåglarna kvittrar
och landskapet blir levande.
I Halmstad erbjuds mängder av
platser att åskåda vårblommor
av alla möjliga sorter.

Fiskesäsongen är tillbaka
Fram med metspöet och bege dig till Nissan
eller Fylleån, de mest populära platserna om
du vill fiska lax. Med sin längd på 186 kilo-

Uppfriskande vårbad
I Halmstad badar vi året om. Har du varit sugen
på att testa kallbad men inte kommit till skott?
Eller fasar du att det är för kallt? Då kanske våren
är precis rätt period för dig att komma i gång.
Inte lika extremt som vinterns kallaste månader
men tillräckligt för ett uppfriskande dopp och en
mjukstart inför kommande höst och vinter.
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Vårens primörer
Snart hittar du vårens efterlängtade primörer
i gårdsbutikerna. Söta morötter, pigga rädisor
och små, små potatisar för att inte tala om den
halländska sparrisen. På de sandiga åkrarna runt
Vilshärads Gårdsbutik trivs sparrisplantorna
lite extra bra. Närheten till havet tros vara en
anledning då sparris är en strandväxt. Redan
på 50-talet odlades det sparris i Vilshärad och
fortfarande går det att hitta vildväxande plantor
som härstammar från den tiden. Spana även
in utbudet hos Slättåkra Närproducerat och
Susegård Gårdsförsäljning.

Fler tips på
webben!
Ytterligare vårtecken finns listade på
destinationhalmstad.se/magasin.

Askarebyggets blåsippor
Vill du i stället åka på blåsipps-exkursion
rekommenderar vi Askarebygget, nordöst om
Simlångsdalen. Gör du ett besök här vid rätt
tid på året möts du av ett hav med blåsippor,
störst är chansen mellan april och maj. Platsen
ligger vid gården Askarebygget, parkera efter
gården och följ den övre stigen så kommer du
till de vackra fälten av den fridlysta blåsippan.
Ett annat tips är Skipås naturreservat strax
norr om Steninge.
Rhododendronparken
Någon gång från mitten av maj till början av
juni slår de magiska rhododendronbuskarna ut
och den bästa platsen att uppleva detta är utan
tvekan Rhododendronparken i Tylösand. Under
senvåren förvandlas parken till en sagolik plats
där rhododendrons starka färger och mäktiga
buskage ger en ljuvlig medelhavskänsla. Här
samsas fem olika sorter, de flesta är lila men du
hittar även vita, rosa och röda inslag vilket skapar en sprakande färgsymfoni för såväl öga som
själ. Håll även utkik efter de lite mer anonyma
buskarna katsura, eller kakbuske som de ibland
kallas, då dem avger en doft av nybakta kakor
när löven så småningom börjar falla.

Foto: Joakim Leihed

Cykla in våren
Våren är en perfekt tid för cykling, så har du
inte plockat fram cykeln från förrådet är det
dags nu. I Halmstad finns det, utöver Kattegattleden, flera cykelstråk med underbara vyer
över både kust och inland såsom Hylteslingan,
Laxaleden och Tylösandsleden. Trampa runt
och njut av ljuset och våren. Sugen på
en utmaning? Boka in en mountainbiketur
med Mountain Biking in Halmstad eller ett
fatbikeäventyr med KiteKalle.

Foto: Linda Kristiansson, Vilshärads Gårdsbutik

Uteserveringarna öppnar upp
Längtar du efter att få njuta av god mat och
dryck på en uteservering? Du är inte ensam.
Att få sitta ner med solen i ansiktet och umgås
ser de flesta fram mot. Den 1 april är vanligen
startskottet för flera restauranger i Halmstad.
Då flyttar bord och stolar ut och säsongen för
uteserveringar är här. The Bulls på Lilla torg är
Halmstads största uteservering med vällagad
och rustik mat i gemytlig atmosfär. Letar du
efter Halmstads soligaste uteservering? Då ska
du besöka Cortado Coffee Shop på Norre torg
medan Söderpiren på Västra stranden bjuder
på förstklassig havsutsikt.

meter är Nissan en av södra Sveriges längsta
åar. Redan på 1970-talet startades här en
aktiv fiskevård och idag reproducerar sig laxen
åter naturligt i Nissans forsande vatten. Du
kan också fiska lax eller öring i den välkända
Fylleån som sträcker sig från Småland och
mynnar ut i Laholmsbukten. Föredrar du att
fiska i sjö finns många möjligheter i natursköna
Simlångsdalen där fiskar som gädda, abborre
och mört trivs i vattnet. I Skedala ligger Torvoch Toftasjön vars lummiga omgivning är fylld
med grillplatser och vandringsleder. Här kan
du fiska både gädda, abborre och till viss del
även regnbåge. Lös ditt fiskekort via ifiske.se.

Foto: Mostphotos

Vi listar några säkra vårtecken
och efterlängtade premiärer.

Foto: Minna Elisa

Våren är här!

Galgberget med vitsippor
och liljekonvalj
Uppe på Galgberget finns flera platser med
vackra blommor. Det är till exempel en
perfekt plats för vitsipps-safari. Följer du
elljusspåret kommer du passera mängder av
vitsippor. Här finns även gott om liljekon
valjer och vid utsiktstornet blommar flera
vackra rhododendronbuskar. Vill du se
ännu fler vitsippor så gör ett besök till
Möllegårds naturreservat för att hitta vita
hav av vårtecken.

Norre katts parks blomsterprakt
Det är svårt att hitta en färggladare plats än
vid den lilla dammen i parken när blommorna
breder ut sig. Det blir ett magiskt område tillsammans med änderna som simmar i vattnet,
den lilla vita bron över dammen och den gula
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byggnaden, Rotundan, på kullen. Slå dig ner
på en av bänkarna och absorbera alla vackra
uttryck, azaleornas förtrollande färger och de
olika trädens lummiga skydd.

Get a translated version on our website destinationhalmstad.se/magazine.
What’s a meal without the perfect setting? Here are some of our
favorite restaurants to hang out and enjoy culinary adventures at
– with inspiration from Denmark, Spain, Mexico and more!

Restaurangtips

Skona hang
och spannande
matupplevelser

Pastor och mängder av guacamole. I den
stora trädgården, som är öppen sommartid,
har gamla lastpallar och återvunna brädor
blivit till soffor och bord och i träden hänger
färgglada vimplar och mysiga ljusslingor. Här
varvas mat med rundpingis och pratstunder i
solstolarna, placerade i inramade ”sandlådor”
för dem som vill behålla känslan från stranden tio minuter bort. Beställ frysta margaritas
från beachbaren och avnjut i skuggan eller vid
elden när kvällen nalkas. Ett tips är att hålla
utkik efter restaurangens olika evenemang så
som ölprovning med lokala bryggerier,
klädbytardag och mexikansk skaldjursskiva.

Hygge
På det spännande crêperiet Hygge i Tylösand
står hållbarhet och en avslappnad atmosfär i
fokus. Här kan du sitta, med fötterna i sanden, och avnjuta utsökta galetter och crêpes,
lagade på Hygges alldeles egna sätt och med
inspiration från det halländska och danska
köket. Det är inte bara maten som inspireras
av vårt grannland. Fenomenet ”hygge” är lika
danskt som smørrebrød och kan beskrivas
som en mysig och varm atmosfär där man tar
sig tid att njuta av det goda i livet tillsammans med människor man tycker om. Just
den känslan vill Lisette och Christian, som
driver Hygge, uppnå. De brinner båda för bra
råvaror med hög kvalitet vilket syns på menyn
som färgas av lokala producenter med fokus
på hållbarhet. Av den anledningen förändras
menyn med varje ny säsong och rätterna
komponeras utifrån de råvaror som finns för
tillfället.
Zigges Garage
Mysigt, härligt trångt och helt olikt någonting
annat. På den lilla tapas- och cocktailbaren
Zigges Garage kan du njuta av tapas och
pintxos lagad med kärlek och nyskapande
cocktails rörda till perfektion. Inspirationen är
givetvis hämtad från Spanien men Apostolos
Kalaitzis och hans personal inspireras även av
mötet som uppstår kring matbordet. Stämningen är skönt avslappnad och inredningen

Foto: Agave Glocal

Är du ute efter god mat och
schysst häng? Här kommer fem
tips på ställen som du vill besöka,
oavsett om du är ute efter ett
skönt trädgårdshäng, samtal över
bordsgränser eller bara sann
hyggeanda – med influenser från
Spanien, Mexiko och Danmark.

andas en mix av lekfullhet och enkelhet där
gamla färgglada oljetunnor agerar bord. Varje
fredag bjuds det in till aperitivo, medelhavets
motsvarighet till after work. På bardisken
dukas det fram genuin tapas på stora fat och i
små skålar, precis som man gör på tapasbarer
runt om i Spanien. Besöker du Zigges under
sommarmånaderna måste du avsluta kvällen
på rooftop-baren med vacker utsikt över
Nissan och en spännande drink i handen.
Agave Glocal
En kulinarisk romans mellan Halland och
Mexiko, det är så de tre grundarna beskriver
succén i Haverdal. Med en förkärlek för chili,
närproducerade råvaror och det mexikanska
köket bjuds du in till en härlig och avspänd
stämning med mumsiga burritos, tacos al

Söderfamiljen
Precis som namnet antyder möts du här av en
familjär atmosfär där kreativiteten flödar och
kärleken till maten genomsyrar allt. Här tycker
man om att umgås, gärna över bordsgränserna.
Johanna Norström och My Djurberg, tjejerna
bakom Söderfamiljen, finner glädje i att skapa
en härlig stund för sina gäster och se mötet
mellan maten och människan. Inspiration till
både stämning, inredning och mat kommer
från hela världen och ofta plockar Johanna och
My med sig idéer och smaker från sina egna
resor. Menyn ändras efter humör och säsong,
men är alltid fylld med goda rätter tillagade på
närproducerade, ekologiska och högkvalitativa
råvaror. Vad sägs om kött från Wapnö, ekologiska grönsaker från Slättåkra och ost från
Kvibille? Oavsett om du är ute efter en mysig
fika, en välkomponerad lunch eller en helkväll
med middag och naturvin kan du alltid räkna
med Söderfamiljen.

Familjär stämning på Söderfamiljen. Foto: Lisa Söderholm

Tivolikiosken
My Feldts färgsprakande Tivolikiosk liknar
ingenting annat. Med en blandning av Alice
i underlandet och Willy Wonka är ett besök
på tivolikiosken som att smyga in i just precis
– ett tivoli. Den lika delar sprudlande som
underbart knasiga miljön består av allt från
schackrutigt golv och popcornmaskiner till
vimplar och polkagrisar i taket. Här finns
både kolakokeri och pizzaugn och för den
som är hungrig eller fikasugen erbjuds en
ekologisk och närproducerad meny med
ljuvliga bullar, vackra bakverk och smarrig
lunch. Vill du bara komma och hänga finns
här en perfekt hörna för att sitta och utmana
varandra i kort- och brädspel. Den festliga
Tivolikiosken är dessutom inte bara ett
matställe, utan också en butik där du hittar
My Feldts alla alster och under 2022 väntas
verksamheten utökas med glassbar.

Takeaway från Hygge. Foto: Daniel Börjesson

Fler tips på
webben!
Upptäck fler spännande matupplevelser på
destinationhalmstad.se/magasin.
Trädgårdshäng på Agace Glocal i Haverdal. Foto: Agave Glocal
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Get a translated version on our website destinationhalmstad.se/magazine.
The most important shot in golf is the next one. Make sure you hit that shot on one
of the amazing golf courses in Halmstad. In June, 156 of Europe’s finest golf players
will take part in the golf tournament Volvo Car Scandinavian Mixed hosted by
Henrik Stenson & Annika Sörenstam.

Golf
Golfbanor i Halmstad
• Halmstad Golfklubb, 36 hål

Golfhuvudstad
värd sitt namn

• Halmstad Golfarena, 9 hål
• Haverdals Golfklubb, 18 hål
• Ringenäs Golfklubb, 27 hål
• Holms Golfklubb, 18 hål
• Halmstad Tönnersjö Golf, 27 hål
• Flygstadens Golfklubb, 9 hål
• Strandtorp Golfklubb, 9 hål

Natursköna golfbanor med spel
för alla nivåer gör Halmstad till en
attraktiv destination för golfare
från hela landet. Så mycket att
staden med sina 153 golfhål på
åtta anläggningar blivit utsedd
till Sveriges bästa golfstad av
tidningen Svensk Golf.
Hösten 2012 startade Destination Halmstad
projektet Golfhuvudstaden, i nära samarbete
med lokala hotell och golfklubbar, just för att
ta vara på stadens starka position inom golfen
och samtidigt gynna turistnäringen. Satsningen
har varit lyckad och aldrig tidigare har så många
valt att besöka Halmstad för att spela golf.
Genom åren har flera stortävlingar avgjorts
här och nu är det dags igen. Den 9–12 juni
tävlar 156 av Europas bästa golfstjärnor
– hälften kvinnor och hälften män – mot
varandra på samma villkor i andra upplagan
av Volvo Car Scandinavian Mixed, som
genomförs på Halmstad GK.

Halmstad har som golfdestination ett unikt utbud med åtta anläggningar inom 15 minuters bilresa från stadskärna. I sommar kommer dessutom
Europas bästa golfspelare hit för att tävla mot varandra i Volvo Car Scandinavian Mixed. Bild från Halmstad Golfklubb. Foto: Per Nilsson
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Tävlingen är en deltävling på DP World
Tour (fd European Tour) och intresset
internationellt är stort. Allt direktsänds
i 160 länder, men även på hemmaplan
förväntas tusentals åskådare följa drama
tiken på nära håll i Tylösand.
Utöver sommarens stora golfevenemang
erbjuder Halmstad äkta golfupplevelser året
runt, med banor i varierande miljö bara en
kort bilfärd från city. Inte konstigt att var
tionde invånare i kommunen är golfspelare.

Golfa med havsutsikt på populära
Ringenäs Golfklubb. Foto: Per Nilsson

Holms Golfklubb är en naturskön inlandsbana. Foto: Per Nilsson
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Sevart
Halmstad slott
Halmstad slott ligger vackert beläget vid
Nissan, knappt två kilometer från havet.
Slottet byggdes i början av 1600-talet, under
perioden då Halland fortfarande tillhörde
Danmark. Kristian IV, som härskade över
det danska riket vid tidpunkten, var en stor
byggherre och lät anlägga flera städer, slott och
befästningar runtom i sitt rike. Det var också
han som gav order om att uppföra Halmstad
slott då han ansåg sig behöva en större och
mäktigare bostad vid sina besök i staden.
Slottet, som stod helt färdigt 1619, består av
fyra längor kring en borggård. Dock var det
inte länge som den danska kronan kunde
glädja sig åt lustslottet i Halmstad. År 1645
blev Halland svenskt och slottet blev nu de
svenska kungarnas residens vid besök i staden.

Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos

Slottet har flera gånger förändrats, renoverats
och målats om, men har behållit sin karaktär på
exteriören. I dag används Halmstad slott som
residens för den halländska landshövdingen
medan borggården är öppen för allmänheten.
Årligen arrangeras guidningar inne på slottet.

Historiska
sevärdheter
i city

I centrala Halmstad finns flera historiska platser
och spännande byggnader från ett tidigt skede.
Halmstad har dock inte alltid funnits där staden
ligger idag. Fram till 1300-talet var staden placerad
vid området som idag heter Övraby och nu
består av Övraby kyrkoruin. På 1320-talet började
staden flyttas till den platsen som vi i dag känner
som Halmstad. Här har vi valt ut några historiska
guldkorn, men ett tips är att gå en historisk
stadsvandring för att fördjupa dig än mer!
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Norre port
En av Sveriges få resterande stadsportar hittar
du på Storgatan i Halmstads city. I samma veva
som danska kung Kristian IV lät bygga Halmstad slott satte han i gång ett febrilt arbete med
att förvandla Halmstad till en stark fästningsstad. Runt staden byggdes en ringmur med
fyra stadsportar, Halmstads fästning, inklusive
Norre port som stod klar år 1601. Syftet var
att modernisera gränsfästningarna mot Sverige.
Just Norre port står mot Galgberget som då var
en naturlig plats att attackera ifrån.

Foto: Per Nilsson

Get a translated version on our website destinationhalmstad.se/magazine.
The Historic city of Halmstad has a lot to offer. Have a
look at our favorite spots, from the castle to the city
gates and feel the presence of the wings of history.

58 gravhällar, varav 15 från medeltiden.
I vapenhuset finns några av dem uppställda.
Vid ett besök här, missa inte predikstolen från
1600-talet, dopfunten från 1400-talet, de
gamla gravhällarna från 1300-talet och klocktornet med sin trappa från 1400-talet.
Vallgatan och Hantverksgatan
Gamla Vallgatan och Hantverksgatan intill
Krönleins bryggeri är Halmstads kanske
mysigaste gator. Här har den tidstypiska
kullerstenen och de små husen bevarats, vilket
gör att du lätt kan drömma dig tillbaka till en
svunnen tid. Strosar du runt längs dessa gator
upptäcker du charmiga, färgglada byggnader
och klätterrosor som slingrar sig upp på vägg
arna längs den smala passagen. Här hittar du
även Halmstads minsta hus.

Under fredstid efter kriget mellan Sverige och
Danmark började befästningen förfalla, och
efterhand rivas. Utöver några få kvarlämningar
är Norre port den enda bevarade byggnaden
från Halmstads ståtliga befästning på 1600-talet.
S:t Nikolai kyrka
Kyrkan är uppkallad efter de sjöfarandes
skyddshelgon och uppfördes under 1400-talet.
S:t Nikolai kyrka är, vid sidan av slottet och
Norre port, en av de få byggnader som blev
kvar efter storbranden 1619. Branden förstörde kyrkans torn och tak, vilka efter skilda
restaureringsingrepp genom århundradena
fick sin nuvarande utformning under åren
1869–1872. Flera gravkor är från 1600och 1700-talet men man har även påträffat

förda i modern tid, men genom sin placering
och volym samverkar de med de äldre husen.
Några av de äldre husen klarade sig faktiskt
också från den våldsamma stadsbranden 1619.
I dag ligger gränderna mitt i centrala Halmstad.
Men förr i tiden räknades gatorna som utkanten av staden. Då var det de som hade ont om
pengar som bodde i kvarteren. Före omkring
1902 sträckte sig inte staden längre än så, det
fanns ingen bebyggelse utanför det området om
man bortser från Östra- och Norra förstaden.
Fattighuset och brandstationen
Fattighuset uppfördes i två etapper, den första
år 1857 och den senare år 1879. I 22 år nyttjades lokalerna som inrättning för fattigvården
med tio rum för fattighjonen, två celler för
våldsamt sinnessjuka samt en arbetssal. Här
vistades ”sjuka, lytta, sinnessjuka och sinnesslöa
samt av polisen överlämnade förfallna busar”.
År 1903 blev byggnaden kontor för brandkåren då den nya brandstationen stod klar.
Den gamla brandstationen hade en envånings
bilhall i rött tegel, tre rundbågiga portar samt
ett fyrkantigt fyravånings brandtorn med små
fönster grupperade två och tre.

Gatorna tillhör en av de äldsta delarna i
Halmstad och bara på namnet Vallgatan hör
du att gatans historia sträcker sig långt tillbaka.
Fästningsvallen gick nämligen precis utanför
och tittar du noga kan du än idag se rester
från den tiden. Även om gatorna har kvar sitt
ålderdomliga utseende är en stor del av husen
längs Vallgatan och Hantverksgatan dock upp-
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Fler tips på
webben!
Ännu fler historiska
sevärdheter hittar du på
destinationhalmstad.se/magasin.

Summer
highlights
Ett urval av evenemang, april – maj
29 januari – 15 januari 2023
Den skapande medeltiden
Hallands Konstmuseum

22–24 april
Tommie Haglundfestival
Halmstad

19 februari – 1 maj
Tarik Kiswanson
Hallands Konstmuseum

22 april
No Business Like Show Business
– en musikalkonsert
Halmstads Teater
23 april
Jill Johnson – Havanna Tour
Halmstads Teater
24 april
Labero – Goldfingers
Halmstads Teater

Miss Li

25 april
Al Pitcher – My Happy Place
Halmstads Teater

1 april
Haaks – Live 2022!
Kulturhuset Najaden
2 april
Teaterklubben – Nü Fiona
Halmstads Teater
2 april
Molly Sandén
– Dom ska veta Arena Tour 2022
Halmstad Arena
2 april
Den stora kärleken - Josefin Johansson
Halmstads Teater
5 april
Teaterklubben – Stand Up
med Jonathan Unge
Halmstads Teater
6 –30 april
Kottens äventyr
Halmstads konsthall
7 april
Karsten & Co
Halmstads Teater
8 april
The Greatest Love off All
– A Tribute to Whitney Houston
Halmstads Teater
9 april
Pernilla Wahlgren har Hybris
Halmstads Teater
10 april
Man in Black – Peter Jezewski
Halmstads Teater
12 april
Jazz i Halmstad – Agnas Brothers
Nissanscenen, Stadsbiblioteket
13 april
Påskmarknad
Harplinge Lantmän
20 april
Hits of the 60’s
Halmstads Teater
21 april
Lunchteater – Lise & Gertrud
– Tack för din musik
Halmstads Teater

26 april
Jazz i Halmstad – Fredrik Lindborg Trio
feat. LSD String
Halmstads Teater
29 april
Teaterklubben – Stand Up
med Magnus Betnér
Halmstads Teater
29 april
Lasse i Gatan
Halmstads Teater

6 juli
Victor Leksell
Solgården

23 juli
Tomas Ledin
Brottet

13 juli
Alphaville
Solgården

27 juli och
3 augusti
The Ark
Solgården

13 maj
Grease – På Turné
Halmstads Teater
14 maj
Babblarna Första Musikalen
Halmstads Teater
15 maj
Jesper Rönndahl Live!
Halmstads Teater
19 maj
Lunchteater
– Sånger från Duvemåla Hage
Halmstads Teater
19 maj
Lasse Stefanz – De första ljuva åren
Halmstads Teater
21 maj – 9 april 2023
Söndrumskolonin
Hallands Konstmuseum

30 april
Gott & Blandat med
Jan Rippe & Per Fritzell
Halmstads Teater
1 maj
Bamse och Lova sjunger & dansar
Halmstads Teater
3 maj
Jazz i Halmstad – Iris Bergcrantz
Quartet feat. Vindla stråk-kvartett
Nissanscenen, Stadsbiblioteket
4 maj
Världens Historia
– Özz Nûjen & Måns Möller
Halmstads Teater
6 maj
Changes – Thomas Di Leva
tolkar David Bowie
Halmstads Teater
7 maj
Metropolitan Opera – Turandot
Halmstads Teater
8 maj
Nya Svenska Ord: En standupföreställning
med David Sundin
Halmstads Teater

ART

1 april
Miss Li
Halmstads Teater

Några höjdpunkter att
se fram emot i sommar.

22–23 maj
ART
Halmstads Teater
27 maj
Mikael Wiehe – Den sista turnén
Halmstads Teater
27–29 maj
Hem & Trädgårdsmässa
Wapnö Gård
29 maj
Peter & Bruno – Back On Tour!
Halmstads Teater
31 maj
Lunchteater – Det doftar öl
Halmstads Teater
4 juni
Metropolitan Opera – Hamlet 
Halmstads Teater

10 maj
Jazz i Halmstad – Oddjob
Nissanscenen, Stadsbiblioteket
11 maj
Mando Diao
Halmstads Teater
12 maj
Mänskligheten – Fredrik Lindström
– Föreställningen om oss själva
Halmstads Teater

Vi reserverar oss för ändringar i programmet. Aktuellt program hittar du på destinationhalmstad.se/evenemang.

Fler tips på
webben!
Hela Halmstads evenemangsutbud
hittar du i evenemangskalendern på
destinationhalmstad.se/evenemang.

