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Torekovs framtid- Ett kulturcentra. 

Båstad kommun prioriterar att utveckla näringsliv och kommunikationer kring och 
mellan samhällena Båstad, Hemmeslöv, Förslöv och Grevie. 
Torekov beskrivs som en intressant plats värd att besöka av samma anledning som man 
besöker Hovs Hallar. Vackert och pittoreskt. 
Torekov behöver utveckla en egen unik position som kan kräva stöd av Båstad kommun 
på samma sätt som andra samhällen inom kommunen får detta. 

Vad kan då detta vara? 
Kultur. Det finns en tradition av konstnärlig verksamhet i Torekov med omnejd där 
Hallands Väderö ingår. Galleri Torekov, Fabriken och konstnärer är här verksamma idag. 
Många konstnärer verkar på Bjärehalvön och intresset för konst är stort både hos året 
runt boende och sommargäster. Konstnärer öppnar sina ateljeer, gallerier har öppet 
under helger men framför allt under sommarhalvåret. Konstnärsrundan sker varje påsk. 
Musiken har etablerat sig på Bjäre med Kammarmusik-festivalen, Birgit Nilsson gården 
med sina konserter, konserter med populärartister på bland annat Tennisstadion. 
Filmfestivalen i Båstad är också en del av den kulturella satsningen på Bjäre. 

Tanken är att etablera en eftergymnasial ettårig konstskola och en ettårig 
eftergymnasial musikskola. 
Det handlar om en högskoleförberedande bred, ettårig utbildning. 
Detta skulle kunna ske i de lokaler som blir lediga i Sandlyckeskolan. Att ställa skolans 
lokaler till förfogande för detta vore ett bevis för att Båstad kommun inte lämnar 
Torekov utanför bland sina övriga satsningar för framtiden. 
För Konstskolan finns redan ett upplägg som lämnades in som en ansökan till 
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) våren 2018. Ansökan avslogs tyvärr. 
För musikskolan kan ansökan också göras till MYH. Denna ger bidrag för drift och rätt 
för elever att söka studiebidrag. (Kan fördjupa tankarna kring detta.) 

Konstskolan skulle innebära 20-30 elever plus lärare och administration och för 
musikskolan lika många. Alltså mellan 40 och 70 personer i Torekov vintertid. 
Konstskolan skulle medföra elevutställningar och utställningar av inbjudna konstnärer, 
öppna föreläsningar och även andra föreställningar och arrangemang. 
Musikskolan skulle ha rum för undervisning, plats för replokaler och inspelningsstudio. 
Ett utbyte skulle här ske mellan musiker, lärare och elever. Studion skulle också hyras ut 
till musiker/band för inspelning.  
Lärare kan till viss del hittas i närområdet men kompletteras med gästlärare i t ex 2-
veckors pass. Hela undervisningsupplägget finns beskrivet i ansökan till MYH. 
Till vår ansökan om start av konstskola tog vi kontakt med professorer/lärare på 
högskolorna inom konst och design i Malmö/Lund och fick ett mycket positivt gensvar. 
Flera av dem fanns med som resurspersoner i vår ansökan. På samma sätt kan vi söka 
stöd från musikhögskolor, musiker och producenter i södra Sverige. 
Inom Sandlyckeskolans lokaler kan också boende ordnas som sommartid kan användas 
som vandrarhem för alla cykel-och vandrare längs Kattegattleden som passerar Torekov 
och vill ha ett enklare boende. 

Sammantaget skulle detta göra att många människor skulle röra sig i Torekov och 
konsumera av det som Torekov kan erbjuda. 
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