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Anmälan
Anmälan till studiecirkel och kurs kan göras per 
telefon 031-707 18 00, på www.sv.se/goteborg 
eller besök Redbergsskolan, Örngatan 6.
Vi skickar dig en kallelse före kursstart.

SV kan tvingas ställa in en kurs före start om 
det inte blivit tillräckligt antal deltagare. Du 
har då rätt att återfå betald kursavgift.

Ångerrätt
Du har enligt distans- och hemförsäljnings-
lagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka 
din anmälan genom att meddela oss inom 14 
dagar efter det att du fått bekräftat att du har 
en plats reserverad. Om kursen har startat har 
du accepterat att avstå från ångerrätten.

Avbokning – Avanmälan
Förutom vad gäller ångerrätten ovan är an-
mälan bindande. Om du återtar din anmälan 
efter att ångerrätten förfallit men innan kursen 
startat tar vi ut en administrationsavgift:
•	Avbokar du senast 7 dagar före start debi-

teras en administrationsavgift på 10 % av 
avgiften, dock lägst 100 kr.

•	Vid senare avbokning än 7 dagar före start 
debiteras du halva avgiften.

•	Avbokar du samma dag som kursstart eller 
efter kursstart debiteras full avgift. Samma 
gäller vid utebliven avbokning.

•	Om du avanmäler dig eller avbryter kursen 
p g a sjukdom eller avflyttning från orten, 
återbetalas del av kursavgiften mot intyg.

•	Utebliven betalning gäller ej som avbokning.

Om Studieförbundet Vuxenskolan
Studieförbundet Vuxenskolan är ett av 
Sveriges största studieförbund och en lokal 
kraft för utveckling av föreningsliv, kultur och 
samhälle. Vi erbjuder kreativa mötesplatser i 
form av studiecirklar, kulturarrangemang och 
föreläsningar som ger människor möjlighet till 
kunskap, reflektion, bildning och samhällsen-
gagemang.

Vi hävdar alla människors lika värde och rät-
tigheter och vill genom vår verksamhet stärka 
demokratin.

SV grundades 1967. Våra grundorganisatio-
ner är Centerpartiet, Liberalerna och LRF.  
Läs mer på sv.se

Gilla och följ oss i sociala medier
Facebook.com/svgoteborg
Instagram.com/sv_goteborg
Twitter.com/svgoteborg

Innehållet i studieprogrammet gäller med 
reservation för eventuella ändringar.

Tryckeri: Printagon Graphics AB
Produktion: Valentyna Nosova, SV

SV Göteborg är sedan år 2000 diplomerade 
enligt Miljöförvaltningens system Miljöledning 
Göteborg.

För anmälan och information
031-707 18 00 • sv.se/goteborg

Öppettider: mån–tors 09.00–16.30,
fre 09.00–16.00

Biljetter till föreläsning
•	Vi förbehåller oss rätten att debitera 

ej avbokade / ej uthämtade biljetter.
•	Kostnadsfri avbokning fram till kl 12.00 

föreläsningsdagen.

Studietimmar
En studietimma är 45 minuter. Avvikelser kan 
förekomma.

Deltagaravgift
Litteratur och arbetsmaterial ingår inte i av-
giften. Möjlighet finns att delbetala din cirkel/
kurs. Ange detta vid anmälan.

Studielokaler
Kontrollera noga vilken lokal din kurs är för-
lagd till. Information hittar du på din kallelse. 
OBS – Karl Gustavsgatan 15 saknar hiss.

Intyg
Intyg kan erhållas kostnadsfritt i anslutning 
till avslutad kurs.

Reklamation
Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens 
regler.

Administration av 
personuppgifter (PuL)
Vi dataregistrerar dina personuppgifter samt 
till vilken studiecirkel du anmält dig. Dessa 
uppgifter kan SV även komma att använda för 
utskick av information om verksamhet. Om 
du motsätter dig sådan användning av dina 
personuppgifter, vänligen meddela oss.
(Som deltagare har du rätt att kostnadsfritt 
ta del av den information som finns om dig 
genom att skriftligt begära uppgifter från oss.)

Bestäm dig!
SV gör det möjligt för dig att inhämta många olika sorters 
kunskap. Det finns många skäl att delta i vår verksamhet. 
Kanske vill du lära dig ett språk eller veta mer om Kina, 
Indien, Ryssland eller Syrien? Eller så vill du prova på ett 
textilt hantverk, designa ett silversmycke eller klä om en 
fåtölj. All folkbildning utgår ifrån var du själv befinner dig 
och vad du själv vill inhämta mer kunskap om. Läs vårt 
studieprogram och anmäl dig redan idag. 
 
Att erbjuda verksamhet som i förlängningen kan påverka 
samhället i stort är en enorm utmaning. Det gäller förstås 
miljöfrågan, som klimatkonferensen i Paris satt ytterligare 
fokus på. En annan utmaning rör vårt gemensamma 
ansvar för migrationsfrågan. Inte sedan andra världskriget 
har så många varit på flykt från krig, förtryck och 
fattigdom. 

I media tvistar olika s.k. experter om hur många 
människor som Sverige klarar att ta emot. ”Volymer” och 
kostnader används som slagträ i debatten. Här har SV en 
uppgift att diskutera, förklara och presentera fakta.
 
Från och med vårterminen arrangerar Alma Folkhögskola 
Sfi (Svenska för invandrare), i samarbete med SV. Vi har 
fullt utrustade studielokaler centralt i Gamlestan. Om du 
själv eller någon du känner behöver läsa Sfi, kontakta oss!
Är du aktiv i en förening eller spelar i ett band? 
Hör av dig så berättar vi vad vi kan erbjuda. 
Bestäm dig!

SV plats för nytänkande.

Göran	Thomte
Avdelningschef
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Medeltida småriken i 
Norden - Dick Harrison
Hur många har hört talas om 
hövdingadömet Niuha, ärkebiskopsdömet 
Bornholm eller kungariket Skåne? 
Professor Dick	Harrison berättar 
om föga kända småriken, självständiga 
furstendömen och bonderepubliker under 
medeltiden. Statsbildningar som de facto 
har existerat men inte höll i längden.
28	jan	kl	18.30
Plats:	RedbergsTeatern,	Örngatan	6
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	120:-

Bisyssla - gör dig själv 
och naturen en tjänst
Bina är människans bästa vänner. 
Flitigt pollinerar de våra växter helt 
utan kostnad. Men bin får det allt 
svårare i den värld de delar med oss. 
För att hjälpa till kan vi bjuda in dem 
till våra trädgårdar. Eller varför inte 
ta steget och bli biodlare och skaffa 
några kupor? Joachim	Petterson 
är en hängiven biodlare på sin fritid 
och författare till boken Bisyssla.
4	feb	kl	18.30
Plats:	RedbergsTeatern,	Örngatan	6
Obligatorisk	föranmälan	•	
Entré:	120:-

Vad vill Putin och hur 
farligt är Ryssland?
Inte minst händelseutvecklingen i Ukraina 
har orsakat allt kyligare relationer mellan 
Ryssland och EU. I den svenska debatten 
framstår Putin som en alltmer oberäk-
nelig diktator med en förmodad agenda, 
som hotar våra baltiska grannländer och 
i förlängningen även oss. Men hur hotade 
känner sig ryssarna själva av ett alltmer 
påtagligt NATO i den ryska intressesfä-
ren? 

Vladislav	Savic, tidigare Sveriges Radios utrikeskorrespondent, 
berättar om Ryssland ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv.
2	feb	kl	18.30
Plats:	RedbergsTeatern,	Örngatan	6
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	120:-

Himalaya – snöns boning 
Jörgen	Fredriksson	tar oss på en resa till tre väldigt olika länder 
belägna kring världens mäktigaste bergskedja. Från Tibets platå 
på världens tak till världens sluttningar i Nepal och Bhutan. Men 
ländernas geografiska och politiska positionering har orsakat en 
utsatthet. Medan vi färdas genom vackra landskap passar vi på att se 
hur det går för Tibet som törstar efter oberoende, om Nepal lyckats 
resa sig efter jordbävningen 2014 och om Bhutan kan fortsätta att 
mäta framgång i bruttonationallycka.
27	jan	kl	18.00
Plats:	RedbergsTeatern,	Örngatan	6
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	120:-

Bevingat - magiska 
möten i markerna 
Brutus Östling 
Följ med på en storslagen fotografisk 
resa till spännande fågelmarker jorden 
runt. Vi möter spelgalna småtrappar, 
revirhävdande brushanar, färggranna 
blåkråkor, spöklika ugglor, majestätiska 
havsörnar och många andra fascinerande 
fåglar i deras unika livsmiljöer. 
Brutus	Östling brukar omnämnas som 
en av världens främsta fågelfotografer
8	feb	kl	18.30
Plats:	RedbergsTeatern,	Örngatan	6
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	120:-

Foto: Cato Lein 

Avbokningsregler: Vi förbehåller oss rätten att 
debitera ej avbokade / ej uthämtade biljetter. 

Avbokning kan göras fram till kl 12.00 föreläsningsdagen.
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En trädgårdsdesigners 
säkra kort 
Finns det några knep för att få en 
vackrare trädgård som dessutom är 
lättskött? Trädgårdsdesigner Johnny	
Mattsson	delar med sig av sina säkra 
kort för en skönare trädgård.
3	feb	kl	18.30
Plats:	RedbergsTeatern,	Örngatan	6
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	120:-	

Augustprisvinnare 2015

Min europeiska familj - 
Karin Bojs
Vetenskapsjournalisten Karin	Bojs 
bestämde sig för att släktforska på 
djupet och låta DNA-trådarna knyta 
ihop henne själv med forntidens 
människor. Resultatet blev en bok om 
hennes ursprung och familj.
9	feb	kl	18.30
Plats:	RedbergsTeatern,	Örngatan	6
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	120:-

Obs!
Tiden
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Turkiets historia - Ingmar 
Karlsson
Diplomaten och författaren Ingmar	
Karlsson, som varit generalkonsul i 
Istanbul, berättar från sin aktuella bok om 
Turkiets omtumlande historia. Med avstamp 
i legender och myter växer bilden av det 
moderna Turkiet fram – ett land som idag 
står inför flera svåra problem och som sällan 
varit mer aktuellt.
23	feb	kl	18.30
Plats:	RedbergsTeatern,	Örngatan	6
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	120:-

Käraste Herman! - 
Rasbiologen Herman 
Lundborgs gåta
Maja Hagerman i samtal med John 
Chrispinsson
Vetenskapsjournalisten Maja	Hagermans 
Augustnominerade bok handlar om 
Herman Lundborg, ledare för Rasbiologiska 
Institutet i Uppsala, som med oförtruten 
energi predikade rasrenhetens lära. Men 
boken handlar också om människorna kring 
Lundborg. Familjen, kollegor, assistenter 
och de människor som utsattes för hans rasforskning. En verksamhet 
som inom ramen för tidsandan, för de flesta, betraktades som en helt 
befogad och samhällsnyttig verksamhet.
16	feb	kl	18.00
Plats:	RedbergsTeatern,	Örngatan	6
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	120:-

Anmäl dig till våra kulturevenemang och 
föredrag direkt på vår hemsida!

Avbokningsregler: Vi förbehåller oss rätten att 
debitera ej avbokade / ej uthämtade biljetter. 

Avbokning kan göras fram till kl 12.00 föreläsningsdagen.

Om ost - nåt du inte 
visste...!
Anders	Molin, diplomerad sommelier 
och ostkännare, berättar för oss om ostens 
historia och tillverkningssätt. Vad är det 
för skillnad och likhet mellan italiensk och 
svensk ost? På vilket sätt äter vi ost idag 
jämfört med förr? Vad passar att äta och 
dricka till ost? Som avslutning avnjuter vi 
sex sorters ostar.
24	feb	kl	18.30
Plats:	RedbergsTeatern,	Örngatan	6
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	150:-

Ikoner - Fotografier 
från decennierna 
som aldrig tog slut 
Fotografen LarsÅke	Thuresson 
berättar och visar godbitar från 
sin unika fotoskatt från början av 
60-talet till mitten av 70-talet. I 
hans samling om 65.000 negativ 
finns unika foton av Rolling 
Stones, Cher, Bob Dylan, Janis 
Joplin och The Who. De mest 

spektakulära och närgångna finns samlade i den nya boken Ikoner. En 
viss kantring mot Göteborg har utlovats, så bli inte förvånade om Tages 
dyker upp på duken.
25	feb	kl	18.30
Plats:	RedbergsTeatern,	Örngatan	6
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	120:-

Föreläsning, samtal & stickning

Mönstervandringar - Kina tur och retur
Monica	Hallén	berättar om mönstervandringar & mönsterförvand-
lingar, om hur mönster vandrar i tid och rum och speglar sig i vår egen 
folkkonst. Siden från Kina, blommor från Indien och lejon från Persien.  
Den sammanhållande länken är den mytomspunna Sidenvägen som 
för oss ända bort till Kina.

Om slöjd som fritid och som feministisk 
strategi
Mia	Lindgren, hemslöjdskonsulent, leder samtal om hantverkets roll. 
Samarrangemang med Slöjd i Väst / Sticknätet
Ta	med	din	stickning	och	handarbeta.
13	feb,	13.00-15.30
Plats:	RedbergsTeatern,	Örngatan	6
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	120:-
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Smycken – Li Pamp
Antikexperten Li	Pamp berättar om 
klassisk och banbrytande smyckedesign 
från 1900-talet. I fokus står några av de 
pionjärer som revolutionerade smyckehis-
torien, bland dem Torun Bülow-Hübe och 
Grete Prytz Kittelsen.
En föreläsning om form och funktion, ma-
terial och metoder samt vad som kan vara 
bra att känna till för dig som funderar på 
att köpa ett begagnat smycke eller vill lära 
dig mer om en familjeklenod.
10	feb	kl	18.30
Plats:	RedbergsTeatern,	Örngatan	6
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	120:-

Foto: Norstedts Förlagsgrupp AB

Foto: Historiska Media
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Birgitta Rasmusson - 
Kafferepets historia med sju 
sorters kakor  
Birgitta	Rasmusson, Sveriges 
bakdrottning nummer ett och domare i Hela 
Sverige bakar, tröttnar aldrig på att prata 
kakor. Är det någon som vet hur man sätter en 
deg eller ordnar ett traditionellt kafferep, så 
är det Birgitta. 
17	mars	kl	18.30	
Plats:	RedbergsTeatern,	Örngatan	6	
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	120:-

Syrien - konflikten och 
flyktingströmmarna 
I kanske inget annat land har lidandet 
och flyktingströmmarna varit så 
stora som i Syrien de senaste åren. 
Vladislav	Savic, tidigare Sveriges 
Radios utrikeskorrespondent, 
berättar om bakgrunden till 
konflikten och ger oss en aktuell 
bild av tillståndet i Syrien och dess 
grannländer samt stormakternas 
intressen i området.
1	mars	kl	18.30
Plats:	RedbergsTeatern,	Örngatan	6	
Obligatorisk	föranmälan	•	
Entré:	120:-

Svensken om svenskan 
Lars-Gunnar	Andersson, professor i 
modern svenska och tidigare medarbetare 
i radioprogrammet Språket i P1. Med 
utgångspunkt från brev som skickats in 
till programmet berättar han om svenska 
folkets nyfikenhet, oro och förtjusning om 
sitt språks utveckling. Välkommen till en 
rolig och lärorik kväll om vårt språk.
8	mars	kl	18.30
Plats:	RedbergsTeatern,	Örngatan	6
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	120:-

Gunnels 100 
gröna pärlor i 
Trädgårdseuropa
Tjugo år som trädgårdsjournalist 
och trädgårdsnörd har satt sina spår. 
Gunnel	Carlson	berättar om sina 
gröna favoriter i Europa och vad de 
kan lära oss om våra egna svenska 
trädgårdar. 
22	mars	kl	18.30
Plats:	RedbergsTeatern,	Örngatan	6
Obligatorisk	föranmälan	•	
Entré:	120:-

Om språk och episodiskt 
minne
Vad skiljer den mänskliga hjärnan från 
andra arters hjärnor? Vilken roll spelar 
språket och vad är egentligen språk? 
Hur kommer det sig att vi kan ”göra 
tidsresor” och medvetet kan dra oss 
till minnes vad vi varit med om? Hur 
hänger språk och det episodiska minnet 
ihop? Arto	Nordlund, leg psykolog 
och läkare.
31	mars	kl	18.30
Plats:	RedbergsTeatern,	Örngatan	6
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	120:-

Stand-up cooking med 
Anders Arnell
Kreativ och spontan matlagning på scen 
där vi samtidigt får tips på hur man kan 
kombinera olika matvaror till menyer på 
ett enkelt sätt. 
Anders	Arnell	är medförfattare till 
boken MATematikerna.
15	mars	kl	18.30
Plats:	RedbergsTeatern,	Örngatan	6
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	120:-

Foto: Johan Wingborg
Foto: TV4 

Kvinnor i Kina
Pirater, järnflickor och finanslejon. Livet för 
kinesiska kvinnor har genom historien sett 
ut på många olika sätt. De har riskerat livet 
i uppror och revolutioner, smugglat opium, 
drivit bordeller, verkat i hemliga sällskap, 
grundat skolor och bombfabriker och blivit 
affärskvinnor. 
Marina	Thorborg, professor i ekonomisk 
historia och specialiserad på Kina, ekonomi 
och kvinnofrågor, berättar om de stora 
linjerna i kinesisk kvinnohistoria.

16	mars	kl	18.30
Plats:	RedbergsTeatern,	Örngatan	6
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	120:-

Elvis på svenska med Fröken Elvis
Efter flera TV-framträdanden och bejublade kvällar i huvudstaden 
gästar Fröken	Elvis äntligen Västsverige. 
Vi får höra nya textöversättningar till en skön musikalisk inramning av 
Camilla	Fritzén	– sång, Lisa	Bodelius – bas, trombon och piano, 
Maria	Olsson – slagverk,  Josefin	Berge – gitarr, 
Sanna	Andersson	- bas, gitarr, munspel, piano. 
10	mars	kl	19.00.	Kaffeservering från 18.00
Plats:	SVs	lokal	Hip	Hop	Akademien,		
Brahegatan	11,	Gamlestan
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	200:-

Foto: Bokförlaget Arena
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Foto: Nils-Petter Ankarblom & Carrie Gilchrist
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Naturen i skymundan - 
Martin Emtenäs
Naturen har hamnat utanför 
strålkastarna. Sällan ser vi reklam för 
trolska urskogar och hotade arter. Det 
verkar inte finnas någon ekonomisk 
vinning i att skydda naturen trots att 
den är själva anledningen till att vi 
finns.  Varför vänder vi människor 
naturen ryggen? Martin		Emtenäs 
tar oss med på en resa djupt in i 
bergsgorillornas djupa skogar, till 
savannernas tjuvjagade elefanter och  
in i människans märkliga inre. 
7	april	kl	18.30	
Plats:	RedbergsTeatern,	Örngatan	6	
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	120:-

Du måste inte vara 
perfekt! - Titti Holmer
En föreläsning om hur du bygger upp 
din självkänsla. Lär dig upptäcka din 
inre kritiker och få knepen för att 
gilla dig själv. En upplevelsebaserad 
föreläsning som varvar teori med 
praktik och som ger smakprov på det 
nya begreppet självmedkänsla.  
Titti	Holmer,	psykolog och författare.
6	april	kl	18.30
Plats:	RedbergsTeatern,	Örngatan	6
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	120:- Matvandringar med Anders Molin

Följ med Anders	Molin, diplomerad sommelier och ostkännare, 
på en vandring i centrala Göteborg. Lyssna på spännande historier 
och intressanta fakta om både nya ställen och gamla klassiker som 
Saluhallen och Feskekôrkan. 
Vi stannar till på några ställen för provsmakning. 
21	april	/	12	maj	/	26	maj	/	9	juni		kl		17.15-20.00
Samling:	Kopparmärra,	Kungsportsplatsen	
Obligatorisk	föranmälan	•	Avgift:	300:-

Köksväxter - 
kål och rabarber 
Kålen upplever en renässans och har 
blivit högsta mode bland både 
restaurangkockar och hemma-
matlagare. Den syrliga rabarbern är 
kanske mest känd som en uppskattad 
ingrediens i desserter av olika slag 
men kan användas till så mycket mer. 
Ingar	Nilsson,	journalist med mat 
och trädgård som inriktning, har nu 
även skrivit en bok om Hallon. 
13	april	kl	18.30
Plats:	RedbergsTeatern,	Örngatan	6
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	120:-

Anmäl dig till våra kulturevenemang och 
föredrag direkt på vår hemsida!

Avbokningsregler: Vi förbehåller oss rätten att 
debitera ej avbokade / ej uthämtade biljetter. 

Avbokning kan göras fram till kl 12.00 föreläsningsdagen.

Göteborgskan 
- förr, nu och 
sedan 
Vem pratar göteborgska? 
Finns det flera 
göteborgska dialekter? 
Vad är typiskt för 
göteborgska när det gäller uttal och ordförråd? En rasande rolig 
föreläsning med Lars-Gunnar	Andersson, professor i modern 
svenska.	
5	april	kl	18.30	
Plats:	RedbergsTeatern,	Örngatan	6	
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	120:-

Foto: w
w

w
.goteborg.com

Foto: Olof Hänel

Berättarkväll med 
Gert Lengstrand och 
PO Almqvist
Gert	och	PO	fortsätter att 
botanisera bland kända och 
okända artister och låtar från 
50- och 60-talen. Gert var när 
det begav sig sångare i The 
Streaplers. Han har skrivit 
åtskilliga sångtexter och arbetat 
som artistförmedlare, arrangör 

och turnéledare. PO är en mycket uppskattad programledare i Radio 88 
Partille.
11/12	april	kl	18.30
Plats:	RedbergsTeatern,	Örngatan	6
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	120:-

De oanständiga - 
Ulrika Nandra
På senare år har Indien drabbats 
av en rad uppmärksammade 
sexualbrott. Journalisten och 
författaren Ulrika	Nandra 
berättar om De oanständiga, en 
bok om medelklassens sexuella 
revolution i det urbana Indien. Vi 
ser en smärtsam brytpunkt mellan 
det traditionella och det moderna, 
när unga kvinnor och män tänjer på 
gamla könsroller och gör upp med 
en uråldrig moral. 

4	april	kl.18.30
Plats:	RedbergsTeatern,	Örngatan	6
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	120:-

Foto: Jesper Löfman

Foto: B
okförlaget A

rena

Foto: Jarvi Tarvainen
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Gunnar Wiklund 
i våra hjärtan
Trubadurerna Johan	Frendberg	&	
Lars-Eric	Frendberg bjuder på ett 
pärlband av de mest älskade sångerna 
vi förknippar med Gunnar Wiklund. 
Nu tändas åter ljusen i min lilla stad, 
Snart så kommer åter ljusa tider och 
många fler.
26	februari	kl	19.00
Plats:	Nostalgicum	Museum,	Byfogdegatan	3
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	150:-

Popmatiné med Britpop
Tillsammans med Britpop	får du frossa i 
60-talets engelska popvåg med band som 
Beatles, Kinks, The Who & Animals.  
Hans	Nylén, gitarr, sång.  
Tomas	Wånge, gitarr, sång.   
Staffan	Höjer, sång, munspel. 
Staffan	af	Ekenstam, keyboard. 
Gunnar	Kungur, bas och  
P-O	Hesselbom, trummor.
2	april	kl	15.00
Plats:	Nostalgicum	Museum,	
Byfogdegatan	3
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	150:-
	

Stinas visor 
Svängiga visor 
om väder, kärlek, 
fortskaffningsmedel 
och naturligtvis om 
Göteborg, bandets 
hemstad. Bandet släppte 

sitt första album När jag mötte dig 2014. Stina	Klintbom, sång, 
Magnus	Markling, mandolin och tin whistle, Mirjam	Simonsson, 
fiol, Andreas	Nordanstig, gitarr och Johan	Bengtsson, kontrabas.
29	januari	kl	19.00
Plats:	Nostalgicum	Museum,	Byfogdegatan	3
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	150:-

NOSTALGICuM

Cirkus Miramar 
Cirkus	Miramar är det smått kultförklarade 
popkollektivet från Västsverige som envist fort-
satt att gå sina egna besynnerliga vägar. Alltid 
med en osviklig känsla för att skapa under-
groundhits. Gruppen består av P	Mauritzson, 
Johan	Lindblom, Peter	Stalefors,
Johan	Frendberg,  Thomas	Johnsson, 
Mikael	Petersén, Mikael	Gustavsson och 
Helena	Sundström.

1	april	kl	19.00
Plats:	Nostalgicum	Museum,	Byfogdegatan	3
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	150:-

Martin Bagge
Martin	Bagge är en av Sveriges främsta 
visartister tillika ordförande i Svenska 
Visakademien. Vi kan förvänta oss en 
spännande musikalisk resa med allt från 
1600-talets Lucidor till C.M. Bellman, 
Evert Taube och Harry Martinsson.
22	april	kl	19.00
Plats:	Nostalgicum	Museum,	
Byfogdegatan	3
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	150:-

Obs!
Tiden
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På Nostalgicum Museum finns servering av mat, dryck och 
fika. Kom gärna i god tid. Öppet från kl. 18.00

AFTONSTjäRNAN

Göteborgsadresser 
med betydelse
Claes	Rydholm	berättar	från 
sin	nya bok som består av 55 
kåserier kring särskilt intressanta 
gatuadresser i Göteborg. Claes 
kommer även att berätta något om 
sin nostalgiska fotobok På tur med 
Trenter. Notera att Harry Friberg 
jagade bovar även i Göteborg.
18	februari	kl	19.00
Plats:	Aftonstjärnan,	
Plåtslagaregatan	3
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	100:-

Foto: Trafik-nostalgiska Förlaget

Hemsömmerskor i 
1910-talets Göteborg
Ekonomihistorikern Malin	Nilsson ger 
oss en inblick i tillvaron hos de kvinnor 
som producerade de nya konsumtionsvaror 
som såldes i varuhusen. Genom ett rikt 
arkivmaterial bestående av intervjuer med 
kvinnor som arbetade som hemsömmerskor i 
Göteborg 1912.
9	mars	kl.19.00
Plats:	Aftonstjärnan,	Plåtslagregatan	3
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	100:-

Göteborg från ovan
Möt Göteborgsflanören, kåsören och redaktö-
ren Kristian	Wedel, som berättar kring den 
prisbelönta boken Göteborg från ovan, som 
bygger på Kristians texter och Lars Bygde-
marks foton, tagna från flygplan, helikopter, 
hustak och kyrktorn. 
14	april	kl	19.00
Plats:	Aftonstjärnan,	Plåtslagaregatan	3
Obligatorisk	föranmälan	•	Entré:	100:-

Foto: Carin Gran

Foto: Boförlaget Max Ström
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Konversation
Tis	19.15,	Redbergsskolan,	B2

Tyska för resväskan, 
nybörjare
Lär dig den tyska du behöver för 
att klara av vardagssituationer på 
semestern.
10x2	studietim,	Avg	1070:-
Mån	13.30,	Redbergsskolan

Tyska för resväskan, 
fortsättning
10x2	studietim,	Avg	1070:-
Mån	17.30,	Karl	Gustavsg.	15,	A2

FRANSKA

Nybörjare
Mån	19.15,	Redbergsskolan
Ons	17.30,	Redbergsskolan

Franska på nytt
För dig som läst några år franska 
tidigare och nu vill repetera 
baskunskaper och grundläggande 
grammatik.
Mån	17.30,	Redbergsskolan,	A1+
Ons	19.15,	Karl	Gustavsg.	15,	A2
Tors	10.00,	Karl	Gustavsg.	15,	A2

Fortsättning
Tis	12.00,	Karl	Gustavsg.	15,	A2+
Ons	17.30,	Redbergsskolan,	A1+
Ons	17.30,	Karl	Gustavsg.	15,	A1
Ons	19.15,	Redbergsskolan,	A2+
Tors	12.00,	Karl	Gustavsg.	15,	A1+
Tors	19.15,	Karl	Gustavsg.	15,	A1+

Lätt konversation 
med grammatik 
Tis	10.00,	Karl	Gustavsg.	15,	A2+

Konversation
Ons	19.15,	Redbergsskolan,	B1
Tors	17.30,	Karl	Gustavsg.	15,	B2

Franska för resväskan, 
nybörjare
Lär dig den franska du behöver för 
att klara av vardagssituationer på 
semestern.
10x2	studietim,	Avg	1070:-
Tors	17.30,	Karl	Gustavsg.	15

Franska för resväskan, 
fortsättning
10x2	studietim,	Avg	1070:-
Mån	17.30,	Karl	Gustavsg.	15,	A2

SPANSKA

Nybörjare
Tis	19.15,	Karl	Gustavsg.	15
Ons	17.30,	Karl	Gustavsg.	15

Spanska på nytt
För dig som läst några år spanska 
tidigare och nu vill repetera 
baskunskaper och grundläggande 
grammatik.
Tis	17.30,	Redbergsskolan,	A2
Tors	17.30,	Karl	Gustavsg.	15,	A2

Fortsättning
Mån	10.45,	Karl	Gustavsg.	15,	A2+
Mån	17.30,	Karl	Gustavsg.	15,	A1	
Mån	19.15,	Redbergsskolan,	A1+
Tis	13.00,	Karl	Gustavsg.	15,	A1	
Tis	19.15	Redbergsskolan,	A1
Tis	19.15,	Redbergsskolan,	A1	+
Tis	19.15,	Redbergsskolan,	A1
Ons	12.00,	Karl	Gustavsg.	15,	A1		
Ons	15.00,	Karl	Gustavsg.	15,	A1
Tors	12.00,	Karl	Gustavsg.	15,	A2

Språk
De flesta språkkurser 
omfattar 12x2 studietimmar.
Kursavgift 1280:-
Avvikande timantal och priser  
hittar du på sv.se/goteborg
Kostnad för litteratur 
tillkommer.

ENGELSKA

Nybörjare
Tis	15.15,	Karl	Gustavsg.	15

Engelska på nytt
För dig som behöver öva ett var-
dagligt ordförråd och repetera 
grundläggande grammatik.
Mån	14.30,	Karl	Gustavsg.	15,	A2+
Mån	19.15,	Karl	Gustavsg.	15,	A2
Ons	15.15,	Karl	Gustavsg.	15,	A2

Fortsättning
Mån	10.45,	Karl	Gustavsg.	15,	A1+

Lätt konversation
Mån	17.30,	Redbergsskolan,	B1
Tis	13.30,	Karl	Gustavsg.	15,	B1+
Ons	19.15,	Redbergsskolan,	B1
Tors	09.30,	Karl	Gustavsg.	15,	B1+
Tors	14.15,	Karl	Gustavsg.	15,	B1+
Tors	17.30,	Karl	Gustavsg.	15,	B1
Tors	19.15,	Redbergsskolan,	B1+

Konversation
Mån	12.45,	Karl	Gustavsg.	15,	C1
Mån	19.15,	Redbergsskolan,	C1-
Tis	11.30,	Karl	Gustavsg.	15,	B2+
Tis	17.30,	Karl	Gustavsg.	15,	B2+
Ons	11.30,	Karl	Gustavsg.	15,	B2+
Ons	13.30,	Karl	Gustavsg.	15,	B2+
Ons	17.30,	Karl	Gustavsg.	15,	B2-
Tors	17.30,	Redbergsskolan,	B2

Bokcirkel
Vi läser och diskuterar romaner 
från Storbritannien.
6x2	studietim,	Avg	660:-
Tors	16.00,	varannan	vecka
Karl	Gustavsg.	15,	C1

TySKA

Tyska nybörjare
Tis	17.30,	Redbergsskolan

Fortsättning
Mån	17.30,	Karl	Gustavsg.	15,	A1	

Tyska på nytt
För dig som läst några år tyska 
tidigare och nu vill repetera bas-
kunskaper och grundläggande 
grammatik
Ons	17.30,	Redbergsskolan,	A2	

Deutsch mit Tempo
Lär dig tyska i lite snabbare takt.
Mån	19.15,	Karl	Gustavsg.	15,	B1

Tors	17.30,	Fröl.	Kulturhus,	A2+
Tors	19.15,	Karl	Gustavsg.	15,	A1+
Tors	19.15,	Karl	Gustavsg.	15,	A1

Lätt konversation 
med grammatik 
Tis	17.30,	Redbergsskolan,B1+
Tors	17.30,	Redbergsskolan,	A1+

Lätt konversation
Mån	17.30,	Redbergsskolan,	B1
Tis	11.00,	Karl	Gustavsg.	15,	B1
Ons	10.00,	Karl	Gustavsg.	15,	B1

Konversation
Tors	17.30,	Karl	Gustavsg.	15,	B2

Spanska för resväskan, 
nybörjare
Lär dig den spanska du behöver 
för att klara av vardagssituationer 
på semestern.
10x2	studietim,	Avg	1070:-
Tis	17.30,	Redbergsskolan
Ons	17.30,	Redbergsskolan

Spanska för resväskan, 
fortsättning
10x2	studietim,	Avg	1070:-
Mån	13.00,	Karl	Gustavsg.	15,	A1
Mån	19.15,	Karl	Gustavsg.	15,	A1+
Ons	19.15,	Redbergsskolan,	A1
Tors	10.00,	Karl	Gustavsg.	15,	B1+	
Tors	15.30,	Fröl.	Kulturhus,	A1+
Tors	17.30,	Redbergsskolan,	A1+	

Möjlighet finns att delbetala 
din studiecirkel/kurs. 

Ange detta vid anmälan.
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Hitta rätt nivå

Vi har delat in våra kurser i 
sex nivåer enligt Europarådets 
skala. När du läser igenom be-
skrivningen får du en del hjälp 
att hitta rätt nivå.

För	dig	som	är	osäker	på	nivå	
–	besök	sv.se/goteborg	för	
språktest.

Nybörjare  För dig som ej 
studerat språket tidigare eller 
som anser att du glömt dina 
kunskaper.

Nivå	A1  Du kan förstå och 
använda mycket enkla ord och 
fraser, som har att göra med 
grundläggande situationer i 
vardagslivet. Du kan kom-
municera på ett mycket enkelt 
sätt om samtalspartnern talar 
långsamt och tydligt och är 
beredd att hjälpa dig.

Nivå	A2  Du kan kommuni-
cera i enkla sammanhang om 
vardagliga ämnen och aktivite-
ter. Du kan beskriva dig själv, 
din familj och ditt arbete.

Nivå	B1  Du kan förstå huvud-  
dragen i tydligt standardspråk. 
Du kan oförberedd ge dig in i 
samtal som berör det vardag-
liga livet. Du kan länka ihop 
fraser för att på ett berättande 
sätt beskriva erfarenheter och 
skeenden. Du kan ge skäl och 
förklaringar till dina åsikter.

Nivå	B2  Du kan följa huvud-
dragen i komplexa texter. Du 
kan kommunicera så ledigt och 
spontant att ett samtal med en 
infödd samtalspartner förlöper 
i stort sett problemfritt. Du kan 
uttala dig klart och detaljerat 
om många olika ämnen och t ex 
diskutera olika lösningar i en 
problemsituation.

Nivå	C1  Du kan läsa krä-
vande texter. Du kan uttrycka 
dig nästan helt spontant och 
obehindrat utan att behöva 
leta efter ord. Du kan uttala 
dig klart och välstrukturerat 
om komplexa sakförhållanden 
och ge utförliga beskrivningar.

Nivå	C2  Du kan utan pro-
blem förstå så gott som allt 
som du hör eller läser och 
uttrycka dig spontant och 
flytande i nästan alla situatio-
ner. Ditt språk är korrekt och 
varierat och du har utvecklat 
en personlig stil.

SVENSKA

Lätt Konversation
Mån	15.00,	Redbergsskolan,	B1

Avancerad
För dig som vill kunna uttrycka 
dig mer korrekt i professionella 
och akademiska sammanhang.
Mån	17.30,	Redbergsskolan,	C1

Swedish for beginners
Intensive course 3 x week, over 4 
weeks 
12x2	hours,	Price	1500:-
Monday,	Wednesday	and	Friday		
11.00,	Redbergsskolan

TECKEN SOM STöD – TAKK

Nybörjare
Studiecirkeln ger teoretisk grund 
om tecken som stöd till talet. Du 
får ett grundläggande ordförråd.
5x3	studietim,	Avg	1640:-
Ons	18.00,	Lillatorpsgatan	10

Fortsättning
För dig som redan kan en del 
TAKK och vill lära dig mer.
5x3	studietim,	Avg	1640:-
Lillatorpsgatan	10
Ons	18.00,	Lillatorpsgatan	10

ITALIENSKA

Nybörjare
Mån	17.30,	Redbergsskolan
Tors	19.15,	Karl	Gustavsg.	15
Ons	13.15,	Karl	Gustavsg.	15
 
Fortsättning
Mån	17.30,	Redbergsskolan,	A1
Mån	17.30,	Karl	Gustavsg.	15,	A1+	
Mån	19.15,	Redbergsskolan,	A2+	
Mån	19.15,	Karl	Gustavsg.	15	A1
Tis	10.00,	Karl	Gustavsg.	15,	A1
Tis	17.30,	Redbergsskolan,	A2+
Tis	19.15,	Redbergsskolan,	A1+	
Tis	19.15,	Karl	Gustavsg.	15,	A1+	

Fortsättning – öckerö
10x2	studietim,	Avg	600:-
Tis	18.30,	Ankaret	Röd,	
Skärhamnsvägen,	Öckerö,	A1+

Italienska på nytt
För dig som tidigare läst något 
år italienska men vill repetera 
baskunskaper och grundläggande 
grammatik
Mån	19.15,	Redbergsskolan,	A2	
Ons	15.00,	Karl	Gustavsg.	15,	A2	

Italienska för resväskan, 
nybörjare
För dig som reser till Italien och 
vill lära dig aktuella och använd-
bara samtalsfraser utan att gå in 
så mycket på grammatiken.
10x2	studietim,	Avg	1070:-
Mån	15.00,	Karl	Gustavsg.	15
Ons	17.30,	Karl	Gustavsg.	15

Italienska för resväskan, 
fortsättning
10x2	studietim,	Avg	1070:-
Ons	19.15,	Karl	Gustavsg.	15,	A1
Tors	10.00,	Karl	Gustavsg.	15,	A1
Tors	17.30,	Karl	Gustavsg.	15,	A2

Lätt Konversation 
Mån	13.15,	Karl	Gustavsg.	15,	B1+
Ons	17.30,	Karl	Gustavsg.	15,	B1+

LATIN

Fortsättning
Tis	10.30,	Karl	Gustavsg.	15,	A2
Tis	17.30,	Karl	Gustavsg.	15	A1
Ons	10.30,	Karl	Gustavsg.	15,	A2+

ESTNISKA

Nybörjare
Tis	16.00,	Karl	Gustavsgatan	15

Fortsättning
Tis	19.15,	Karl	Gustavsg.	15,	A1
Tis	17.30,	Karl	Gustavsg.	15,	A1+

NyGREKISKA

Nybörjare
Grekland är ett av svenskarnas 
populäraste turistmål. Du får ut 
mer av din resa om du lär dig alfa-
betet samt enkla ord och fraser.
Tis	17.30,	Redbergsskolan

ARABISKA

Nybörjare
En introduktion i modern 
standardarabiska. Huvudvikten 
läggs vid det talade språket. 
Ons	17.30,	Redbergsskolan

KINESISKA – MANDARIN

Nybörjare
Huvudvikten läggs vid det talade 
språket. Du lär dig viktiga var-
dagsfraser, lite om skrivtecken, 
kultur och sedvänjor.
Mån	17.30,	Redbergsskolan

jAPANSKA

Nybörjare
Huvudvikten läggs vid det talade 
språket. Du lär dig viktiga var-
dagsfraser, lite om skrivtecken, 
kultur och sedvänjor.
Mån	17.30,	Redbergsskolan

Fortsättning
Mån	19.15,	Redbergsskolan,	A1	

Lätt konversation med 
grammatik 
Ons	17.30,	Karl	Gustavsg.	15,	B1

Föredrag 

Yens Wahlgren
Yens	Wahlgren	är aktuell 
med boken Liftarens parlör 
till galaxen: Berättelsen om 
101 språk som egentligen 
inte finns. Om språk från 
länder som inte existerar, 
utomjordiska språk, myto-
logiska varelsers språk och 
språk som talas i en tänkt 
framtid eller i en parallell 
verklighet. 
Lördag	12	mars	kl	13.00		
Avgift:	100	kr
Plats:	Redbergsskolan
Obligatorisk	föranmälan	
sv.se/goteborg
I samarbete med  

Västsvenska Författarsällskapet

SpråkCafé / 
LanguageCafé
 
Öva din svenska - 
Practise your Swedish
Ta en fika och öva din svenska.
Have a cup of coffee and 
practise your Swedish
Fri entré. Free entrance
1/3,	15/3,	29/3,	12/4,	26/4
14.00-15.00

Plats:	Redbergsskolan,	
Örngatan	6,	Entré	A

Vårkurser

Vi erbjuder kortare vårkurser  
i Spanska, Italienska, 
Engelska, Tyska och Svenska.
För dagar och tider -   
sv.se/goteborg  Kostnad för studie- och 

arbetsmaterial tillkommer.
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Möjlighet finns att delbetala 
din studiecirkel/kurs. 

Ange detta vid anmälan.

Konstnärligt
Teckning och målning
Du kan vara nybörjare eller ha 
målat förut. I vår målarsal får du 
möjlighet att utveckla dig i olika 
material och tekniker som akva-
rell, akryl och olja. Vi jobbar med 
form och komposition. Individuell 
handledning och gemensamma 
genomgångar.
12x3	studietim,	Avg	2290:-
Mån	10.00,	13.00,
Tis	13.00,	18.00,
9x4	studietim,	Avg	2290:-
Fre	13.00,	
Redbergsskolan

Svartvita tekniker
Att arbeta med svart, grått och 
vitt kan ge många olika uttryck 
i bilden. Du får prova på ”torra” 
tekniker som krita, kol och bly-
erts, experimentera med flytande 
tusch och collage, använda olika 
papperstyper för att söka ett eget 
uttryck. Våga pröva dig fram - det 
kan bara bli rätt.
Ledare:	Anna	Elisa	Nilson
6x3	studietim,	Avg	1190:-
Tis	10.00,	Redbergsskolan

Akryl
Akrylfärgen har många 
möjligheter. Du kan måla tjockt 
eller akvarelliknande i lager på 
lager. Arbeta med förlaga eller 
efter egen idé, konkret eller 
abstrakt. Du kan vara nybörjare 
eller ha målat förut.  
Ledare:	Anna	Elisa	Nilson
6x3	studietim,	Avg	1190:-
Tis	10.00,	Redbergsskolan

Akryl - helgkurs
En kurs i att måla akryl både för 
nybörjare och för dig som målat 
förut. Du kan jobba snabbt och 
experimentellt. Blanda olika tek-
niker, t ex akryl med collage och 
teckning på samma bild.
14	studietim,	Avg	1120:-
12-13	mars	eller
23-24april,	Redbergsskolan
Lör/sön	10.00–15.45

Landskapsmåleri – helgkurs
En kurs för såväl nybörjare som 
för dig som målat lite förut. Vi ut-
går från klassiskt landskapsmåleri 
och egna foton på landskap. Vi job-
bar i akvarell, akryl eller krita. Om 
vädret tillåter målar vi utomhus. 
14	studietim,	Avg	1120:-
7-8	maj,	Redbergsskolan
Lör/sön	10.00–15.45

Kroki
Vi börjar med att teckna snabba 
modellstudier i kol och blyerts för 
att träna seende och rörelse. Vi fort-
sätter med längre sittningar för att 
arbeta igenom modellens former. 
Ledare:	Anneli	Martin
10x3	studietim,	Avg	2850:-
Avgiften	inkl.	modell	vid	7	tillf.		
Ons	18.30,	Redbergsskolan

PAPPER

Origami
För dig som vill prova på den 
japanska konsten att vika papper.
3	studietim,	Avg	290:-
28	feb,	Karl	Gustavsgatan	15
Sön	10.00–12.15

Origami, för föräldrar och 
barn
3	studietim,	Avg	290:-/person
28	feb,	Karl	Gustavsgatan	15
Sön	13.15–15.30	

Ledare:	Mio	Nakamura

GARNTEKNIKER

Sticka efter engelska 
mönster
Vad står K, P, K2tog, ssk och YO 
för? Vad betyder gauge? Vad är en 
provisional cast on? Hur komma 
vidare när en förkortning inte 
finns i ordlistan? Var inte rädd för 
fantastiska mönsterböcker där 
mönstren råkar vara på engelska! 
Lär dig även hitta engelska stick-
mönster på nätet. Grundläggande 
stickvana krävs.
Ledare:	Lisa	Bomble
4	studietim,	Avg	360:-
4	feb,	Redbergsskolan
Tors	17.30–20.30

utveckla din slätstickning
All stickning består av aviga och 
räta maskor. Och egentligen är de 
fram- och baksida av samma sak. 
Hur stickar du? Vi undersöker den 
stickade maskans möjligheter! Vi 
vrider och vänder på den, håller 
stickorna lite annorlunda och fun-
derar på om någon av varianterna 
faktiskt är riktigt fiffig för just 
ditt sätt att sticka! För alla stick-
intresserade med grundläggande 
stickkunskaper. 
Ledare:	Lisa	Bomble
4	studietim,	Avg	360:-
14	april,	Redbergsskolan
Tors	17.30–20.30

Akvarell – första steget, 
4 torsdagar
Materiallära, färgblandningar och 
olika målningssätt ger dig grundläg-
gande kunskaper till eget skapande.
Ledare:	Nils-Erik	Mattsson
4x4	studietim,	Avg	1190:-
Tors	15.00,	Redbergsskolan

Akvarell fortsättning,
6 torsdagar
För dig som har grunderna i akva-
rellmåleri. Fördjupa dina kunska-
per, lär mer om tekniker, färg och 
form, perspektiv och komposition. 
Pröva nya arbetssätt kombinerat 
med traditionella övningar och 
metoder.
Ledare:	Nils-Erik	Mattsson
6x4	studietim,	Avg	1190:-
Tors	18.00,	Redbergsskolan

Tempera - helgkurs
En kurs för nybörjare. Tempera 
är en hållbar och behaglig färg 
med stark lyskraft. Du får lära dig 
blanda färg med  torrt pigment 
och emulsion, där bindemedlet 
kan vara ägg.
Ledare:	Nils-Erik	Mattsson
14	studietim,	Avg	1120:-
9-10	april,	Redbergsskolan
Lör/sön	10.00–15.45
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Klänningssömnad 
– helgkurs
Ledare:	Anna	Bauer
12	studietim,	Avg	950:-
9-10	april,	Redbergsskolan	
Lör/sön	10.00–15.00
	
Sommarklänning – helg-
kurs
Ledare:	Anna	Bauer
12	studietim,	Avg	950:-
11-12	juni,	Redbergsskolan
Lör/sön	10.00–15.00

Sy Cosplay-kostym
En kurs för dig som vill sy din 
egen Cosplay-kostym. Ta med en 
idé, en karaktär, och få hjälp med 
att anpassa mönster och sömnad.
Ledare:	Karin	Idung
5x4	studietim,	Avg	300:-
Kulturhuset	Blå	Stället
Ons	17.00–20.00

Lappteknik
En grundkurs där du kan lära dig 
såväl nya som gamla tekniker. Log 
cabin, hexagon, remsteknik. Du 
får kombinera färger och mönster 
på olika sätt. Att skära till, sy och  
prova att quilta. Du får även bra 
tips för ett snyggt slutresultat
Ledare:	Betty	Berntsen
5x3	studietim,	Avg	990:-
Ons	18.00,	Redbergsskolan

Lappteknik - helgkurs
Ledare:	Betty	Berntsen
7	studietim,	Avg	580:-
2	april,	Redbergsskolan
Lör	10.00-15.45	

Lappteknik, fortsättning
Kurs för dig som kan grunderna i 
lappteknik och vill fördjupa dig i 
mer avancerade tekniker. 
Ledare:	Betty	Berntsen
5x3	studietim,	Avg	990:-
Ons	18.00,	Redbergsskolan

 
Tvåändsstickning - 
helgkurs
Tvåändsstickning är en traditio-
nell stickteknik där man använder 
båda ändar av garnet och stickar 
”med släng” på gammalt vis. Lär 
dig grunderna, speciella möns-
termaskor, börja sticka ett par 
muddar, vantar eller sockor. Viss 
stickvana krävs.
Ledare:	Viktoria	Holmqvist
12	studietim,	Avg	950:-
12-13	mars,	Redbergsskolan
Lör/sön	10.00–15.00

Tvåändsstickning  
fortsättning - helgkurs
Sticka mönster med djupmaskor.
Grundläggande kunskaper i två-
ändssticknng krävs.
Ledare:	Viktoria	Holmqvist
7	studietim,	Avg	580	:-
30	jan,		Redbergsskolan
Lör	10.00-15.45

Nålbindning – helgkurs
Att med nål binda tråd är en 
urgammal teknik. Under två dagar 
kan du lära dig grunderna.
Ledare:	Sara	Thorn
12	studietim,	Avg	950:-
20-21	feb,	Karl	Gustavsgat	15
Lör/sön	10.00–15.00

Makramé
Makramé är en gammal teknik 
som använts i flera tusen år. 
För att knyta makraméknutar 
använder du fingrarna och en 
makramékrok. Du kan använda 
både tunt och grovt garn. Lär dig 
några olika knutar för att sedan gå 
vidare och göra tex armband eller 
blomsterampel.
Ledare:	Anna	Sandin
6	studietim,	Avg	530:-
5	mars,	Redbergsskolan
Lör	10.00–15.00

Knyppling
För dig som vill lära dig grunderna 
i knyppling eller kan knyppla lite  
och vill gå vidare.
Ledare:	Anne-Marie	Pauchard
10x3	studietim,	Avg	1670:-
Ons	18.00,	Johannesgården,	
Trollbärsv	16,	Västra	Frölunda

SöMNAD 

Börja sy
En grundkurs där du lär dig att 
sy på maskin, klippa till och sy 
ett enkelt plagg eller något till 
hemmet.
Ledare:	Karin	Idung
5x4	studietim,	Avg	300:-
Kulturhuset	Blå	Stället
Ons	13.00–16.00

Klänningssömnad 
Den lilla svarta, den tjusiga blå 
och den ärtigt gröna. På kursen 
fokuserar vi på garderobens juvel: 
klänningen. Vi anpassar mönster 
efter egna mått och önskemål och 
går igenom knep och detaljer som 
hjälper dig att lyckas. Grundkun-
skaper i sömnad är nödvändigt.
Ledare:	Anna	Bauer
5x4	studietim,	Avg	1290:-
Ons	13.00,	Redbergsskolan

Dubbelstickning
Sticka utan avigsidor. Slät rätsida 
på båda sidor av din stickning. 
Tvåfärgsmotiv och bilder passar 
perfekt i den här tekniken. Geo-
metriska mönster blir lite extra 
effektfulla. Dubbelstickning är 
en teknik som går att variera i det 
oändliga. Vi stickar runt, runt.
Grundläggande stickvana krävs.
Ledare:	Lisa	Bomble
4	studietim,	Avg	360:-
10	mars,	Redbergsskolan
Tors	17.30–20.30

Montering av stickade 
plagg – helgkurs
När stickningen är klar är det dags 
för montering, något som kan 
vara en utmaning. På kursen tittar 
vi på olika tekniker, tex hur du 
klipper upp ett rundstickat plagg 
och monterar det. Har du ett plagg 
som ligger omonterat, ta med det 
och kom igång med monteringen 
direkt. Grundläggande stickvana 
krävs.
Ledare:	Tine	Leinstedt
6	studietim,	Avg	530:-
12	mars,	Blå	Stället	Angered
Lör	10.00–15.00

Avancerad stickning 
– helgkurs
Kursen utgår från vad du som 
deltagare vill lära dig. Vi kan gå 
igenom snygg montering, hur du 
kan anpassa ditt mönster, fler-
färgsstickning, strumpstickning, 
spetsmönster och fina detaljer. Du 
tar med dina önskemål till kursen.
Ledare:	Kristin	Virén
6	studietim,	Avg	530:-
9	april,	Redbergsskolan
Lör	10.00–15.00

Virkningens grunder och 
mormorsrutor – helgkurs
För dig som aldrig virkat tidigare 
eller har glömt hur man gör. Du 
lär dig grunderna i virkning, olika 
maskor, hur du minskar och ökar. 
För dig som kommer igång fort 
kan vi gå igenom den klassiska 
mormorsrutan samt flera varian-
ter på den.
Ledare:	Kristin	Virén
6	studietim,	Avg	530:-
6	feb,	Redbergsskolan
Lör	10.00–15.00

Flerfärgsvirkning – helgkurs
En enkel och rolig teknik som kan 
användas till nästan allt; mobil-
fodral, väska, vantar, mössa eller 
tröja. För alla virkintresserade. 
Grundläggande virkvana krävs.
Ledare:	Kristin	Virén
6	studietim,	Avg	530:-
23	april,	Rebergsskolan
Lör	10.00–15.00

Föreläsningar på 
StickCaféer

Ta del av en föreläsning på 
något av höstens Stickcaféer. 
Träffa andra stickintresserade. 
Inspirera varandra, fika och ha 
trevligt ett par timmar.

VärldsStickCafé 
med föreläsning på
Världskulturmuseet
17.30–19.30
27	jan	-	Anna	Javér,		
Raffiatextilier	
2	mars	-	Anna	Bauer,	
Hönsestrikk
26	april	-	Maiko	Tanaka, 
Mobil och snabb vävning

Stadsbiblioteket, 
Programhörnan plan 1
BokStickCafé	18.00–21.00
1	feb	-	Kerstin	Gustafsson,		
Nålbindning nu och då
15	mars	- se hemsidan 
www.sv.se/goteborg

StickTräffar med olika 
teman på Redbergsskolan
14.00–16.30
24	jan	-	Huvudbonader
21	feb	-	Tvåändsstickning
13	mars	-	Patentstickning
24	april	-	Uppläggning / avslutning
29	maj	-	För barn

Fri entré • Ingen föranmälan
Arr: Sticknätet / Slöjd i Väst,
Väldskulturmuseet, 
Stadsbiblioteket och SV

Kostnad för studie- och 
arbetsmaterial tillkommer.
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VäVNING

Vävning
Du får lära dig allt som ingår i att 
sätta upp en väv – varpa, skeda, 
solva, knyta upp skaft och trampor 
samt naturligtvis att väva. För ny-
börjare och för dig som vävt förut.
Ledare:	Anitta	Vanhapiha
10x3	studietim,	Avg	2590:-
Mån	17.00,	Lantmilsgatan	8
Extra	vävtid	tors	18.00	

Snörmakeri på 
Remfabriken - helgkurs
En kurs om maskinellt flätade 
snören och band. Du får lära dig 
att använda flätmaskiner, designa 
ditt eget band eller snöre samt 
tillverka några meter som du tar 
med dig hem.
Ledare:	Katrin	Bjerrome
10	studietim,	Avg	790:-
5-6	mars,		
Remfabriken,	Åvägen	15	
Lör	10.00–15.00,	sön	10.00–
13.00

BRODERI

yllebroderi på nytt sätt - 
helgkurs
Inspireras av äldre broderier, 
textiltryck och illustrationer för 
att skapa ett broderi med eget 
unikt uttryck. Gör ett mindre 
broderi till ett mobilfodral, liten 
kudde eller ett syetui.
Ledare:	Emma	Ihl
12	studietim,	Avg	950:-
12-13	mars,	Redbergsskolan
Lör/sön	10.00-15.00

Sashiko, japanskt broderi 
– helgkurs
Sashiko är en broderiteknik som 
förr bl a användes för att förstärka 
och laga kläder. Numera används 
tekniken mest som dekoration. Du 
väljer om du vill ge nytt liv åt dina 
gamla jeans, göra olika provbitar 
eller kanske sy en större bit som 
kan bli till en duk eller väska. 
Ledare:	Sara	Thorn
12	studietim,	Avg	950:-
27-28	feb,	Karl	Gustavsgat	15
Lör/sön	10.00–15.00

Svartstick - helgkurs
Svartstick är en trådbunden 
broderiteknik med stygnvaria-
tioner av korsstygn, rutsöm och 
efterstygn. Klassikt svartstick sys 
alltid med svart garn på vit botten. 
Ledare:	Monica	Hallén
7	studietim,	Avg	580:-
14	feb,	Redbergsskolan
Sön	10.00–15.00

TOVA OCh SPINNA

Tovade sjalar – helgkurs
Med ullfibrer och inslag av silke 
tovar vi mjuka och luftiga sjalar. 
Det går att göra motiv eller möns-
ter – en teknik som påminner om 
att måla akvarell.
Ledare:	Erik	Torstensson
7	studietim,	Avg	580:-
27	feb,	Redbergsskolan
Lör	10.00–15.45

Tova vantar, sockor eller 
en hatt – helgkurs
Lär dig tova runt en mall och gör ett 
par mjuka vantar eller sköna sockor 
som garanterat håller dig varm. 
Ledare:	Erik	Torstensson
7	studietim,	Avg	580:-
28	feb,	Redbergsskolan
Sön	10.00–15.45

Spinna på slända – helgkurs
Det här är en grundkurs för dig 
som är intresserad av att lära dig 
att spinna eget garn. Vi provar att 
spinna olika ullsorter och andra 
fibrer på slända. En bra början för 
att senare fortsätta att spinna på 
spinnrock.
Ledare:	Erik	Torstensson
7	studietim,	Avg	580:-
19	mars,	Redbergsskolan
Lör	10.00–15.45

Spinna på spinnrock – 
helgkurs
Vi lär oss om olika spinnrocks-
modeller och  funktioner. Vi 
provar olika sätt att förbereda 
fibrerna och hur dessa genom 
olika sätt att spinna ger garner 
av skilda kvaliteter. Medtag egen 
fungerande spinnrock.
Ledare:	Erik	Torstensson
7	studietim,	Avg	580:-
20	mars,	Redbergsskolan
Sön	10.00–15.45

LäDER OCh PäLS

Läderhantverk – helgkurs
Vi går igenom grunderna i söm-
nad, tillskärning, bearbetning av 
läder t ex olika sömmar, samman-
fogningar, monteringar av söljor 
mm. Av miljöskäl använder vi 
endast vegetabiliskt garvat läder. 
Efter avslutad kurs har du fått 
kunskaper om läderhantverk för 
att fortsätta med egna projekt.
Ledare:	Johanna	Broberg
12	studietim,	Avg	950:-
20-21	feb	eller
5-6	mars,	Redbergsskolan
Lör/sön	10.00–15.00	

Läderhantverk, fortsättning
I denna kurs fördjupar vi oss 
ytterligare inom läderhantverket 
med inriktning mot flätningar och 
präglingsmetoder som gör sig bra 
både inom heminredning och till 
accessoarer. Vi fördjupar oss även 
i materiallära och börjar titta lite 
på våtformning av läder. 
Ledare:	Johanna	Broberg
5x3	studietim,	Avg	1190:-
Mån	18.00,	Redbergsskolan

Pälssömnad – helgkurs
Du får lära dig olika sömnadstek-
niker och sömmar för pälssömnad. 
Kanske vill du sy vantar, mössa el-
ler tofflor? Har du en gammal päls 
som du länge velat sy om? Finns 
intresse så går vi även närmare in 
på hur man skarvar ett pälsskinn 
och gör olika kantningar. 
Ledare:	Johanna	Broberg
12	studietim,	Avg	950:-
6-7	feb,	Redbergsskolan
Lör/sön	10.00–15.00

Slöjdklubben på 
Redbergsskolan
Tälja, sy, virka, knyta, böja, 
bända, forma, fläta, måla. 
I Slöjdklubben får fantasin och 
kreativiteten styra.
Ledare:	Anna	Sandin
5x2	studietim,	
Avg	780:-,	inkl	material.
Kurstillfällen:	1	feb,	8	feb,	22	
feb,	29	feb,	7	mars

7–12 år
Mån	16.45–18.15

13-16 år
Mån	18.30-20.00

Plats:	Redbergsskolan,	
Örngatan	6

 
Vävsymposium 
Våga Våva Vilt!

Välkommen till en dag där 
handvävning står i fokus! 
Genom föreläsningar, 
workshops och diskussioner 
inspirerar vi varandra. 
För såväl nybörjare som  
erfarna vävare.  
19	mars	kl	09.30	-	16.00
Plats:	Kulturhuset	Blå	Stället
Avg:	450:-	inkl.	lunch	och	fika

För mer info och anmälan:  
www.sv.se/vastragotaland 

Arrangörer: 

Väv i väst

Slöjd i Väst/Västarvet

Kultur i Halland – Slöjd 

Kulturhuset Blå Stället

Studieförbundet Vuxenskolan

Föreläsning 
med 11-kaffe

2	april	11.00
Brita	Kleeberg	–	Broderier 
i Indien

23	april	11.00
Marjan	Jabinpishe	-	Glasmåleri

Plats:	Kulturhuset	Blå	Stället
Entré	50	kr	inkl	fika
Biljetter:	031-330	50	65/
ticnet.se
Arr: Blå Stället och SV
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MöBELTAPETSERING

Möbeltapetsering
Du börjar med att klä om en lös 
stolsits efter konstens alla regler. 
När du lärt dig grunderna, tar du 
med en möbel, t ex en fåtölj, som 
du klär om med ett tyg du väljer. 
12x3	studietim,	Avg	2990:-
Mån	16.00,	18.30,
Tis	15.00,	18.00,
Ons	14.00,	18.30,
Tors	18.30,

9x4	studietim,	Avg	2990:-
Ons	10.00

6x6	studietim,	Avg	2990:-
Lör	10.00,	varannan	vecka	
Ånäsvägen	33

INREDNING

Inredning och inspiration 
för hemmafixare – helgkurs
Kursen för dig som vill göra om 
hemma men inte riktigt vet hur du 
ska fixa till det. Teori varvas med 
praktiska övningar och kan resul-
tera i en sk moodboard. Färgsätt-
ning och ljussättning. Möblering, 
planering av ett rum,  förändra med 
växter samt återbruk.
Ledare:	Annika	Andersson
5	studietim,	Avg	690:-
19	mars,	Redbergsskolan
Lör	10.00–14.00

Inredning och inspiration 
för hemmafixare
Färgsättning	i	hemmet.
Färger är viktigt i vårt vardagsliv 
och påverkar hur vi mår och trivs 
i våra hem. Hur skapar du en färg-
sättning som du trivs med? Teori 
varvas  med praktiska övningar, en 
och annan aha-upplevelse utlovas.
Ledare:	Annika	Andersson
3	studietim,	Avg	450:-
28	april,	Redbergsskolan
Tors	18.00-20.15

KERAMIK OCh GLAS

Keramik
I våra keramikkurser får du lära 
dig drejning, kavling, dekorering 
och glasering. Våra ledare är yr-
kesverksamma keramiker. Under 
deras ledning får du förverkliga 
dina idéer och inspireras till nya. 
Vi välkomnar både nybörjare och 
erfarna deltagare.
10x3	studietim,	Avg	2080:-
Mån	18.30,	V	Frölunda
Tis	17.45,	Redbergsskolan
Ons	19.00,	Redbergsskolan
Tors	18.45,	Redbergsskolan

Keramik 6 måndagar
6x4	studietim,	Avg	1660:-
Mån	17.00,	Redbergsskolan

Keramik 6 onsdagar
6x4	studietim,	Avg	1660:-
Ons	10.30,	Redbergsskolan

Keramik 6 söndagar
6x4	studietim,	Avg	1660:-
Sön	15.30,	Redbergsskolan

Keramik intensiv – helgkurs
14	studietim,	Avg	1030:-
4	mars,	5	mars	samt	11	mars	eller	
8	april,	9	april	samt	15	april
Redbergsskolan
Fre	17.15–20.15,	lör	10.00–15.00	

Keramik för föräldrar 
och barn 7–10 år
Ett kreativt möte mellan barnet 
och den vuxne.
6x3	studietim,	Avg	790:-/person
Sön	13.00,
Redbergsskolan

Keramik för ungdomar 
12–15 år
11x2	studietim,	Avg	1090:-
Tors	17.00,	Redbergsskolan

Gjuta i betong – helgkurs
Lär dig gjuta vackra och funktio-
nella saker för hem och trädgård.
9	studietim,	Avg	840:-
8	maj	11.00–16.00	samt	
15	maj	11.00–13.15,		
eller
12	juni	11.00–16.00	samt	
19	juni	11.00–13.15,
Bärby	Herrgårdsväg,	Säve

Glasfusing – prova på
Gör små vackra smyckesglasbitar 
i glittrande och färgrikt dichro-
iskt glas. Grunderna i glasfusing. 
Komponera dina egna smycken.
4	studietim,	Avg	420:-
9	feb,	7	mars	eller	4	april
Karl	Gustavsgatan	17
18.00–21.00

Mosaik - helgkurs
Mosaik är en komposition av 
olikfärgade små bitar i porslin, 
sten eller glas - en 5000-årig 
teknik. Lär dig om olika material, 
komponera ett mönster eller en 
bild. Fint att använda i heminred-
ning som en tavla, till en fotoram 
eller ett fruktfat.
Ledare:	Marjan	Jabinpishe
12	studietim,	Avg	950:-	
16-17	april,	Redbergsskolan
Lör/sön	10.00–15.00

TRä OCh METALL

Möbelsnickeri / träslöjd
Snickra egna möbler eller slöjda 
andra föremål i trä. Under hand-
ledning får du tillgång till en fullt 
utrustad slöjdsal med maskiner 
och verktyg. Skissa och välj virke 
till ditt objekt. Lär dig tekniker för 
sammanfogning och ytbehand-
ling. Du kan vara nybörjare eller 
ha tidigare erfarenhet.
Ledare:	Harri	Turunen
10x3	studietim,	Avg	2190:-
Mån	18.00,
Tis	18.00,
Ons	15.00,	18.00,
Tors	18.00,
Redbergsskolan

5x4	studietim,	Avg	1530:-
Sön	18.00,	Redbergsskolan

Slöjda skedar och andra 
redskap för köket 
– helgkurs
Du får under ledning av Knut	
Östgård tälja skedar och andra 
redskap som kan användas i kö-
ket. Materialet är färsk björk och 
du får använda kniv och skedkniv.
12	studietim,	Avg	970:-	
26–27	feb,	Redbergsskolan
Lör/sön	10.00–15.00

Silversmide
I vår silververkstad får du formge 
och tillverka silversmycken. Du 
får lära dig mängder av roliga tek-
niker för att göra ringar, armband, 
länkar eller kedjor. 
12x3	studietim,	Avg	2590:-
Tis	10.00,	13.00,	16.00,
Tors	13.00,	16.00,	19.00,
Redbergsskolan

9x4	studietim,	Avg	2590:-
Ons	10.00,	18.15,	
Redbergsskolan

Silversmide 4 söndagar
4x5	studietim,	Avg	1380:-
Sön	17.30,	Redbergsskolan

Silversmide 6 måndagar
6x3	studietim,	Avg	1290:-
Mån	19.00,	Redbergsskolan

Silversmide – helgkurs
På en helgkurs får du arbeta inten-
sivt med dina smyckesprojekt. Du 
får göra ringar, armband, örhängen, 
länkar och kedjor. Stor möjlighet till 
egen formgivning och design.
18	studietim,	Avg	1380:-
30-31	jan,	27-28	feb,	5-6	mars,	12-
13	mars,	19-20	mars,	9-10	april,	
16-17	april,	23-24	april,	7-8	maj
Redbergsskolan
Lör/sön	09.30–16.45

Prova på silversmide 
– Workshop
6	studietim,	Avg	600:-
6	feb,	Redbergsskolan
Lör	10.00–14.30

Gjuta silver – helgkurs
Gjut silver i en egenhändigt gjord 
sandform. Ta med ett litet föremål 
som du vill gjuta av.  
6	studietim,	Avg	600:-
7	feb,	Redbergsskolan
Sön	10.00–14.30

Silverlera
Silverleran ger dig möjligheter att 
forma egna unika smycken. När 
leran torkat bränns den och resul-
tatet blir 99,9% rent silver. 

Silverlera – prova på
5	studietim,	Avg	420:-
11	feb	-	berlock
8	mars	-	berlock
7	april	-	rörpärla
2	maj	-	berlock	
Karl	Gustavsgatan	17
17.30–21.15

Silverlera, grundkurs 
– helgkurs
Du får lära dig grundläggande 
tekniker. Du kommer att ha tre 
smycken med dig hem.
2x6	studietim,	Avg	990:-
5-6	mars,	Karl	Gustavsgatan	17	
Lör/sön	10.00–15.00

Svetsning för hemmabruk 
– helgkurs
En praktisk introduktion. Prova 
på gassvets, MIG-svets och elsvets 
(pinnsvets). Övningar med olika ma-
terial som armeringsjärn och plåt.
18	studietim,	Avg	2260:-
27-28	feb	eller	14-15	maj,		
Viken	132,	Bohus
Lör/sön	10.00–16.45

järnsmide – helgkurs
Grundkurs i att smida enkla och 
vackra bruksföremål.
18	studietim,	Avg	2260:-
19-20	mars	eller	23-24	april
Viken	132,	Bohus
Lör/sön	10.00–16.45

järnsmide, fortsättning 
– helgkurs
18	studietim,	Avg	2260:-
21-22	maj,	Viken	132,	Bohus
Lör/sön	10.00–16.45

Metal Art – helgkurs
Med aluminiumtejp, kartong, färg 
och annat gör vi om tex en tavla, 
låda eller liten hylla till metall/plåt. 
11	studietim,	Avg	950:-,	inkl	mtrl
21-22	maj,	
Bärby	Herrgårdsväg,	Säve
Lör	11.00–15.30	samt	
sön	11.00–14.45
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SLäKTFORSKNING 

Släktforskningens grunder
Det unika svenska folkbokförings-
systemet är en ovärderlig källa 
till att kunna gå långt tillbaka i 
en släkts historia. Lär dig samla 
uppgifter ur kyrkböcker, boupp-
teckningar och domböcker samt 
läsa gamla handstilar.

Nybörjare
6x3	studietim,	Avg	1140:-
Mån	10.00,	Karl	Gustavsgatan	15
Ons	16.00,	Frölunda	Kulturhus
Tors	19.15,	Redbergsskolan

Nybörjare Intensiv – helgkurs
2x5	studietim,	Avg	690:-
5-6	mars,	Karl	Gustavsgatan	15
Lör-sön	10.00–14.15	

Fortsättning
6	studietim,	Avg	390:-
16	april,	Karl	Gustavsgatan	15
10.00–14.00

udda källor
För dig som redan är bekant med 
kyrkböcker och äldre skrift. Vi går 
igenom andra källor som härads-
rätten, domkapitlet, kronoläns-
man och häradsskrivaren.
3x3	studietim,	Avg	610:-
Ons	13.30,	Frölunda	Kulturhus
Fortsättning
Ons	13.30,	Frölunda	Kulturhus

Min Släkt
Kurs i registreringsprogrammet 
Min Släkt. Inmatning av informa-
tion, underhåll och kontroll, att 
lägga in bilder, skriva ut antavlor 
mm. I samarbete med DIS Väst.
6x3	studietim,	Avg	1140:-
Ons	18.30,	Redbergsskolan

KuLTuR OCh hISTORIA

Göteborgs historia 
Vi följer utvecklingen från 
1600-talet fram till nutid med 
ekonomiska, politiska, sociala och 
kulturella infallsvinklar. 
Ledare:	Carl	Ek
8x3	studietim,	Avg	1090:-
Tis	15.00,	Redbergsskolan

Föredragsserie:
Landskapshistoria

Dalslands historia
Över Dalslands historia flyger 
korpen och det är hos Snorre Stur-
lasson som vi kan läsa om Dals 
tidiga historia. När landskapet 
övergick från Norge till Sverige är 
inte helt klarlagt men dess historia 
har lika stor norsk anknytning 
som svensk. 
15	februari,	18.30

Smålands historia
Som namnet avslöjar så rörde det 
sig ursprungligen om ett antal små 
länder som varken ville lyda under 
Sverige eller Danmark. Egentligen 
tretton till antalet och dessa finns 
kvar i dag som härader. I källorna 
finner man det omtalat redan på 
500-talet. 	
21	mars,	18.30

Föredrag med Carl Ek
Måndag	18:30	–	20:00		
Avgift:	100:-/	föredrag,	
Redbergsskolan
Obligatorisk	föranmälan
sv.se/goteborg

Föredragsserie:
Göteborgs kulturhistoria

Den göteborgska arkitek-
turen
Vi bekantar oss med det mest 
typiska och utmärkande inom den 
göteborgska arkitekturen, från 
stadens grundande till nutid.
21	februari,	15.00

Det brittiska Göteborg 
Att Göteborg kallas Lilla London 
är ingen tillfällighet. Relationerna 
mellan Göteborg, England och 
Skottland är gamla och har satt 
sin tydliga prägel på stadens kul-
turella, sociala, ekonomiska och 
politiska utveckling.
20	mars,	15.00

Göteborg och Kina
Redan under 1700-talet var 
kontakterna mellan Göteborg och 
Kina stora och omfattande samt 
helt avgörande för stadens utveck-
ling. De kulturella impulserna var 
stora och spännande.
24	april,	15.00

Trillingstäderna Göteborg, 
New york och jakarta
De tre städerna Göteborg, New 
York och Jakarta har ett ursprung 
som förenar dem. De var alla 
holländska städer vilka grundades 
ungefär samtidigt och med lik-
nande intentioner och stadsplaner.  
20	maj,	15.00

Föredrag med Carl Ek
Söndag	15:00	–	16:30		
Avgift:	100:-/	föredrag,	
Redbergsskolan
Obligatorisk	föranmälan
sv.se/goteborg

STADSVANDRINGAR 

haga I
Kent	Andersson, själv upp-
vuxen i Haga, guidar oss genom 
en stadsdel som trots sanering 
har fått behålla mycket av sin 
småskalighet och charm. Var låg 
kanalen i Haga och hur smakar 
Haga-champagne?
20	april	14.00
Samling:	Korsningen	Linnégatan	
-	Landsvägsgatan	

haga II 
Kent	Andersson	guidar oss 
ännu längre in i den forna 
arbetarstadsdelens kvarter och 
dess svunna tider. Intressanta 
byggnader och personer och 
spännande händelser.
28	april	14.00
Samling:	Korsningen	Linnégatan	
-	Landsvägsgatan

Gamlestan
Vandra med Lars	Persson, som 
berättar om Nya Lödöse, landerier 
och industrier samt om grod-
mansrånet och Göteborgs första 
flyguppvisning. 
10	maj	18.00
Samling:	Säveåns	Strandgata	4

Kortedala, 1950-talet i 
dåtid och nutid
Följ med Lars	Persson	på en 
vandring genom stadsdelen som 
symboliserar den nya tiden då 
folkhemmet skulle byggas och allt 
var möjligt. 
17	maj	18.00
Samling:	6:ans	ändhållplats,	
Aprilgatan	

Lorensbergs villastad
Lars	Persson	tar oss med på 
en vandring genom Lorensbergs 
skeppsredarkvarter och nedre 
Johanneberg till dåtidens fattig-
vårdsinrättning Gibraltar.
24	maj	18.00
Samling:	Konserthuset	Götaplat-
sen

Avgift	100	kr/stadsvandring
Obligatorisk	föranmälan	
sv.se/goteborg

Frölunda Kulturhus

SläktforskarCafé
Kent	Andersson är värd och 
inleder med ett specifikt tema.

Indelningsverket som 
forskningskälla
Fredag	29	jan	13.30	

Domstolsarkiven som 
forskningskälla
Fredag	26	feb	13.30		

Lantmäteriarkiven
Fredag	15	april	13.30		

Plats:	Anhörigcenter	
Frölunda	Kulturhus
Entré	30:-
För	biljetter	031-366	27	25
www.frolundakulturhus.se

Arr: Frölunda Kulturhus, 
Hälsoteket i Väster och SV

Föredrag

Släktforskning
Fader	Okänd
Som släktforskare stöter man 
förr eller senare på begreppet 
”oäkta barn”. Släktforskaren 
Synnöve Nilsson berättar 
om samhällets och kyrkans 
behandling, inte minst av 
mödrarna, och visar exem-
pel på hur man kan spåra en 
saknad fader. 
14	mars	kl	18.30	
Avgift:	100:-
Plats:	Redbergsskolan
Obligatorisk	föranmälan
sv.se/goteborg

Göteborgs 
hembygdsförbund
Under våren anordnas före-
drag, stadsvandringar och 
studiebesök för dig som vill 
veta mer om staden du lever i.
För information 031-13 57 14
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KONST OCh LITTERATuR

Fyra kvällar om konsten 
idag – Göteborgs Konsthall
Introduktion till samtidskonsten
med utgångspunkt i utställningen 
The Strangest Stranger and other 
stories. Föreläsning och samtal 
med konstnär Magnus Bärtås samt 
föreläsning med Mikael Nanfeldt, 
chef för Göteborgs Konsthall. 
Ledare:	Mija	Renström	
4x2	studietim,	Avg	500:-,	inkl	fika	
1,	8,	22,	och	29	mars
Tis	18.00,	Göteborgs	Konsthall	
I samarbete med Göteborgs Konsthall

jack London – samhälls-
kritik och vildmarksskild-
ringar
I år är det 100 år sedan den 
amerikanske författaren Jack 
London gick ur tiden. Få förfat-
tare har varit så produktiva och 
blivit översatta till så många 
språk. Idag förknippas han mest 
med sina vildmarksskildringar 
som Varg-Larsen och Skriet från 
vildmarken men han verkade även 
som krigskorrespondent, hamnar-
betare, cowboy och guldgrävare.  
En kväll till minne av Jack London 
med föredrag och visning av klas-
siska utdrag från filmatiseringar 
av hans verk.
7	mars,	18.30,	Avgift	100:-
Redbergsskolan
I samarbete med  
Västsvenska Författarsällskapet och 
Kulturhistoriska Samfundet.

Seminarium 

Debatten om Svearikets 
vagga – och vad hände 
sedan?
För snart 35 år sedan bröt 
debatten om Svearikets vagga 
ut genom Dag Stålsjös TV-serie 
med samma namn. Striden 
mellan Västgötaskolan och 
Uppsalaskolan var hård och 
stundtals gick den över i rena 
personliga bataljer. Genom 
föredrag och panelsamtal fris-
kar vi upp minnet och belyser 
hur debatten kom att påverka 
såväl historievetenskapen som 
allmänhetens historieintresse. 
Medverkande:		Carl	Ek,	
Birgit	Sawyer	och	
Henrik	Janson	
Lördag	27	februari	
10:30	–	15:00	
Avift:	300:-
Lunch	och	kaffe	ingår.		
Redbergsteatern
Obligatorisk föranmälan
sv.se/goteborg
I samverkan med 
Kulturhistoriska Samfundet.

FöRMIDDAGAR PÅ REDBERGSSKOLAN

Västgöta-Bengtsson, min pappa  
Margareta	Söderström, berättar om Sixten Bengtssons liv  
och gärning som författare och folklivsskildrare.
10	feb kl	11.00-12.00
Plats:	Redbergsskolan,	Örngatan	6A
Obligatorisk	föranmälan	
Entré:	60:-	inkl	kaffe	och	bulle	från	10.30

Nock, ragg, rya - det 
glänser om ullen 
Susanne	Harrysson,	
hemslöjdskonsulent från Slöjd i 
Väst, berättar om vävd rya och vår 
fantastiska svenska ull.
18	feb kl	11.00-12.00
Plats:	Redbergsskolan,	
Örngatan	6A
Obligatorisk	föranmälan	
Entré:	60:-	
inkl	kaffe	och	bulle	från	10.30

Att göra eller inte göra, det är frågan? 
Om energispartips för gamla hus med kulturhistoriska 
värden med Chico	Hovedskov	Craaford från Slöjd & Byggnadsvård.
24	feb kl	11.00-12.00
Plats:	Redbergsskolan,	Örngatan	6A
Obligatorisk	föranmälan	
Entré:	60:-	inkl	kaffe	och	bulle	från	10.30

En resa genom 
Toscana
Toscana har mycket att erbjuda. 
God mat, vin, kultur och konst-
historia. Simone	de	Marchi 
tar oss med på en resa genom 
Maremmaområdet, från Florens 
till Grosseto.
16	mars kl	11.00-12.00
Plats:	Redbergsskolan,	Örngatan	6A
Obligatorisk	föranmälan	
Entré:	60:-	inkl	kaffe	och	bulle	från	10.30

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få information om 
fler intressanta studiecirklar, kurser, föredrag och kultur-
arrangemang. Gå in på sv.se/goteborg

Allas Barnbarn
Är du intresserad av att läsa 
sagor för barn?
Välkommen till en introduk-
tionskurs på Lundby bibliotek.
För information och anmälan: 
Yvonne Careliusson, 031827066 
y.careliusson@telia.com 
www.allasbarnbarn.se
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SKRIVANDE

Kreativt skrivande 
3 lördagar – helgkurs
Kursen riktar sig till dig som vill 
utveckla ditt skrivande och ge 
dig in i en aktiv idé- och utveck-
lingsprocess. Kanske skriver du 
noveller, nyhetsbrev, artiklar, 
blogg, hemsida eller en bok. 
Genom utmanande och kreativa 
skrivövningar får du verktygen till 
ett eget personligt språk.
3x4	studietim,	Avg	1490:-
Lör	10.00–13.00,	
Karl	Gustavsgatan	15

Kreativt skrivande 
3 lördagar, fortsättning – 
helgkurs
3x4	studietim,	Avg	1490:-
Lör	10.00–13.00,	
Karl	Gustavsgatan	15

Ledare:	Ulrika	Nandra,	för-
fattare	och	nyhetsreporter	inom	
tv	och	radio	

Att skriva noveller
En kurs för dig som vill utveckla 
ditt novellskrivande. Varje träff 
har ett särskilt tema. Det kan 
handla om gestaltning, att skapa 
karaktärer eller välja just det rätta 
ordet på rätt plats. Till varje tema 
gör vi skrivövningar och arbetar 
med textrespons i gruppen.
5x3	studietim,	Avg	910:-
Mån	19.15,	Redbergsskolan

Improvisationsteater 
I samarbete med gbgimpro 
– Göteborgs Improvisations-
teater – anordnas en mängd 
improkurser. Nybörjarkurser, 
fortsättningskurser och speci-
ella inriktningar.

För anmälan och information 
gbgimpro.se

Klassikerprat på 
Stadsbiblioteket
Måndagar 18.00
Programhörnan plan 1

25 jan, 8 feb, 22 feb, 
7 mars, 21 mars, 4 april

För information: sv.se/goteborg
Arr: Stadsbiblioteket och SV

DANS

Breaking
Du får lära dig grunderna 
i Breaking. Vi börjar med 
dansens fyra element - Toprock, 
Downrock, Freezez och 
Powermoves. Vi fortsätter med att 
utveckla dansen genom kreativa 
metoder, freestyleträning och du 
får lära dig att träna kroppen rätt. 
Du får veta mer om hiphopens 
historia samt se Breakingfilm. 
Ledare:	Johan	Lundin

10-15 år
10x2	studietim,	Avg	950:-
Fre	16.45,	Hip	Hop	Akademien,	
Brahegatan	11

16-25 år
10x2	studietim,	Avg	950:-
Fre	18.30,	Hip	Hop	Akademien,	
Brahegatan	11

SÅNG OCh MuSIK

utveckla din sång 
För dig som redan har sångvana 
men vill prova på nya sätt att 
sjunga. Vi hittar nya utmaningar 
för att utveckla rösten och gen-
rekunskaperna inom t ex gospel, 
blues, klassiskt, jazz och pop. 
Röstteknik och stämsång.  
10x60	min,	Avg	1030:-
Tors	18.00,	Redbergsskolan

Viskören
En kör med repertoaren hämtad 
ur den svenska vis- och folkmu-
siktraditionen. Viss sångvana är 
en fördel.
27	studietim,	Avg	1350:-
Mån	18.00,	9	ggr,	Kustens	Hus,	
Taubegatan	9
I samarbete med Visans Vänner.

SOULSKROKEN
Vår kör SOULSKROKEN riktar sig 
till dig som vill sjunga afroameri-
kansk musik som soul, jazz, blues, 
funk och gospel med mycket sväng 
och rytm. Du kan vara nybörjare 
eller ha sångvana.
10x2	studietim,	Avg	1030:-
Tors	19.15,	Redbergsskolan

ukulele – hur kul som helst!
Lär dig kompa på det lilla behän-
diga instrumentet. 
20	studietim,	Avg	1830:-
Nybörjare
Mån	19.30–21.00,	10	ggr	
Termin 3
Mån	17.45–19.30,	9	ggr
Karl	Gustavsgatan	15

TEATER

Teater, grundkurs
Om scenisk gestaltning, karak-
tärer, texttolkning och improvi-
sation. Kursen avslutas med ett 
enkelt uppspel.
7x3	studietim,	Avg	1320:-
Mån	17.00,	Redbergsteatern

Teater, fortsättning 
avancerad
För dig som redan har erfarenhet 
av teater. Vi jobbar utifrån färdigt 
manus. Terminen avslutas med en 
föreställning.
10x3	studietim,	Avg	1890:-
Mån	19.15,	Redbergsteatern

Kostnad för studie- och 
arbetsmaterial tillkommer.

 
Piano, keyboard 
och gitarr
Enskild undervisning 
utifrån dina förkunskaper 
och önskemål.
30	min	/	vecka	/	9	veckor	
Tors	eller	fre	12.00–17.00,
Karl	Gustavsgatan	15
Avg	2160:-
För anmälan och tidsbokning
031-707 18 02

Sång
Enskild undervisning 
utifrån dina förkunskaper 
och önskemål.
30	min	/	vecka	/	9	veckor	
Tors,	enligt	överenskommelse
Redbergsskolan
Avg	2160:-
För anmälan och tidsbokning
031-707 18 02
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Hip Hop Akademien
Hip Hop Akademien är en samlingsplats för hiphopens fyra element; 
Breaking, Rap, Graffiti och DJ där mångfald och respekt är givna in-
gredienser. Till Hip Hop Akademien kommer folk från hela Göteborg 
och dess kranskommuner. Här finns bland annat en stor danslokal, 
studio, scen, graffitiväggar och en utställning om hiphop.

Hip Hop Akademien arrangerar jams, workshops och föreläsningar. 
Öppna breaking-träningar hålls på måndagar och tisdagar 
kl 17.00-21.00. 

Hip Hop Akademien ligger på Braheg. 11 i Gamlestan (SKF)
facebook.com/hiphopakademien

För mer information kontakta Gonzo, gonzo@sv.se 
eller gå in på sv.se/goteborg

Från replokal till turné
SV Göteborgs musik- och dansverksamhet stödjer många musik- 
och dansgrupper i sin utveckling. Vi hjälper bl a till med att starta 
studiecirkel, förmedla rep- och danslokaler, studios, utrustning, 
demorespons och att starta förening. Hos oss är alla välkomna och 
det spelar ingen roll om ni är nybörjare eller proffs.

Skäl att ha cirkel hos SV
•	Tillgång till rep- eller danslokal
•	Stöd för köp av förbrukningsmaterial
•	Fri entré på utvalda spelningar där vi medverkar
•	Rabatt på 4Sound, Buller & Bång, Tryckakuten, hittagig.se och 

Dicentia (cd-tryck)
•	Nätverk och kontakter
•	Möjlighet att vara en del av SVs The Tube och att få dess förmåner
•	Workshops och utbildningar
•	Vägledning i musik och dans
•	Subventionerad inspelningskostnad hos Studio Grand Recordings

thetube.se/goteborg
facebook.com/svmusicsquadgbg

Söker ni replokal? Vi har lokaler på 
Lindholmen, i Linnéstaden och Örgryte. 

För mer information gå in på thetube.se/goteborg

Rebel Girls Camp 2 - 4 november
Är du tjej och vill syssla med musk? Rebel Girls Camp riktar sig till 
dig som är mellan 13-17 år. Oavsett om du spelat tidigare eller aldrig 
hållit ett instrument är du välkommen. 

Anmäl dig till Rebel Girls Camp - ett dagläger där du får testa olika 
instrument och får lära dig spela ihop med andra med 
hjälp av inspirerande ledare och förebilder.

För information och anmälan kontakta Josefin, 
josefin.finer@sv.se eller thetube.se/rebelgirls

Vill ni 
spela live?
Låt oss få veta om ni är 
intresserade av att arrangera 
i samverkan med oss. Vi har 
lång erfarenhet av att arrangera 
på klubbar i Göteborg.

För information kontakta 
Tony, jelencovich@sv.se
eller Petra, petra.widmaier-
jaktlund@sv.se
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PERSONLIG uTVECKLING

Mindfulness i vardagen
Öka din förmåga att vara närva-
rande här och nu. Med enkla  
övningar kan du öka uppmärk-
samheten på tankar och känslor 
utan att värdera och bedöma dem. 
På så sätt kan du skapa balans 
och acceptans vilket kan leda till 
mindre stress, bättre sömn och 
ökad självkännedom. 
I kursen ingår hemuppgifter i 
form av mindfulnessövningar (ca 
10 min/dag) och inläsning av
kursmaterial. 
Inom gruppen råder sekretess.
5x3	studietim,	Avg	900:-
Mån	17.30,	Redbergsskolan

Förbättra och stärk din 
självkänsla
Eftersom självkänslan påverkar 
nästan allt vi tänker, säger och gör 
är det viktigt att träna den ofta 
och regelbundet. Forskning visar 
att låg självkänsla och brist på 
inre trygghet kan vara en orsak till 
psykisk ohälsa. Kursen behandlar 
bl a: Vad är självkänsla? Hur är 
jag? Hur regerar jag på glädje, 
rädsla, kritik och stress? Inom 
gruppen råder sekretess.
8x3	studietim,	Avg	1125:-
Tors	18.00,	Redbergsskolan

Qi	Gong	återträff	
–	helgkurs
För dig som tränar Qi Gong eller 
som vill uppdatera Biyunmetoden 
Steg 1 och 2.
3	studietim,	Avg	340:-
6	mars,	Redbergsskolan
Sön	15.00–17.15

Qi	Gong	i	Botaniska	
trädgården
Vi inspireras av att vara i vacker, 
fridfull natur och lär oss De Fem 
Elmentens Qi Gong
5	studietim,	Avg	490:-,	4	ggr
Tis	18.00-19.00,	Botaniska	träd-
gården	vid	Lusthuset,	start	3	maj

Tai	Ji	Quan
En gammal kinesisk meditations-
form med harmoniska rörelser 
baserad på andning. Ger smidig-
het, närvaro och balans. 

Fortsättning
10x2	studietim,	Avg	1960:-
Tis	17.00,	Redbergsskolan
17	studietim,	Avg	1650:-,	10	ggr
Tis	18.30,	Redbergsskolan

Fortsättning
17	studietim,	Avg	1650:-
Ons	17.00,	18.15,	Redbergsskolan
Tors	11.00,	17.30,	Särögatan	4,	
vid	Botaniska	trädgården

Ledare:	Gudrun	Gylling

Hälsa och 
livsstil
Qi	Gong
Qi Gong ingår i den mångtusenå-
riga kinesiska läkekonsten. Syftet 
är att befrämja allmänhälsan. 
Genom närvaro och koncentration 
kan stress lämna kroppen. 
Qi Gong är bra för dig som inte 
klarar ansträngande aktiviteter. 
Kan stärka immunförsvar, din 
kraft och kreativitet.

De	Fem	Elementens	
Qi	Gong
Vi lär oss en kort och enkel 
rörelseberättelse som grundar 
sig på vatten, trä, eld, jord och 
metall. Därefter talar vi om dessa 
element i relation till vår hälsa och 
kinesisk medicin.
12	studietim,	Avg	1170:-,	9	ggr
Tis	15.00-16.00,	Redbergsskolan

Medicinsk	Qi	Gong	enligt	
Biyunmetoden	Steg	1
Grundprogram som innehåller en 
genomgång av hela kroppen.
15	studietim,	Avg	1460:-,	9	ggr
Tors	18.45-20.00,	Särögatan	4,	
vid	Botaniska	trädgården

Prenumerera på vårt 
nyhetsbrev och få information 

om studiecirklar, kurser 
och föredrag.

Morgon på 
kinesiskt vis –  
Tai Ji Quan
Botaniska Trädgården 
(vid Lusthuset)
Mån–ons	2-25	maj
vecka	18,	19,	20,	21
hela formen
Udda	datum	06.00–06.45
Jämnt	datum	08.00–08.45
Grundläggande
Udda	datum	08.00–08.45
Jämnt	datum	06.00–06.45

Trädgårdsföreningen
Grundläggande
Tis	12.00	-12.45
3,	10,	17	,	24	maj

Ledare:	Gudrun	Gylling
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Natur och 
trädgård

BLOMSTERDESIGN 

Blomsterfrossa till påsk
Du får binda en liten krans och 
dekorera den med påskpynt och 
blommor, göra en bordsdekoration 
samt binda en vacker bukett med 
säsongens blomster.
Ledare:	Anna	Hammarstrand,	
florist	
20	mars,	Redbergsskolan
4	studietim,	Avg	320:-	+	mtrl		300:-
Sön	17.00

PILFLäTNING

Fläta en rund korg
Du får använda olika sorters pil, 
alla ekologiskt odlade, prova 
flättekniker som låsningsflätning, 
mönsterflätning och knutar. 
Ledare:	Christian	Erlandsson
14	studietim,	Avg	1030:-	
6-7	feb,	Kulturhuset	Blå	Stället
Lör/sön	10.00–16.00

Fläta växtkon 
Du får använda olika tekniker för 
att fläta ett konformigt växtstöd 
som passar bra såväl i kruka på 
balkongen som direkt i trädgårds-
landet. 
Ledare:	Christian	Erlandsson
4	studietim,	Avg	470:-	
26	april,	Redbergsskolan
Tis	18.00–21.00

 TRäDGÅRD

Trädgårdsdesign steg 1
Vill du ändra om i din trädgård? 
Vi går igenom perenna växter, 
rumslighet, färg, form och rit-
tekniker. Du får rita förslag på 
rabatter och trädgårdar.
Ledare:	Susanna	Genne
6x3	studietim,	Avg	1090:-
Ons	17.00,	Redbergsskolan

Trädgårdsdesign steg 2
Vi går närmare in på ämnen som 
sten i trädgården, vacker trädgård 
året runt, prydnadsgräs och träd-
gårdens yin och yang. 
Förkunskapskrav steg 1.
Ledare:	Johnny	Mattsson
6x3	studietim,	Avg	1090:-
Tis	18.30,	Redbergsskolan.

höNS 

höns i trädgården
Drömmer du om höns i din 
trädgård? Vi går igenom regler, 
hönshus, raser, foder, gödsel och 
lite om sjukdomar.
Ledare:	Hanna	Nyqvist
3x3	studietim,	Avg	530:-
Tors	18.00,	Redbergsskolan

BIODLING 

Biodling grundkurs
Nyfiken på bin? Under sakkunnig 
ledning får du lära dig grun-
derna om bin och biskötsel. Om 
svärmförebyggande åtgärder, 
bisjukdomar, ”arga bin”, honungs-
hantering, drottningodling, 
varroakvalster och mycket mer. 
Sex tillfällen med teori samt fyra 
besök på bigård för att göra avläg-
gare (skapa ett nytt bisamhälle) 
samt skörda och slunga honung.
Inga förkunskaper krävs.
10x3	studietim,	Avg	1490:-
Sön	17.00	eller
Sön	18.00,	Karl	Gustavsgatan	15

I samverkan med  
Göteborgs Biodlarförening och 
Stadskupan

jäGARE

jägarexamen – helgkurs
Kursen leder till komplett jägar-
examen. Praktiska övningar och 
prov genomförs på en skjutbana 
nära Göteborg. 
Kostnad för litteratur, prov och 
skjutövningar tillkommer.
50	studietim,	Avg	2900:-
5-7	feb	samt	27-28	feb	eller
4-6	mars	samt	2-3	april	eller
15-17	april	samt	14-15	maj	eller
20-22	maj	samt	11-12	juni
Redbergsskolan
Fre	18.00–21.00,
lör/sön	09.00–17.00

Möjlighet finns att delbetala 
din studiecirkel/kurs. 

Ange detta vid anmälan.

 MOTORSÅGSKöRKORT

Motorsågskörkort A+B
Ökad kunskap vid hantering av 
motorsåg är viktigt för att minska 
olycksrisken. Om du ska arbeta på 
annans mark är motorsågskörkort 
numera ett krav. I kursen ingår 
hantering av motorsåg, kapning 
med fällning av träd samt kvist-
ning. Instruktör, examination och 
kursbok ingår i avgiften. Even-
tuella omprov och kostnader för 
personlig skyddsutrustning (enl. 
AFS 2012:1) kan tillkomma. Dagar 
för sammankomster varierar då 
praktiska moment sker i skog.
32	studietim,	Avg	4750	kr
Startdatum:	11	feb	18.00
Benarebygården,	Djurstensvägen	
Mölnlycke
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iPhone, fortsättning
4x2	studietim,	Avg	930:-
Tors	17.30,	Redbergsskolan

iPad, nybörjare
En iPad är betydligt mer än bara 
en surfplatta. Här får du hjälp 
att komma igång med appar och 
andra funktioner, som e-post och 
Safari. Vi startar med en grundlig 
introduktion och sedan sätter 
vi upp kursmålen tillsammans. 
Grundläggande datavana krävs för 
att få ut maximalt av kursen.
4x2	studietim,	Avg	930:-
Tors	19.15,	Redbergsskolan

iPad, fortsättning
4x2	studietim,	Avg	930:-
Tors	19.15,	Redbergsskolan

Data / IT
Windows steg 1
Lär dig grunderna om hur du 
använder dator, mus och tangent-
bord. Starta och stänga program. 
Skriva och redigera enkel text, 
spara och hitta dina arbeten. 
Något om internet. Inga förkun-
skaper krävs.
5x3	studietim,	Avg	1390:-
Tis	09.15,	Redbergsskolan

iPhone, nybörjare
För dig som skaffat iPhone och 
behöver komma igång med att 
använda appar och funktioner, 
e-post, Safari mm. Vi startar med 
en grundlig introduktion och 
sedan sätter vi upp kursmålen 
tillsammans. Grundläggande da-
tavana krävs för att få ut maximalt 
av kursen.
4x2	studietim,	Avg	930:-
Tors	17.30,	Redbergsskolan

Studiecirklar i extra 
långsam takt finns i vårt 
utbud. Dessa lämpar sig 
för dig som mår bra av att 
lärande sker långsammare än 
vanligt.

Data
För dig som har liten eller ingen 
kunskap om datorer och internet.
10x2	studietim,	Avg	1020:-
Mån	17.00,	Redbergsskolan

Gitarrkurs
Lär dig grundläggande ackord 
och spela enklare låtar. Inga 
förkunskaper krävs.
10x2	studietim,	Avg	1020:-
Ons	17.00,	Redbergsskolan

Spela musik i band
Spela instrument och öva på 
enklare låtar tillsammans med 
andra. Inga förkunskaper krävs.
10x3	studietim,	Avg	1530:-
Dag	och	tid	meddelas	senare.
Karlavagnsgatan	11

Studiecirklar i extra 
långsam takt

Smartphone Android, 
nybörjare
För dig som vill lära dig din 
smartphone från början. Ringa, 
skicka SMS, telefonbok, surfa och 
få koll på dina appar.
Inga förkunskaper krävs
4x2	studietim,	Avg	930:-
Ons	10.00,	Karl	Gustavsgatan	15

Surfplatta Android, 
nybörjare
Lär dig din surfplatta från grun-
den. Surfa på internet, skicka 
e-post, lär dig hantera appar.
4x2	studietim,	Avg	930:-
Ons	12.00,	Karl	Gustavsgatan	15

BILDhANTERING

Bilder i datorn 
Grunderna om hur digitala bilder 
fungerar i datorn och hur man för 
över dem från kamera eller andra 
enheter. Lär dig organisera och 
sortera dina bildfiler i mappar. 
Enklare redigering i fotoredige-
ringsprogram. Grundläggande 
datavana krävs.
3x3	studietim,	Avg	870:-
Tis	12.15,
Redbergsskolan

Digitalfotografering, 
grundkurs
Få hjälp av en fotograf att ta bättre 
bilder med din digitalkamera.
3x3	studietim,	Avg	870:-
Tis	15.30,
Tis	18.30,
Redbergsskolan
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Ert intresse kan bli en studiecirkel hos oss

Är ni några vänner som vill lära er något nytt eller har ett gemensamt 
intresse? 
Starta en studiecirkel, det är enkelt! 
Teater, dans, musik, samhälls- eller hälsofrågor, 
ja nästan vad som helst kan vara 
grunden för en studiecirkel. 

Är ni en förening eller funderar ni på att starta en? 
Hos SV kan ni få stöd, råd och tips för att komma igång. 

Starta egen 
studiecirkel.

Samarbeta 
med SV.

•	hjälp att organisera och starta studiecirklar samt 
anordna arrangemang 

•	att täcka del av verksamhetskostnader
•	utbildning i cirkelledarskap
•	att anordna utbildningar efter era behov i t.ex. 

mötesteknik, föreningskunskap mm.
•	tillgång till studielokal till reducerat pris i mån 

av plats

Kontakta oss:
031-707 18 10 

gbg@sv.se

Välkommen 
till SV!

SFI på Alma Folkhögskola/SV Göteborg
Hos oss kan du läsa SFI (svenska för invandrare) studieväg 2 och 3 och 
kurserna B, C och D. Du erbjuds 15 timmar lärarledd undervisning per 
vecka. Du får träna på att läsa, skriva, lyssna och prata.
Du får dessutom lära dig om det svenska samhället, kulturen och 
arbetslivet. Vi gör också studiebesök på olika platser i Göteborg för att 
träna språket i vardagliga situationer.

Hur söker jag?
Kom gärna och besök skolexpeditionen på Örngatan 6 så hjälper vi dig 
med att fylla i en intresseanmälan. Sedan ska du gå till Studievägled-
ningen på Rosenlundsplatsen 2. Där ska du tala om att du vill läsa SFI 
på Alma folkhögskola och visa upp giltig id-handling. De kontrollerar 
om du har rätt att läsa SFI och testar vilken nivå du ska börja på. Efter 
ett tag kontaktar skolan dig och kallar dig till kursstart.

Kontaktuppgifter
Alma Folkhögskola/SV Göteborg
Örngatan 6 (hållplats Redbergsplatsen)
Telefon: 031-707 48 30
Epost: sfigbg@alma.fhsk.se
www.alma.fhsk.se/sfi

SFI vägen in i samhället

Välkommen att studera hos oss!

Oavsett om ni är en grupp eller en förening och 
väljer att samarbeta med oss erbjuder vi:
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Saknar du behörighet 
till gymnasiet?
SV Göteborg erbjuder tillsammans med Aniaragymnasiet en preparandutbildning med inslag av kreativt 
lärande och estetiska ämnen. I utbildningen ges även möjlighet till arbetspraktik. Utbildningen riktar sig till 
dig som är upp till 20 år och saknar fullständiga betyg för att bli behörig att söka till gymnasiet.

Estetiska ämnen som t ex dans, konst och musik används som en del av utbildningen. Vi tror att när kultur 
och lärande mixas genom att variera mellan praktik och teori i en omväxlande och kreativ studiemiljö, ges 
du bättre förutsättningar att tillägna dig kunskaper. Allt sker med utgångspunkt i din individuella studie-
plan – helt och hållet anpassad efter dina behov.

För mer information kontakta Lars Hegedüs  lars.hegedus@aniaragymnasiet.se

Studiecirklar för dig 
som har en 
funktionsnedsättning

Vad skulle du vilja göra på din fritid? 
Hos Studieförbundet Vuxenskolan 
kan du vara med i en studiecirkel och 
ha roligt tillsammans med andra.

Vi erbjuder studiecirklar i 
följande ämnen:
•	Data

•	Engelska

•	Teckning och 
målning

•	Skaparverkstad

•	Teater

•	Musikteater

•	Skapande dans

•	Tonårsdans

•	Rock och pop

•	Rytm och sång

•	Sjunga i kör

•	Ut i naturen

•	Stadsvandring

•	Matlagning

•	Sex och samlevnad

•	Roligt tillsammans

•	Vi minns 
tillsammans

•	Spela in din egen 
CD

•	DJ-cirkel 

•	Sex och relationer

•	Så funkar Sverige - 
dina rättigheter

•	Vi reser med 
berättelser och 
bilder runt om i 
världen!

•	Ringa på telefonnummer 031-707 18 04

•	Skicka e-post till funkis@vuxenskolan.se

•	Gå in på vår hemsida:                             

www.sv.se/goteborg – Klicka på 

Funktionsnedsättning i menyn

Våra lokaler ligger på Lillatorpsgatan 10 (FUB-huset), Marklandsgatan 
(”Gården”), Kviberg (Munkhuset) och i Redbergsskolan.

Om du vill veta mer om våra 
studiecirklar 
eller anmäla dig kan du:

God man-utbildning
Utbildning för dig som vill 
bli god man eller förvaltare för 
vuxna personer. Genom kon-
kret och praktisk vägledning 
lär du dig hantera ekonomi, 
kontakter med olika myndig-
heter, vilka lagar som gäller 
och allt praktiskt som ingår i 
uppdraget. 
8x3	studietim,	Avg	1590:-
Tis	09.00,	start	1	mars
Tors	17.30,	start	3	mars
Lillatorpsgatan	10	
Anmälan:	
www.sv.se/goteborg

Nyhet! 



Vill du utvecklas och hitta nya vägar i livet? Du 
kanske funderar på att komplettera dina betyg 
eller läsa vidare mot ditt drömyrke? I så fall är du 
välkommen till oss på Vuxenskolan Lärvux. 
Vi hjälper dig att nå dina mål. 

Vuxenskolan Lärvux är en del av Studieförbundet Vuxenskolan i 
Göteborg. Vi har kurser inom särskild utbildning för vuxna på 
grund- och gymnasiesärnivå samt yrkes- och lärlingsutbildningar 

Lärvux vänder sig till dig som är 20 år eller äldre:
•	har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell 
    funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada
•	som tidigare har gått i särskola eller gymnasiesärskola
•	inte har fått en fullständig utbildning
•	har fått en nyväckt motivation för studier
•	har ett annat modersmål än svenska och behöver undervisning i 

svenska språket

Hos oss kan du läsa flera olika kurser. Du kan även repetera det du 
tidigare läst. Det finns också kurser som förbereder dig för yrkeslivet. 
Du studerar i lugn takt i en liten grupp. Du får en individuell studieplan 
och planerar undervisningen tillsammans med dina lärare.

Vårt mål är att du som studerande ska få en utbildning anpassad efter 
dina erfarenheter, kunskaper och behov. För oss är det viktigt att du 
känner dig trygg i dina studier och därför vill vi gärna erbjuda ett 
upplägg som passar just dig. Det är du som bestämmer!

Vi har följande kurser och utbildningar:
•	Fristående kurser: t ex svenska, engelska, matematik, geografi, trafik-

kunskap och hälsa
•	Yrkesutbildningar: Äldrevård, Barn, Fritid och friskvård, Teater, film 

och media eller Handel och lager
•	Lärlingsutbildning med inriktning mot bilrekonditionering

Välkommen att besöka oss – våra kurslokaler finns 
på Örngatan 6 vid Redbergsplatsen, inte långt från 
centrum. 

Mer information om våra utbildningar och hur du 
ansöker hittar du på vuxenskolan.se. 
Du kan även ringa på telefon 031-707 48 30.

Utbildningarna genomförs på uppdrag av 
Göteborgs Stad Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Tel. 031-368 30 00 • goteborg.se/larvux
Besöksadress: Rosenlundsgatan 8

Vuxenskolan Lärvux
– Med sikte på framtiden



Nyhet! 
SV Göteborg startar i samarbete med 
utbildningscenter för Integration 
(UCI) www.uci.se, Afro-Scandinavian 
Intellectual Association (ASIA) och  
Arabiska Kulturcentret studiecirklar i 
svenska och samhällsorientering för 
asylsökande och nyanlända. 
Även för deltagare som saknar person-
nummer. 
Välkommen!

Box 6173, 400 60 Göteborg 
Redbergsskolan, örngatan 6 – Ingång A 

Telefon 031-707 18 00, Fax 031-707 18 09
gbg@sv.se, sv.se/goteborg

Aktuellt på
Redbergsteatern våren 2016

• Vad vill Putin och hur farligt är Ryssland? 1 feb
• Turkiets historia 23 feb
• Syrien - konflikten och flyktingströmmarna 1 mars
• Kvinnor i Kina 16 mars
• De oanständiga 4 april


