Studieprogram Vår - Sommar 2018
Karlskrona ● Ronneby ● Karlshamn ● Olofström ● Sölvesborg

Läs mer och
boka på
www.sv.se/
blekinge

HANTVERK
Prova på att måla i akryl
Nu har du chansen att gå en kurs där du
får prova på att måla med akryl.
Välkommen till en avkopplande dag och
skapa utifrån din känsla! Material ingår
i avgiften.
Karlshamn
1 ggr | 200 kr | lör 14.00-16.30
Start 28/4

I linoljefärgens värld
För dig som vill lära dig mer om
linoljefärgens spännande kulturhistoria
och hur vi använder linoljefärg på olika
ytor inom- och utomhus. Kursen är i
närheten av natursköna Järnavik.
Kostnad för lunch och fika ingår i priset.
Ronneby
1 ggr | 950 kr | lör 10.00-17.00
Start 2/6
Ledare: Dagmar Nordberg

Ledare: Maria Franzén

Akvarellmålning och kunskap
om vår Blekingska natur
Låt blommorna, träden och den
underbara Blekingska naturen inspirera
till fantastiska målningar eller
personliga dagboksakvareller!
Natursköna Möcklö kommer att vara
basen. Du får lärdom om både akvarelloch skissteknik samt djupare kunskap
om natur och vårt landskap.
Helgkurs, den 19/5-20/5. Lunch och
fika ingår i avgiften.

BIODLING
Biodling, Fortsättningskurs
Kursen vänder sig till dig som har gått
grundkursen i Biodling och vill fördjupa
dig för att komma igång med biodling
eller utvecklas som biodlare.

Ronneby
2 ggr | 700 kr | sön 10.00-15.00
Start 22/4

3 ggr | 500 kr | ons 17.30-20.00
Start 9/5
Ledare: Richard Johansson

2 ggr | 1850 kr | lör 09.00-16.15
Start 19/5
Ledare: Maria Petersson, Urban
Emanuelsson

3 ggr | 500 kr | mån 18.00-20.30

Drottningodling och
avläggarbildning
Kursens mål är att lära sig odla en serie
drottningar samt få dem parade och
tillsatta i bisamhällen. Du får även lära
dig flera olika tekniker för
avläggarbildning som du praktiskt kan
använda i din biodling.

Start 16/4

Karlskrona

Ledare: Tommy Romanov

3 ggr | 500 kr | tor 17.30-20.00

Ronneby

Trädgårdskonst i färg & form Keramik
Kom och koppla av i Mias fina verkstad
ute i natursköna Saxemara. Du kommer
att bli förvånad över hur mycket du
hinner med på en helg. Med enkla
handgrepp kommer du få lära dig att
göra sådant som tumning, ringling och
kavling. I kursen skapar vi konst för
utomhusbruk till din trädgård eller
balkonglåda.
Materialkostnad tillkommer med
ca 100 kr/kg, vilket täcker kostnaden för
lera, glasyr och bränning.

Ledare: Mia Sjösten

Karlskrona

Karlskrona

Från loppisfynd till antikt
Lär dig mer om gamla föremål. Tex
lampor glas & porslin, möbler & textilier
mm. Tommy startade Loppisen i
Brunnshallarna 1984. Tag gärna med
något av dina loppisfynd till kursen.

TRÄDGÅRD

Trädgårdskonst i färg & form Betong, flätning & andra
tekniker
På kursen tar vi tillvara på vad naturen
har att erbjuda! Vi arbetar med olika
natur- och återbruksmaterial såsom
betong, pil, hassel, säv, textil mm. Lär
dig gjuta och använda material som du
kan njuta av länge. Du kan tillverka
fågelbad, krukor, skålar, hönor,
ljuslyktor mm.
Materialkostnad tillkommer med
ca 150 kr.
Karlshamn
2 ggr | 475 kr | tor 18.00-20.30
Start 26/4
Ledare: Marita och Peter Bergquist

Start 31/5
Ledare: Richard Johansson
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För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge

NAVIGATION
Lilla Förarintyget
För dig som ska ut på sjön och havet i
sommar men inte har ett förarintyget
eller vill ha en uppfräschning av dina
tidigare kunskaper. Då är detta kursen
för dig! På kursen går vi igenom det
mest väsentliga gällande båtlivet, för att
du ska känna dig bekväm ombord.
Examination ingår ej.
Karlshamn

Naturfoto
Höj din kapacitet till en närmast
proffsig nivå!
Lär dig ta bättre och mer
genomarbetade bilder ute i naturen.
Teori varvas med uteträffar.
Karlshamn

Surdegsbakning
Baka bröd i vedeldad stenugn på
gammalt vis! Samtliga moment i
bakningsprocessen är täckta när du gått
kursen. Med dig hem får du också 10
stycken härligt nygräddade bröd. I
avgiften ingår lättare fika och lunch.

5 ggr | 900 kr | 18.00-20.30

Ronneby

Start kontakta SV för mer info

1 ggr | 1500 kr | sön 09.00-16.00

Ledare: Niki Lazaridou

Start 22/4
Ledare: Ronny Johansson, Jonas

MATLAGNING

Castell

3 ggr | 600 kr | mån 18.30-21.00
Start 11/6
Ledare: Christer Friedh

Prova på vegetarisk
matlagning
Vegetarisk matlagning är mer inne än
någonsin. Tanken med denna "Prova på
dag" är att du ska få inspiration till att
äta mer hälsosamt. Kostnad för råvaror
är inräknat i avgiften.
Olofström
1 ggr | 375 kr | lör 12.00-15.00
Start 16/6
Ledare: Anette Modin

NATUR OCH FOTO
Fåglar och fjärilar i Blekinge
Kursen inriktar sig till nybörjare som
vill lära sig mer om dagfjärilar och
fåglar som är vanliga i Blekinge under
sommaren. Under kursens utflykter
kommer det också att bli fina tillfällen
att fotografera många arter.
Exkursionerna kommer dels att gå till
Torhamns udde. Möjlighet till
samåkning.
Datum, 16 juli, kl 18:00-20:30
Exkursion 1, 17 juli, kl 11:00-15:00
Exkursion 2, 18 juli, kl 16:00-20:00

Vegetarisk matlagning
Vi tar tillvara vårens primörer och lagar
näringsfulla vegetariska måltider.
Kostnad för ingredienser tillkommer.
Karlskrona
5 ggr | 1050 kr | tis 18.30-21.30
Start 24/4
Ledare: Giovanni Casadei

Karlskrona
3 ggr | 750 kr
Start 16/7
Ledare: Tony Svensson

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge
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SV söker Cirkelledare, vill du bli en av
oss?
Skicka gärna ett mail och berätta vad du
brinner för till blekinge@sv.se

Hela vårt utbud hittar du på
sv.se/blekinge

Karlskrona, Ronnebygatan 9
Ronneby, Västra Torggatan 7
Karlshamn, Drottninggatan 84
Olofström, Östra Storgatan 34
Sölvesborg, N:a Bryggerigatan 1

Telefon växel: 0771-210 400
blekinge@sv.se
www.sv.se/blekinge
Facebook.com/svblekinge

