Studieprogram
Hösten 2022 Blekinge

Plats för folkbildning

Innehåll
ANMÄLAN
Anmälan sker på
www.sv.se/blekinge, på
telefon 0771- 210 400 eller
vid personligt besök.
Kallelse/faktura skickas inför
kursstart i första hand med
e-post annars med brev. Om du
gör din betalning via Klarna,
kommer kallelsen direkt.
SV kan tvingas ställa in en kurs
före start om det inte blivit
tillräckligt antal deltagare. Du
har då rätt att återfå betald
avgift.
AVBOKNING-AVANMÄLAN
Anmälan är bindande. Återbud
ska lämnas senast två veckor
innan kursstart. Mer info om
våra avbokningsregler hittar du
på vår hemsida www.sv.se/
blekinge.
STUDIEMATERIAL
Kostnad för studiematerial som
litteratur, råvaror, drönare etc
ingår ej i deltagaravgiften om
inget annat anges.
STUDIETIMME
En studietimme är 45 minuter.

Vi reserverar oss för eventuella
ändringar eller felaktiga uppgifter.
Uppdateringar sker kontinuerligt med
nya kurser för aktuell information se
vår hemsida www.sv.se/blekinge
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FÖRSÄKRING
Som deltagare är du försäkrad
för olycksfall under studietiden,
samt under färd till och från
kurslokalen.
STUDIELOKAL
Kontrollera noga vilken lokal din
kurs är förlagd till. Information
hittar du på din kallelse.
PERSONUPPGIFTER
På sv.se/dataskydd kan du läsa
om hur vi behandlar dina
personuppgifter.

INNEHÅLL

Mer information om våra
anmälningsregler finns på
vår hemsida
www.sv.se/blekinge
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En stor del av våra studiecirklar och
kulturarrangemang anordnas
tillsammans med de ca 225 föreningar
som SV samarbetar med. Vill du
starta en förening, kontakta oss.

Hittar du inte det du söker i vårt
studieprogram? Starta en egen
studiecirkel! Välkommen in till något
av våra kontor och berätta hur ditt
behov ser ut. Vi hjälper dig gärna!

I höst erbjuds du ett
gediget utbud av kurser!
Under året har vi glädjen att erbjuda ett rikt utbud av
kurser och starta ett samarbete med nya cirkelledare.
Några av årets nyheter ser du nedan och du kan läsa mer
om kurserna i programmet.
- Anita Larsson, "Konstgrafisk tryckteknik"
- Felicia Landehag, "Tuschmåleri"
- Lotta Åkesson och Zaida Larsson, "Fritt broderi"
- Anna Larsson, "Fritt broderi", "Sömnadskurs" och
"Lappteknik"
- Christina Skovmose, "Spinn i flerfärgat garn"
- Anna Jarnestad, "Skulptera fritt i lera"
- Ingela Strandberg, "Betonggjutning"
- Kerstin Hedin, "Skapa en skulptur i Paverpol"
- Malin Mena, "Skapa din glastavla i fusingteknik" och
"Sandgjutning i glas"
- Joanna Svensson Josefsson, "Ädla stenar" och "Vilda
ätbara och hälsosamma växter"
- Ingemar Lönnbom, "Blekinges historia"
- Nils Ingmar Thorell, "Introduktion till operans värld"
- Boel Dahlgren, "Ystning av getost"
- Emil Ny, "Höst i trädgården"
- Helena Nilsson och inger Lövgren, "Återbruksdesign"

Kurser med en "röd symbol" är nya för hösten. Följ oss
gärna på sociala medier och vår hemsida där vi löpande
uppdaterar våra kurser och föreläsningar med aktuell
information.
SV Blekinge välkomnar dig varmt till en inspirerande och
lärorik höst!
Väl mött
Elsa Zackheden
Verksamhetsutvecklare

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge
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Höstens kurser
Kroki

KONST
Konstgrafisk tryckteknik
Grundläggande kunskap i:
- Etsning på kopparplåt
- Fotoetsning
- Torrnålstryck
- Papperskunskap
Ett unikt tillfälle att bekanta sig
med grafikverkstaden eftersom
verkstaden enbart hyrs ut till
konstnärer som behärskar tekniken,
verktygen och maskinerna.
Kursen sker i samarbete med
Kulturcentrum.
Ronneby Kulturcentrum, helgkurs
2 ggr | 2390 kr
Ledare: Anita Larsson

Snabba skisser av levande modell.
Karlskrona, helgkurs
3 ggr | 1200 kr
Ledare: Irina Novokrescionova

Kalligrafi
Konsten att skriva vackert. Enkla
grunder i textning. Kurs finns för
både nybörjare och för dig som har
skrivit kalligrafi tidigare.
Karlskrona, Karlshamn
5, 3 ggr | 800, 550 kr
Ledare: Ann-Sofie Svedström,
Solvig Johansson

Låt den underbara blekingska
naturen inspirera till fantastiska
akvarellmålningar. Fika och lunch
ingår.
Möcklö, helgkurs
2 ggr | 2450 kr
Ledare: Maria Petersson, Urban
Emanuelsson

Målning i olika tekniker
Prova på olika tekniker som
akvarell, olja, akryl och teckna med
blyerts. Se vår hemsida för mer
info! SV har kursen för dig som är
nybörjare eller har erfarenhet
sedan tidigare.
Karlskrona, Karlshamn
8 ggr | 1450 kr
Ledare: Sabrina Tafuro, Bob Matson

Målning i akryl och olja
Upptäck och utforska färgens
möjlighet samt utveckla din
kreativa förmåga och lust att måla.
Sölvesborg, helgkurs
2 ggr | 875 kr
Ledare: Ingrid Himmelstad

Blyertsteckning

Akvarellmålning & kunskap
om vår Blekingska natur

Grunderna i hur man kan använda
blyertspennan som verktyg genom
olika hårdhetsgrader, skuggningar,
studier av föremål och människans
proportioner.
Karlshamn, helgkurs
2 ggr | 700 kr
Ledare: Elin Stålhand

Introduktion till
Tuschmåleri med Felicia
Landehag
Vi arbetar med flytande tusch,
vatten och pensel på akvarellpapper. Vi börjar med en
konsthistorisk introduktion av
tuschmåleri och går igenom
materiallära, penselföring och
komposition. Vi testar att riva eget
tusch. Vi fortsätter med praktiska
övningar och fritt måleri efter eget
motiv. De som vill får individuell
handledning.
Ronneby
3 ggr | 550 kr
Ledare: Felicia Landehag

Teckningskurs med Irina
Övningar i teckning med kol eller
blyerts. Grunder inom modellteckning, genomgång av anatomi.
Proportioner och perspektiv är
viktiga delar som ingår.
Karlskrona
8 ggr | 1450 kr
Ledare: Irina Novokrescionova
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Måla akvarell i
världsarvsstaden
Välkommen att måla akvarell. En
tvådagarskurs i akvarellmålning;
teori blandas med praktiska
övningar, inomhus och/eller
utomhus. Fika och frukt ingår.
Karlskrona, helgkurs
2 ggr | 1800 kr
Ledare: Magnus Petersson

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge | Materialkostnad tillkommer.

HANTVERK
Makramé
Makramé är en gammal flät- och
knytteknik, du lär dig de vanligaste
knutarna. Gör exempelvis en
ampel, smycke eller ett skärp.
Ronneby, Karlshamn, helgkurs
1 ggr | 400 kr
Ledare: Luna Ruiz

Lär dig sticka
Stickning för nybörjare, du lär dig
uppläggning, avmaskning, räta- och
aviga maskor, sticka resår, ökningar
och minskningar.
Karlshamn
3 ggr | 550 kr
Ledare: Inger Bengtsson

Spinn i flerfärgat garn
Vi provar på att spinna garn i olika
material, både med tjocka och
tunnare stickgarner.
Du lär dig att använda dina ull- och
fiberrester till spännande effekter.
Både utan och med hjälp av en
kardmaskin.
Efter inspirationskursen har du
spunnit flera olika garner och fått
inspiration att spinna vidare.
Du tar med egen spinnrock.
Fika och lunch ingår.
Ronneby, helgkurs
1 ggr | 900 kr
Ledare: Christina Skovmose

Sticka strumpor
Nu har du chansen att lära dig att
sticka strumpor från grunden, vi
börjar med enkla mönster och om
du vill prova på mönsterstickning så
kommer det att finnas möjlighet till
det.
Tänk att kunna göra egna varma,
härliga och framförallt fina
strumpor själv.
Karlskrona
4 ggr | 700 kr
Ledare: Annika Håkansson

Flerfärgsvirkning
Lär dig teknikens grunder som ger
möjlighet att leka med mönster och
flera färger. Flerfärgsvirkning passar
till handledsvärmare, påsar, väskor
och mössor virkade i tunt ullgarn.
Karlshamn, helgkurs
2 ggr | 1075 kr
Ledare: Åsa Stentoft

Yllebroderi med grannlåt
Ett fritt broderi där du får utlopp för
din fantasi. Traditionellt har det
använts inom folkdräktstraditionen.
Man tar det finaste man har och
dekorerar med pärlor, olika stygn
och applikation på ett ylletyg.
Karlskrona
3 ggr | 600 kr
Ledare: Monica Pålsson

Sömnadskurs
En kurs för dig som älskar att sy!
Vill du lära dig att sy kläder efter
mönster eller vill du bättra på dina
egna kunskaper i klädsömnad? Vill
du lära dig reparera det som är
trasigt eller vill du sy om ett plagg
du redan har? Då är detta kursen
du söker! Du arbetar med dina
egna plagg under individuell ledning
av vår kursledare. Fika och frukt
ingår.
Eringsboda, helgkurs
3 ggr | 1290 kr
Ledare: Anna Larsson

Lappteknik

Grannlåtsbroderi, Fritt
broderi
En kurs för dig som älskar att
brodera och kanske vill du lära dig
några nya stygn. Vi går igenom de
grundläggande stygnen och sedan
broderar du fritt på ylle- eller
bomullstyg gärna återvunnet
material. Du kan dekorera med
olika stygn, knappar, band, pärlor,
paljetter med mera. Under kursen
kan du tillverka ett armband, en
kudde, en nåldyna, en tavla eller
något annat. Låt din fantasi flöda!
Fika och frukt ingår.
Eringsboda, Sölvesborg, helgkurs
2 ggr | 950 kr
Ledare: Anna Larsson, Lotta
Åkesson, Zaida Larsson

Kursen för för dig som vill prova på
olika sorters lappteknik. Vi syr
hexagoner och blockhusruta eller
andra geometriska former. I
lapptekniken syr vi samman
tygbitar i olika geometriska former
och färger. Det kan bli till kuddar,
täcken, grytlappar, dukar eller
väskor. Det är bara fantasin som
sätter gränser.
Under denna kurs arbetar varje
deltagare med sina egna projekt
under individuell handledning av
vår kursledare. Fika och frukt ingår.
Eringsboda, helgkurs
2 ggr | 950 kr
Ledare: Anna Larsson

Lär dig virka
Virkning för nybörjare, du lär dig
uppläggning, olika maskor, ökningar
och minskningar samt enklare
mönster.
Karlshamn
3 ggr | 550 kr
Ledare: Inger Bengtsson

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge | Materialkostnad tillkommer.
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Betonggjutning
Lär dig tekniken från grunden att
gjuta i betong och skapa dina
dekorationer för ditt hem. Du gjuter
dina egna betongfigurer under
kursen. Kursens höst-tema innebär
att du kommer att kunna göra
något av detta: kottar, spöken,
pumpa, ljusstake och/eller julbock.
Material så som betong, färg, och
lån av former vid gjutning samt
lunch och fika ingår.
Karlshamn, helgkurs
2 ggr | 1950 kr
Ledare: Ingela Strandberg

Keramik
Du kommer att bli förvånad över
hur mycket som går att göra med
enkla handgrepp som tumning,
ringling och kavling. Det finns även
möjligheter till att dreja.
Karlshamn
8 ggr | 1990 kr
Ledare: Louise Otmalm

Skulptera fritt i lera med
Anna Jarnestad
I kursen kommer du att få prova på
att göra en skulptur och en relief i
keramik. Anna kommer att berätta
om sitt konstnärliga arbete. Första
gången är i Studion på
Hantverkaregatan och följande
tillfällen är i Annas ateljé på Aspö.
Kursen kommer att erbjudas till dig
som är nybörjare och en
fortsättningskurs till dig som gått
introduktionskursen för Anna.
Karlskrona, helgkurs
4 ggr | 3900 kr
Ledare: Anna Jarnestad

Skapa din egen glastavla i
fusingteknik med Malin Mena
Med en skiss bygger du ett motiv
med hjälp av dekalpapper, metaller
och glasfärg.
Nästa steg blir att ytgravera och
blästra mönstret samt signera
tavlan. Tavlan får du naturligtvis ta
med hem.
Material till en glastavla och fika
ingår i deltagaravgiften.
Kursen kommer att vara i Malin
Mena:s Studioglashytta.
Nättraby, Studioglashytta, helgkurs
2 ggr | 2550 kr
Ledare: Malin Mena

Skapa en skulptur i
Paverpol
Paverpol är ett svart lim som man
doppar tyger i och formar på en
stomme av aluminiumtråd som man
skulpterar till statyer. Låt
skaparglädjen spira under en helg
då vi arbetar med att tillverka
skulpturer i Paverpol.
Kanske det kan bli en skulptur att
förgylla ditt hem med eller njuter
du bara av att få skapa. Material till
en skulptur ingår.
Karlskrona, helgkurs
2 ggr | 650 kr
Ledare: Kerstin Hedin
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Sandgjutning i Glas med
Malin Mena
Vi arbetar med lera som blir formen
till din skulptur. Vi går igenom hur
glasgjutningens principer fungerar
och vad som är möjligt. Du hinner
med ett par olika gjutningar, samt
att testa en fri form i sanden. Vi
avslutar med att signera våra
alster. Material och fika ingår i
avgiften.
Kursen är i Malin Mena:s
Studioglashytta, en inspirerande
värld där elden, glöden, hettan och
passionen är starka ledord.
Nättraby, helgkurs
3 ggr | 3550 kr
Ledare: Malin Mena

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge | Materialkostnad tillkommer.

Tenntrådsarmband
Här lär du dig grundtekniken för att
skapa ett traditionellt
tenntrådsarmband.
I priset ingår ett armbandskit.
Karlshamn, helgkurs
1 ggr | 625 kr
Ledare: Gill Björk

Silversmide - Designa ditt
smycke
Lär dig de grundläggande momenten till en ring, armband eller länk.
Karlshamn, helg- och kvällskurs
1, 4 ggr | 1150, 1500 kr
Ledare: Ann-Lois Gustafsson, Gill
Björk

Ädla stenar - Skapa dina
egna personliga smycken

Återbruksdesign
Du lär dig att designa och tillverka
inredningsdetaljer av återbruk. Det
kan bli ljusstakar, lampfötter och
våningsfat. Du får tips på hur du
letar upp "pinaler" och små detaljer
hemma på din vind eller ute på
loppis och som du sedan tar med
dig och använder i ditt skapande.
Material till första träffen samt fika
till alla tillfällen ingår. Till de
kommande tillfällena har du
möjlighet att ta med dig eget
material. Tips får du av ledaren.
Det finns dessutom mängder med
material på plats som du kan köpa
av ledaren.
Karlskrona
3 ggr | 1175 kr
Ledare: Helena Nilsson

Lär dig om ädla stenar och deras
unika egenskaper. Redan
urmänniskan och antika kulturer
har använt sig av ädla stenar,
smycken och amuletter. De kände
till deras hälsosamma inverkan och
magiska krafter. Under kursen kan
du tillverka ett halsband, örhängen
eller armband. Du kan även välja
att göra om ett trasigt smycke som
du redan har.
Karlskrona, Ronneby
4 ggr | 750 kr
Ledare: Joanna Svensson Josefsson

Du får tips på vad du kan göra av
din gamla dörrkrans eller din ärvda
favoritbunke. Sen är det fritt fram
för dej att skapa av det du hittat på
din egen vind eller ute på loppis. På
kursen kommer det att finnas
tillgång till färska adventsblommor,
växter och floristmaterial. Material
till en krans och ett
bordsarrangemang samt fika ingår.
Du får gärna ta med dej egna
"återbrukspinaler" om du vill.
Dessutom finns det mängder med
material på plats som du kan köpa.
Karlskrona
1 ggr | 595 kr
Ledare: Helena Nilsson

Adventsevent med
återbruk

Knivsmide/knivmakeri
Skapa en kniv från grunden. Skissa
en kniv, smida knivblad, härdning
av bladet, slipning av bladet,
tillverka skaft och skafta din kniv.
Kniven du tillverkar får du givetvis
ta med hem. Material till en kniv,
lunch och fika ingår.
Nättraby, helgkurs
2 ggr | 3900 kr
Ledare: Mattias Lundbergs

Adventskransar och
bordsdekorationer med tema
återbruk

Skapa med återbruk till
din trädgård

Välkommen att skapa vackra saker
i återbruk till advent.
Med all slags återbruk skapar vi
adventsarrangemang - kransar,
blomsterdekorationer och mycket
annat som hör advent till.
Du får gärna ta med egna saker
såsom kottar, mossa, grenar,
julgranskulor, kakfat, kakformar,
det är bara din fantasi som sätter
gränser. Material finns på plats som
till exempel blommor och all slags
återbruk. Du betalar direkt till
ledaren.
Fika ingår.
Ronneby, Sölvesborg, helgkurs
1 ggr | 275 kr
Ledare: Inger Lövgren

Skapa vackra saker i återbruk.
Gammalt blir nytt och alldeles eget
och unikt. Av porslinssaker,
kakformar, pressglas, lampskärmar,
ljuskronor, skrot osv skapar vi
ljusstakar, designade ljuskronor och
andra unika dekorationer. Ta med
egna saker - det finns material till
självkostnadspris. Fika ingår.
Ronneby, Sölvesborg, helgkurs
1 ggr | 275 kr
Ledare: Inger Lövgren

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge | Materialkostnad tillkommer.
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NATUR OCH MILJÖ
Motorsågskörkortet A+B
I samarbete med Säker skog
erbjuds du en kurs för A+B
behörighet. Studiematerial och prov
ingår.
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn,
Olofström
10 ggr | 5550 kr
Ledare: Tommy Söderholm, Pierre
Carlsson, Magnus Svensson, Ulf
Johansson

Nyfiken på bin

Örter & Salvor

Introduktionskurs för dig som vill bli
biodlare.
Karlskrona
3 ggr | 500 kr
Ledare: Karen Friberg, Anders
Andersson

Från vilda och odlade örter lär du
dig göra salvor och tinkturer.
Karlshamn
5 ggr | 1000 kr
Ledare: Kersti Gustafsson

Svampdag i Räntemåla
Hitta glädjen i att plocka svamp i
naturens skafferi och lär dig mer
om ätbar svamp. Dagen avslutas
med grillad korv och fika som ingår
i avgiften.
Eringsboda, helgkurs
1 ggr | 350 kr
Ledare: Kersti Gustavsson

Svampkunskap
Lär dig mer om svamp, skogens
guld, både teori och praktik.
Karlshamn
3 ggr | 700 kr
Ledare: Kersti Gustavsson

Röjsågskörkortet RA+ B
Kursen leder till behörighet RA+RB.
Studiematerial och prov ingår.
Karlshamn
8 ggr | 4150 kr
Ledare: Mats Hansson

Jägarskolan med högvilt
Kursen leder till jägarexamen.
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn,
Olofström
20 ggr | 3200 kr
Ledare: Anders Håkansson, Michael
Hesselberg, Kenneth Pettersson,
Jaana Bengtsson

Höst i trädgården
Du lär dig att skapa en hållbar
trädgård som ska ge dig glädje året
om. Kursen kommer att ge dig tips
på vad du ska tänka på i höst för
att få glädje av din trädgård till
våren. Vi går igenom:
- Plantering av träd och buskar
- Hur du anlägger en rabatt
- Planering av val av fröer, hur du
samlar in dina fröer och sådd
- Planering inför våren
- Skötsel
- Kompostering
- Gödsling
- Ogräshantering
- Vattning
- Verktyg och skötsel av dem
Karlshamn
4 ggr | 850 kr
Ledare: Emil Ny

Höstens flyttfåglar
Lär dig om dessa fascinerade djur
och få en inblick om våra vanligaste
fåglar ur olika fågelfamiljer. Inomoch utomhusvistelse.
Karlskrona
10 ggr | 1980 kr
Ledare: Tony Svensson

Vilda ätbara och
hälsosamma växter - Fritt ur
naturens eget skafferi
På den här kursen får du lära dig
om olika växter och örters
egenskaper. Om vilda nyttoväxter
och hur du kan använda dem i mat
och dryck, som kryddor, i te eller
som läkemedel. En kurs fylld av
smaker, väldoftande kunskaper och
kulinariska erfarenheter.
Karlskrona, Ronneby
3 ggr | 625 kr
Ledare: Joanna Svensson Josefsson
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TRÄDGÅRD

Höns i trädgården
Känn dig redo för att skaffa din
första flock med höns. Raser, foder,
hönshus och praktisk skötsel.
Kursen är på distans via Zoom.
3 ggr | 750 kr
Ledare: Anna Johansson, Tina
Ivarsson

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge | Materialkostnad tillkommer.

Praktisk beskärning av träd
och buskar
Lär dig grunderna i trädbeskärning,
varför och hur vi beskär dem för att
få en god skörd med fin frukt i
många år framöver.
Skärva gård, Trensum, helgkurs
1, 2 ggr | 400, 1975 kr
Ledare: Karina Gånedal, Mats och
Elisabeth Martinsson

NAVIGATION
Förarintyg
Behörighet att föra fritidsbåt
inomskärs. Grundkurs 1:a steget
inom navigation.
Finns på alla orter i Blekinge
10 ggr | 2190 kr
Ledare: Magnus Gullbing, Christer
Friedh

Kanalintyg
Intyg som krävs för färd inom
Europa.
Ronneby, Karlshamn
4 ggr | 800 kr
Ledare: Christer Friedh

SRC/VHF - Båtradio
certifikat
På grund av sin långa räckvidd är
VHF-radion det säkraste
kommunikationsmedlet.
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn
och via Zoom.
6 ggr | 1250 kr
Ledare: Per Siebing, Christer Friedh

Förarbevis Vattenskoter

Ympning av fruktträd, äpple
och päron
För dig som vill odla frukt i din
trädgård eller vill utvidga din
odling. 3 fruktträd ingår. Kursen
startar till våren 2023, anmälan
senast i december.
Trensum, helkurs
1 ggr | 1450 kr
Ledare: Mats och Elisabet
Martinsson

Kustskeppare
Fortsättningskurs för behörighet att
föra fritidsbåt större än 12x4 meter.
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn
12 ggr | 2190 kr
Ledare: Magnus Gullbing, Christer
Friedh

Kravet om att inneha förarbevis för
vattenskoter träder ikraft 1 maj
2022. Ta ditt förarbevis för
vattenskoter hos oss på
Studieförbundet Vuxenskolan och få
den kunskap du behöver för att få
ditt förarbevis. Tillgång av
vattenskoter till praktiska övningar
ingår i priset!
Karlshamn
3 ggr | 4300 kr
Ledare: Christer Friedh

Utsjöskeppare
Planering av långresa utmed
kontinenterna, tidvattensberäkningar, utländska sjökort och
tullbestämmelser.
Ronneby, Karlshamn
12 ggr | 2190 kr
Ledare: Christer Friedh

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge | Materialkostnad tillkommer.
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KULTUR

OPERA

Blekinges historia,
Ingemar Lönnbom

Introduktion till operans
värld

Författaren till boken “Från
Danmarks vedbod till Sveriges
trädgård” Ingemar Lönnbom leder
kursen om vårt landskaps historia.
Vi undersöker fakta och myter om
detta gränsland under olika tider.
Kursen sträcker sig från Forntiden fram till idag.
Boken “Från Danmarks vedbod till
Sveriges trädgård”, av Ingemar
Lönnbom ingår.
Bilden nedan är tecknad av Karl
Petermann. (På stenåldern jagade
man ren i Blekinge. Där börjar
studiecirkeln som efter åtta träffar
har fört oss fram till nutid).
Karlskrona, Ronneby
8 ggr | 1450 kr
Ledare: Ingemar Lönnbom

Du kommer att bekanta dig med
välkända operor, musikaler och
moderna musikteatrar. Vi fördjupar
oss i operans historia, röster och
musik.
Karlskrona
8 ggr | 1400 kr
Ledare: Nils Ingmar Thorell

Gitarr & Elgitarr & Ukulele
För mer info se vår hemsida eller
kontakta ditt SV kontor.
Ronneby, Karlshamn
8 ggr | 900 kr
Ledare: Nathan Bissette, Magnus
Ölander

Sensuell dans med explosiv
kroppspositivitet!
Karlshamn
7 ggr | 700 kr
Ledare: Jennifer Tónlist

Line Dance

En spännande resa genom
Karlskronas historia.
Förutom att upptäcka mer om
Karlskrona, möter du personer som
lämnat stora avtryck i staden som
Henrik af Chapman, Johan af Puke,
Rosenbom, Carl XI och Vitus
Anderson.
Karlskrona
6 ggr | 990 kr
Ledare: Lasse Larsson

Här får du lära dig Line Dance på
ett kul sätt.
Karlshamn
10 ggr | 850 kr
Ledare: Frida Bengtsson

SPRÅK
Engelska
Repetition av dina tidigare
kunskaper.
Ronneby
10 ggr | 1150 kr
Ledare: Nathan Bissette

Italienska
Lär dig prata italienska. Grund- och
fortsättningskurs.
Karlskrona, Karlshamn
10 ggr | 1150 kr
Ledare: Giovanni Casadei, Laura
Merlo
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Hälsotema för seniorer
Rörelse på stol för ökad energi och
vitalitet. Andningens betydelse för
ditt välmående. Vi tränar på olika
andningsövningar och rörelser
tillsammans. Kanske finns det små
saker du kan förändra som ger dig
ett ännu rikare liv. Livskraft, här
och nu.
Olofström
3 ggr | 350 kr
Ledare: Marie Folkesson Madisson

MUSIK OCH DANS

Burlesque dans

Guldkorn i Karlskrona, Lasse
Larsson

FRISKVÅRD

FOTO
Photoshop
Adobe Photoshop är det
dominerande och kanske mest
kända redigeringsprogram för bilder
och kan idag i sina senaste
versioner hantera 3D och filmer. I
denna kurs får du lära dig att
redigera och justera dina bilder som
du tagit med mobilkameran eller
digitalkamera.
5 ggr | 950 kr
Ledare: Petter Elmberg

DIGITAL TEKNIK
Datorkunskap
Datorer och surfplattor är en
förutsättning för en fungerande
vardag. SV har något för alla
oavsett om du är nybörjare eller
mer van. Kontakta ditt SV kontor.
Alla orter i Blekinge
4 ggr | 700 kr
Ledare: Petter Elmberg

Surfplatta och Smartphone
Lär dig surfplattans och
smartphones olika funktioner.
Genomgång hur man hämtar samt
installera appar, olika digitala
tjänster som BankID, Facebook och
Blekingetrafikens app.
Alla orter i Blekinge
4 ggr | 700 kr
Ledare: Petter Elmberg

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge | Materialkostnad tillkommer.

MATLAGNING
Orientalisk matlagning
Lär dig om råvaror och kryddor från
Thailand. Vi lagar, äter och pratar
mat.
Karlshamn, Olofström
3, 4 ggr | 700, 850 kr
Ledare: Florence Eriksson,
Thongbai Eriksson

Tillverka chokladpraliner
Gör dina egna praliner. Vi lär oss
temperera choklad för gjutning av
pralinskal samt göra ganache och
andra fyllningar.
Karlshamn
3,1 ggr | 650, 400 kr
Ledare: Petter Elmberg

AKTIEKUNSKAP

Italiensk matlagning

Grundläggande aktiekunskap

Lär dig laga härliga italienska rätter
från trakten runt Medelhavet. Vi
lagar, äter och pratar mat och
italiensk kultur.
Karlskrona
5 ggr | 1175 kr
Ledare: Giovanni Casadei

Grundläggande kunskaper om
aktiemarknaden som tex
aktieportfölj, börslistor och
utdelning.
Karlshamn
5 ggr | 1050 kr
Ledare: Mats Svensson Widesjö

Lär dig göra färsk pasta
med Giovanni
Lär dig göra olika sorters färsk
pasta från grunden, då blir den
godast.
Vi kommer att göra ravioli,
tagliatelle, pizzadeg, kött- och
vegetarisk lasagne.
Karlskrona
2 ggr | 470 kr
Ledare: Giovanni Casadei

Baka bröd i vedeldad stenugn. Du
får bröden som du bakat med dig
hem. Fika och pizza som lagas i den
vedeldade ugnen ingår i
deltagaravgiften.
Mikklagård, Johannishus, helgkurs
1 ggr | 1500 kr
Ledare: Jonas Castell

Släktforskning är vägen till din egen
historia genom dina förfäder. Du
lägger själv pusslet genom en
spännande vandring genom flera
sekler. På vandringen får du lära dig
mycket om både geografi och
historia och om hur människor hade
det förr. Detta kan bli din start på
en ny spännande hobby, som varar
länge!
Vi hjälper dig att komma igång med
din forskning, i kyrkböckerna, och
att installera nödvändiga verktyg på
din dator.
Släktforskning ger dig svaren om
din bakgrund och förståelse för
historien. Vem är jag och var
kommer jag ifrån? I kursen
använder vi oss av Arkiv Digital. SV
har både grund- och fortsättningskurs. Datorvana krävs för att delta i
kursen.
Finns på alla orter i Blekinge
Ledare: Ann-Margret Kjellander,
Staffan Knös, Björn Thorman, Åsa
Olsson, Christel Carlsson

SV gillar förenignar

EKONOMI
Grundläggande
redovisning
Kursen är en introduktion, den
riktar sig till dig som är nybörjare
eller som har viss erfarenhet inom
ekonomiområdet. Det är kanske så
att du i ditt arbete har
ekonomiuppgifter och vill ha en
större förståelse för ämnet eller ska
starta eget och vill förstå
redovisningens syfte för att kunna
driva ditt företag framåt.
Karlskrona
3 ggr | 550 kr
Ledare: Mikael Mogren

Vedugnsbakning

Släktforskning

FÖRENINGAR

Vegetarisk matlagning
Du får lära dig att laga härliga
vegetariska rätter.
Karlskrona
5 ggr | 1175 kr
Ledare: Giovanni Casadei

SLÄKTFORSKNING

En stor del av våra studiecirklar och
kulturprogram anordnas
tillsammans med ca 225 föreningar
som SV samarbetar med i Blekinge.
Vill du starta en förening eller
kanske utveckla den du redan är
medlem i. Som samverkande
förening får ni tillgång till styrelseoch föreningsutbildning,
marknadsföring och lokaler.
Vill du starta en egen studiecirkel?
En studiecirkel som du startar
tillsammans med personer du
känner utan att betala en
deltagaravgift kallas för en
kamratcirkel. Exempel på
kamratcirkel kan vara ett
musikband eller en bokcirkel.
Genom SV kan ni få hjälp med
lokaler, studiebesök och
studiematerial.
För att starta en kamratcirkel
gäller:
- att ni är 3-19 deltagare inklusive
ledaren
- att ni träffas vid minst tre tillfällen
- att antalet studietimmar (45 min)
är nio eller fler
Kontakta oss och berätta hur ditt
behov ser ut, vi hjälper dig gärna!

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge | Materialkostnad tillkommer.
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VERKSTAD
Grund metallbearbetning
Säkerhet, materiallära, borrning,
svarvning, fräsning och slipning.
Svängsta
8 ggr | 1550 kr
Ledare: Stefan Prené

Psykiatriveckan, vecka 41
Spännande föreläsningar kommer
att ske både live och digitalt med
bland annat:
Tobias Karlsson (Let’s Dance) och
Micke Gunnarsson.
Föreläsningen med Tobias Karlsson
"Inte alltid en dans på rosor" är den
11 oktober kl 18:00 på
Konserthusteatern i Karlskrona och
den 12 oktober kl 18:00 på
Stadsteatern i Karlshamn.
Föreläsningen med Micke
Gunnarsson "Att hitta hem även då
hela havet stormar" sker digitalt
under hela veckan.
Alla aktiviteter är öppna för
allmänheten och är gratis.
Mer information kommer!

Grund smältsvetsning
Skydd och säkerhet, materiallära,
MIG, MAG, TIG och MMA.
Svängsta
8 ggr | 1550 kr
Ledare: Fredrik Jönsson

SMARTA HEM
Bygg ditt smarta hem
Vad är och hur bygger jag ett smart
hem? Tips och tricks på smarta
lösningar.
Svängsta
4 ggr | 1050 kr
Ledare: Fredrik Bergqvist

ELEKTRONIK

Kreativ design med 3Dprinter
Handhavande, inköp, priser, lämpliga ritprogram och materialval.
Svängsta
8 ggr | 1550 kr
Ledare: Tomas Karlsson

Bygg elektronik och
mikrodatorer
Kopplingsövningar, komponenter,
lödning och programmera Arduino
mikrodator. Användning i hemmiljö.
Svängsta
10 ggr | 1850 kr
Ledare: Lars Söderström

Flyg drönare och ta
drönarkort
Efter avslutad kurs skall du klara
drönarkortet och hantera en
drönare.
Svängsta
4 ggr | 850 kr
Ledare: Mic Calvert
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För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge | Materialkostnad tillkommer.

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge
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FÖRELÄSNINGAR
Föreläsningarna som äger rum på Biblioteken sker i samarbete med dem. Föranmälan krävs. Biljetter till
Karlshamns Bibliotek köps via Nortic.se eller Biblioteket. Föreläsningen med Tommy Nilsson sker i samarbete med
Kulturcentrum. Mer information om arrangemangen hittar du på sv.se/blekinge eller Biblioteken.

JONATHAN LUNDBERG
"Från världskrig till
nätkrig". Vad kommer
morgondagens historiker
säga om vår tid?
20 september, kl 19.00
Ronneby Stadsbibliotek
Entré: 50 kr, anmälan
Biblioteket
Jonathan Lundberg

Anna Alemo, foto
Hans Jonsson

Christina Olséni

ANNA ALEMO
Under kulturnatten berättar
Anna om hur det är att
skriva feelgood. Medverkar
gör även Poetry Slam med
Maria Bielke von Sydow och
Jonas Castell.
1 oktober från kl 18.00
Karlshamn Bibliotek
Fri entré, ingen anmälan

TOMMY NILSSON
"Porträtt av människor i
Ronneby". Bilder och
berättelser om människor
som finns eller funnits i
Ronneby kommun.
4 oktober, kl 19.00
Ronneby Kulturcentrum
Fri entré, ingen anmälan
Tommy Nilsson

ULRICA MESSING
Ulrica berättar om sin roll
som Blekinges
landshövding.
18 oktober, kl 19.00
Ronneby Stadsbibliotek
Entré: 50 kr, anmälan
Biblioteket

PSYKIATRIVECKAN
Under vecka 41 (den 10-16
oktober) kommer
spännande föreläsningar att
ske både live och digitalt.
Alla aktiviteter är öppna för
allmänheten.

Psykiatrivecka 41,
den 10-16 oktober

Lena Ebervall, Per E.
Samuelsson
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CHRISTINA OLSÉNI
Samling kl 16.30 Lundins
bokhandel. Kl 17.00
Christins konditori med
författarsamtal och supé.
29 september
Lundins bokhandel och
Christins konditori
Entré: 190 kr, biljett
Nortic.se el Biblioteket

Ulrica Messing

LENA EBERVALL OCH
PER E. SAMUELSSON
"IB - som i Inhämtning
Birger". IB-affären vad var
det egentligen som hände?
1 november, kl 19.00
Ronneby Stadsbibliotek
Entré: 50 kr, anmälan
Biblioteket
Foto Claes Rosengren

TOMMY NILSSON
"En resa i Ronneby, del 1".
En resa runt om i
kommunen med berättelser
om sevärdheter, besöksmål,
historia, kultur och miljöer.
8 november, kl 19.00
Ronneby Kulturcentrum
Fri entré
Skolmuseet i Risanäs

För anmälan och mer information: 012-123 456 78 | sv.se/avdelning

FÖRELÄSNINGAR
Föreläsningarna som äger rum på Biblioteken sker i samarbete med dem. Föranmälan krävs. Biljetter till
Karlshamns Bibliotek köps via Nortic.se eller Biblioteket. Föreläsningen med Tommy Nilsson sker i samarbete med
Kulturcentrum. Mer information om arrangemangen hittar du på sv.se/blekinge eller Biblioteken.

Ingemar Lönnbom

INGEMAR LÖNNBOM
"Blekinges ortnamn". En
föreläsning om ortnamn i
Blekinge och specifikt på
några ortnamn som finns i
Lyckeby med omnejd.
9 november, kl 18.00
Lyckeby Bibliotek
Fri entré, anmälan
Biblioteket

Henrik Sjöman

HENRIK SJÖMAN
"Spännande träd och
buskar från Kina". I
samarbete med Sällskapet
Trädgårdsamatörerna
Blekinge.
13 november, kl 14.00
Ronneby Kulturcentrum
Entré: 70 kr, ingen
anmälan

Djupadalsklyftan

Dick Harrison, foto
Katarina Harrison

MARTIN KRAGH
"Det fallna imperiet:
Ryssland och väst under
Vladimir Putin".
22 november, kl 19.00
Ronneby Stadsbibliotek
Entré: 50 kr, anmälan
Biblioteket
Martin Kragh

Claes-Göran
Wetterholm

TOMMY NILSSON
"En resa i Ronneby, del 2".
I Tommys avslutande
föreläsningsserie kommer
han att berätta om
Djupadalsklyftan i
Ronnebyån.
11 november, kl 19.00
Ronneby Kulturcentrum
Fri entré, ingen anmälan

DICK HARRISON
"Den Nordiska
litteraturveckan". I
samarbete med Biblioteket
och Föreningen Norden.
15 november, kl 18.30
Lokstallarna Karlshamn
Entré 90 kr, biljett
Nortic.se eller
Biblioteket

CLAES-GÖRAN
WETTERHOLM
"Svenskarna på Titanic". En
gripande skildring av
människoöden.
6 december, kl 19.00
Lokstallarna Karlshamn
Entré 90 kr, biljett
Nortic.se eller
Biblioteket

KONTAKTUPPGIFTER
OCH SOCIALA MEDIER
Telefon växel: 0771-210400
E-post: blekinge@sv.se
Hemsida:
www.sv.se/blekinge
Facebook:
Facebook.com/svblekinge
Instagram:
vuxenskolanblekinge

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge
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Välkommen att besöka oss!
Karlskrona Ronnebygatan 9
Ronneby V Torggatan 7
Karlshamn Drottninggatan 84
Olofström Ö Storgatan 34
Sölvesborg N Bryggerigatan 1

Telefon växel: 0771-210 400
E-post: blekinge@sv.se
Hemsida: www.sv.se/blekinge
Facebook: Facebook.com/
svblekinge
Instagram: vuxenskolanblekinge

Hela vårt utbud hittar du på sv.se/blekinge

