Studieprogram hösten 2018
Karlskrona • Ronneby • Karlshamn • Olofström • Sölvesborg

Välkommen
till höstens
kurser &
föredrag!

Anmäl dig!
sv.se/
blekinge
Gilla oss på
Facebook!

Viktigt att veta

Innehåll
Hantverk

3

Anmälan sker via SV:s hemsida, telefon eller
personligt besök.
Observera vi skickar inte regelmässigt ut bekräftelse på att
vi mottagit din anmälan. Vi skickar dig en kallelse/faktura
före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas
kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med post.
SV förbehåller sig rätten att ställa in en kurs före start om
vi inte har tillräckligt många deltagare. Du har då rätt att
återfå betald kursavgift.

Musik, dans, mat,
elektronik, verkstad
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Navigation, natur,
dator, familj
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Hälsa, foto, kultur,
språk, övrigt
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Ångerrätt
Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din
anmälan genom att meddela oss skriftligt inom 14 dagar efter det att du fått bekräftat att du
har en plats reserverad. Om kursen har startat och du har deltagit vid en sammankomst har
du accepterat att avstå från ångerrätten.
Avbokning – Avanmälan
Förutom ångerrätten ovan är anmälan bindande om startdatum finns angivet. 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 debiteras en administrationsavgift på 10 % av
deltagaravgiften, dock lägst 100 kr.
- vid senare avbokning än 7 dagar före start debiteras du halva deltagaravgiften.
- om du avbryter en påbörjad kurs tar vi ut full kursavgift.
- avanmäler du dig eller avbryter kursen p.g.a sjukdom eller avflyttning från orten,
återbetalas del av kursavgiften mot intyg.
- ej avbokade biljetter debiteras.
Studietimmar
En studietimme är 45 minuter.
Deltagaravgift
Deltagaravgiften skall vara betald till kursens start eller enligt de betalningsvillkor som
finns angivna på fakturan. Vid påminnelse av obetald avgift debiteras påminnelseavgift.
Studiematerial
Kostnad för studiematerial så som litteratur, råvaror, drönare etc ingår ej i deltagaravgiften
om inget annat anges.
Försäkring
Som deltagare är du försäkrad för olycksfall under studietiden, samt under färd till och från
studielokalen.
Studielokaler
Kontrollera noga vilken lokal din kurs är förlagd till. Information hittar du på din kallelse.
Reklamation
Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler.
Dataskyddslag (GDPR)
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy som beskriver hur och varför vi behandlar dina
uppgifter. Något vi till exempel gör för att kunna skicka relevanta nyhetsbrev och
erbjudanden. Vill du fortsätta få våra nyhetsbrev behöver du inte göra något men om du
inte vill ha SV:s nyhetsbrev i fortsättningen kan du kontakta oss. Vår integritetspolicy finns
att läsa mer om på vår hemsida www.sv.se
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel eller felaktiga uppgifter i studieprogrammet.
Mer information om våra anmälningsregler finns på vår hemsida www.sv.se/blekinge.

Föreläsningar
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SV gillar föreningar!
En stor del av våra
studiecirklar och
kulturprogram anordnas
tillsammans med de ca
200 föreningar som SV
samarbetar med i Blekinge.
Vill du starta en förening
eller kanske utveckla den
förening som du redan är
med i?
Som samverkande förening
får ni tillgång till tex
styrelse- och
föreningsutbildning,
marknadsföring och lokaler.

Starta en egen
studiecirkel!
Är ni ett gäng kompisar som
brinner för ett speciellt
ämne, då kan ni starta en
studiecirkel. Genom oss får
ni hjälp med lokaler,
studiebesök och
studiematerial.
Eftersom ni sköter
studiecirkeln själva betalar
ni inga deltagaravgifter.
Exempel på cirkel kan vara
ett rockband eller en
bokcirkel.
För att starta en studiecirkel
gäller:
• att ni har en ansvarig
ledare
• att ni är minst 3 deltagare
inklusive ledaren
• att ni träffas vid minst tre
tillfällen
• att antalet studietimmar
(45 min) är nio eller fler
Vill du veta hur det är
att vara cirkelledare kan du
läsa mer om det på
Cirkelledarnätet!
www.sv.se/cirkelledarnatet/
Kontakta oss och berätta
hur ditt behov ser ut, vi
hjälper dig gärna!

HANTVERK
Måla i akvarell, akryl, olja
SV erbjuder kurser i olika tekniker för
alla som vill måla i akvarell, akryl, olja
eller teckna med blyerts. Se vår hemsida
för mer info!
Finns på alla orter i Blekinge

Måla Akvarell vid havet
Låt den underbara Blekingska naturen
inspirera till fantastiska akvarell
målningar. Helgkurs 29-30/9.
Möcklö 2ggr, 1850 kr
Hälleviks Camping 2ggr, 600 kr
Ledare: Maria Petersson, Urban
Emanuelsson / Lena Jörsin

Illustration & kroki
En introduktion till teckning & kroki för
dig som vill utveckla din kreativitet.
Karlskrona
4 ggr | 950 kr
Ledare: Halewijn Bulckaen

Snabba skisser - teckna modell
För dig som vill teckna av en levande
modell. Kroki - snabba skisser av
modell.
Karlskrona
1 ggr | 375 kr
Ledare: Irina Novokrescionova

Scrapbooking
Lär dig bevara dina minnen från
favoritresan. Även helgkurs.
Karlskrona
3 ggr | 500 kr
Ledare: Katja Wisén

Kreativ Keramik
Ronneby

Bokbinderi - en enkel resa från
papper till bok
Genom olika tekniker, material och
verktyg ger vi hantverket ett nytt liv.

Ull & Tovning
Vi kardar, spinner och tovar med olika
sorters ull.

Karlskrona

Olofström 3ggr, 500 kr

5 ggr | 850 kr

Ledare: Tina Osbjer / Mimmi Nilsson

Ronneby 6ggr, 900 kr

Ledare: Kristina Petersson, Susanna
Alola

Vedic Art
Lekfullt och kravlöst målande.

Kalligrafi
Lär dig skriva vackert med kalligrafi.

Ronneby

Karlskrona

Ledare: Christin Ohlin

8 ggr | 1600 kr

5 ggr | 800 kr
Ledare: Ann-Sofie Svedström

Silversmide - Designa din ring
Du skapar din egen ring och lär dig de
grundläggande momenten.
Karlshamn
3 ggr | 750 kr
Ledare: A-L Gustafsson, Gill Björk

Guld & Silversmide - Helgkurs
Gör smycken i guld, silver och stenar.
Karlskrona
2 ggr | 1800 kr
Ledare: Katarina Andersson

Designa & skapa dina smycken
Vi använder oss av glas- och
sötvattenpärlor, halvädelstenar,
snäckskal och keramik mm.
Karlshamn
4 ggr | 750 kr
Ledare: Eva Malm

Klädsömnad
Med en tygbit och ett grundmönster syr
du ett unikt plagg som passar dig.
Karlskrona
8 ggr | 1500 kr
Ledare: Beatrix Leykamm

INREDNING & DESIGN
Vara kreativ hela livet - en kurs
om att träna sina vingar
På ett lekfullt sätt tränar du upp dina
kreativa muskler, gör vardagen och
verkligheten fylld av spänning och lust.
Karlshamn
6 ggr | 1750 kr
Ledare: Dagmar Nordberg

Hållbar design i hemmet
Tips på hur du själv kan börja tänka i
termer av hållbar design i ditt hem.
Ronneby
6 ggr | 1750 kr
Ledare: Dagmar Nordberg

Inredningsdesign 1
Grunderna i hur man gör en rumsanalys
och planerar förändringar i rummet.
Karlskrona
6 ggr | 1750 kr
Ledare: Dagmar Nordberg

Äggoljetempera i rummet
Du lär dig grunden i
äggoljetemperamålning.
Ronneby

2 ggr | 700 kr

1 ggr | 750 kr

Ledare: Mia Sjösten

Ledare: Dagmar Nordberg

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge
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MATLAGNING
Vegetarisk Matlagning
Nyfiken på vegetarisk mat?
Karlskrona, Olofström
5 ggr | 1050 kr

Tillverka chokladpraliner med
Petter
Gör dina egna praliner.
Karlshamn
3 ggr | 500 kr
Ledare: Petter Elmberg

Ledare: Giovanni Casadei, Anette
Modin

Vegansk Matlagning
Vi lagar goda och näringsrika måltider
från växtriket.

MUSIK OCH DANS

Karlskrona

Gitarr & Elgitarr & Ukulele
SV erbjuder både grund- och
fortsättningskurser. För mer info, se vår
hemsida!

5 ggr | 1050 kr

Ronneby, Karlshamn

Ledare: Anette Gustafsson

8 ggr | 900 kr

Italiensk matlagning
Laga härliga rätter från trakten runt
Medelhavet.

Digitalisering från grunden
Vad är "Digitalisering" och vad kan
digitaliseras?
3 ggr | 500 kr

Ledare: Nathan Bissette, Charlie

Utveckla en digital innovation
Från idé till färdig produkt/tjänst.

Svensson

4 ggr | 800 kr

5 ggr | 1050 kr

Burlesque dans
Sensuell dans med explosiv
kroppspositivitet!

Ledare: Giovanni Casadei

Karlshamn

Karlskrona

DIGITALISERING

ELEKTRONIK

8 ggr | 600 kr

Elektronik grund och Arduino
Teori, komponenter, kopplingsövningar,
lödning och Arduino-programmering.

Ledare: Jennifer Tónlist

10 ggr | 1600 kr

Karlskrona och Ronneby med omnejd

Lindy Hop grund/forts
Lär dig denna glädjefyllda pardans.

3 ggr | 650 kr

Karlshamn

Drönare, flyga och tillbehör
Regelverk, fota/mäta, anskaffa,
elektronik, tillbehör, flygövningar.

Ledare: Andreas Mattisson

10 ggr | 500 kr

8 ggr | 1400 kr

Friluftsmatlagning - utomhus
I kursen får du lära dig laga mat över
öppen eld.

Ledare: Eva Johansson, Martin Kemi

Fermentera med mera
En urgammal konst att bevara råvaror.
Karlshamn

Linedance
Dansa på linje. För alla åldrar!

1 ggr | 300 kr

Karlshamn

Ledare: Una Qvarnström

10 ggr | 500 kr
Ledare: Lena Mattson, Jeanette Palfi

Surdegsbakning
Baka bröd i vedeldad stenugn.
Johannishus

Latindans
Samba, Salsa och Cha-Cha-Cha.

1 ggr | 1500 kr

Olofström

Ledare: Jonas Castell, Ronny

7 ggr | 700 kr

Johansson

Ledare: Inger Rydén

Kaffekurs med Sveriges
Mästare
Välkomna till kurs i kafferostning med
Sveriges Mästare i Kafferostning 2017.

Sjung i kör irländska och
svenska sånger
Sjung keltiska och svenska låtar med
två körledare.

Karlshamn

Ronneby

3 ggr | 1200 kr

8 ggr | 900 kr

Ledare: Henrik Arvidsson

Ledare: Nathan Bissette, Kristin
Borgehed

VERKSTAD
Grund metallbearbetning
Säkerhet, materiallära, borrning,
svarvning, fräsning och slipning.
8 ggr | 1300 kr

Grund smältsvetsning
Skydd och säkerhet, materiallära, MIG,
MAG, TIG och MMA.
8 ggr | 1300 kr

Introduktion till CAD
Ritningsläsning och intro till CAD.
8 ggr | 1300 kr

3D-printer
Kreativt arbete, prototypbygge, enkel
CAD, utformning och materialval.
8 ggr | 1300 kr

Förverkliga en innovativ idé
Stöd vid utveckling av produkt/ tjänst.
4 ggr | 800 kr
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För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge

NAVIGATION
Förarintyg för fritidsbåt
Lär dig navigeringens grunder och de
vanligaste reglerna som gäller till sjöss,
sjömanskap, rätt utrustning samt
sjösäkerhet.
Finns på alla orter i Blekinge

VHF/SRC-certifikat
P.g.a sin långa räckvidd är VHF-radion
det säkraste kommunikationsmedlet.
Karlshamn

Svampkunskap
Lär dig mer om svamp, skogens guld.
Kursen startar vid ett gynnsamt
svampår.

6 ggr | 1250 kr

Ronneby, Karlshamn

Ledare: Christer Friedh

4 ggr | 800 kr
Ledare: Kersti Gustavsson

NATUR OCH MILJÖ

12 ggr | 1600 kr
Ledare: Boris Höjer, Christer Friedh

Navigation Lilla Förarintyget Helgkurs 29-30/9
För dig som inte har förarintyget eller
bara vill fräscha upp dina kunskaper.
Examination ingår ej.

TRÄDGÅRD

Motorsågskörkort klass A+B
I samarbete med Säker Skog erbjuds du
att gå en kurs för A+B behörighet.
Studiematerial och prov ingår.

Bli din egen trädgårdsmästare
Lär dig om jord, gödning, kalk och
kompost.

Karlskrona, Ronneby, Karlshamn,

Karlskrona

Olofström

6 ggr | 850 kr

10 ggr | 4750 kr

Ledare: Karina Gånedahl

Hälleviks Camping

Ledare: Petter Kristiansson, Göran

2 ggr | 600 kr

Johansson, Magnus Svensson, Henrik

Ledare: Stellan Skeppargård

Häggblad, Lars-Ivar Olofsson

Kustskeppare
Fortsättningskurs för behörighet att
föra fritidsbåt större än 12x4 m.
Godkänt förarintyg krävs.

Röjsåg
Kursen leder till behörighet RA+RB.
Studiematerial och prov ingår.

Ronneby, Karlshamn

8 ggr | 3900 kr

12 ggr | 1600 kr

Ledare: Cecilia Rooth, Linnéa Persson,

Ledare: Christer Friedh

Mats Hansson

Utsjöskepparen
Planering av långresa utmed
kontinenterna, tidvattensberäkningar,
utländska sjökort och tullbestämmelser.

Jägarskolan med högvilt
Cirkeln leder till jägarexamen.

Karlshamn

20 ggr | 2650 kr

12 ggr | 1800 kr

Ledare: Anders Håkansson, Michael

Ledare: Christer Friedh

Hesselberg, Kenneth Pettersson, Lars-

Karlskrona, Karlshamn, Olofström

Karlskrona, Ronneby, Karlshamn,
Olofström

DATORKUNSKAP
Datorkunskap grund/forts
SV erbjuder kurser i datorkunskap,
surfplatta eller smartphone både till
nybörjare och för dig som vill fördjupa
sig. Läs mer på SV:s hemsida eller
kontakta ditt lokala kontor för mer info!
Photoshop
Introduktion i Photoshops
grundfunktioner.
Karlskrona, Karlshamn
5 ggr | 1200 kr
Ledare: Halewijn Bulckaen, Niki
Lazaridou

Peter Runeson

Kanalintyg
När du ska färdas i Europa.
3 ggr | 600 kr

Introduktion till Biodling
En introduktion för dig som vill bli
biodlare.

Ledare: Christer Friedh

Karlskrona, Ronneby

Karlshamn

3 ggr | 500 kr
Ledare: Richard Johansson, Christer
Lindgren, Ronnie Persson

För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge
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FOTO
Digitalfotografering
Kom igång med din systemkamera och
lär dig ta bättre bilder.
Karlskrona, Karlshamn
3 ggr | 700 kr

Första hjälpen till psykisk hälsa
En kurs som lär dig hur du bäst tar
kontakt och inleder Första hjälpen till
psykisk hälsa.
Ronneby
4 ggr | 1250 kr
Ledare: Gert Månsson

Ledare: Petter Elmberg, Niki
Lazaridou

ÖVRIGT
Aktiekunskap & Hitta
kursvinnare
Lär dig mer om aktieportfölj, börslistor,
utdelning och praktiska kunskaper varje
aktieägare har nytta av.
Karlshamn, Olofström

KULTUR

5 ggr | 950 kr
Ledare: Mats Widesjö

Naturfoto
Lär dig ta bättre och mer
genomarbetande bilder i naturen.

Släktforskning
Lär dig grunderna för att kunna
fortsätta släktforska på egen hand!

5 ggr | 900 kr

Baskien och Häxorna i
Zugarramurdi
Vi gläntar på dörren till den baskiska
kulturen, mytologin, naturtron och
folksjälen.

Ledare: Niki Lazaridou

Olofström

Ledare: Ann-Margret Kjellander,

3 ggr | 700 kr

Staffan Knös, Vanja Stjernberg,

Ledare: Stina Helmersson

Åsa Olsson

Skrivarkurs för dig som vill
komma igång
Släpp loss skrivandets krafter och låt det
blomma ut!

3 ggr | 500 kr

Guldkorn i Karlskrona
Lär dig mer om de fantastiska
byggnader, gårdar, miljöer och historia
som Karlskrona bär med sig sedan
staden grundades 1680.

Ledare: Andreas Mattisson

Karlskrona

10 ggr | 300 kr

6 ggr | 900 kr

Ledare: Rolf Bengtsson

Karlshamn

Fotografering i mörker
För dig som kan grunderna i manuell
fotografering med en digital
systemkamera och nu vill ta nästa steg
med fotograferande i mörker.
Karlskrona, Ronneby

Gömslefotografering av fåglar
och andra djur
Kursen vänder sig till dig som är sugen
att fotografera från gömsle.

Ledare: Lasse Larsson

Karlskrona

Afternoon Tea - Brush up your
English!
Välkommen på en kopp te och scones!
Vi dricker te och pratar engelska.

8 ggr | 1450 kr
Ledare: Tony Svensson

HÄLSA OCH LIVSSTIL

SPRÅK

Ronneby, Karlshamn
1 ggr | 100 kr

Yoga
Vi har Yogakurser för alla åldrar oavsett
smidighet och förutsättningar.
Läs mer på vår hemsida!

Ledare: Gunnel Magnusson, Annika
Johansson

Karlskrona, Karlshamn, Olofström

Italienska grund/forts
Vi lär oss prata italienska.

Ledare: Anette Gustafsson, Ann

Karlskrona

Karlsson, Barbro Olofsson

10 ggr | 950 kr

Finns på alla orter i Blekinge

Karlshamn

Trolleri för vuxna
Kursen för dig som vill lära sig
grunderna i fingerfärdigt trolleri med
spelkort och mynt.
Karlskrona
3 ggr | 550 kr
Ledare: Andreas Mattisson

Stjärnsmällar, galaxer och
annan Astronomi
Funderar du över vad du ser på
natthimlen. Hur många stjärnor finns
det?
Karlskrona
6 ggr | 850 kr
Ledare: Marie Persson

Ledare: Giovanni Casadei
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För anmälan och mer information: 0771-210 400 | sv.se/blekinge

FÖRELÄSNINGAR HÖSTEN 2018
Välj bland någon av alla intressanta föreläsningar nedan. Entréavgiften varierar,
föranmälan krävs till samtliga föreläsningar. Hur du anmäler dig hittar du längst ner på
sidan.

Jesper Rehn

FÖRELÄSNING OM
DEMOKRATI
Jesper Rehn föreläser om
demokrati.
27 augusti kl 18.00
Integrationscentrum
Karlskrona
29 augusti kl 18.30
Stadsbiblioteket Sölvesborg
Fri entré

PROVA PÅ "LATINDANS
& SOLODANS"
SALSA, SAMBA, CHA-CHACHA.
Välkommen att prova!
3 september kl 17.30
Susekullen Olofström
Ledare: Inger Rydén
Fri entré, max 10 deltagare
Inger Rydén

WORKSHOP KALLIGRAFI
Här får du möjlighet att testa
kalligrafi med Ann-Sofie
Svedström.
5 september kl 18.00
SV Ronnebygatn 9 Karlskrona
Pris: 100 kr
Ann-Sofie
Svedström

PROVA PÅ "YOGA PÅ
STOL"
Träna din rörlighet och
andning samt avslappning på
ett mjukt sätt med Barbro.
12 septemberi kl 17.00
SV Östra Storgatan 34
Olofström
Fri entré, max 10 deltagare.
Barbro Olofsson

IN-VINTRING AV
HONUNGSBIN
Välkommen till en föreläsning
om In-vintring av honungsbin
med Christer Lindgren
och Ronnie Persson.
18 september kl 18.00
SV V. Torggatan 7A Ronneby
Fri entré
Christer Lindgren,
Ronnie Persson

Gunnel Carlsson

LINUS LURADE DÖDEN
-INGENTING ÄR
OMÖJLIGT!
Linus, en 15 årig hockeytalang som olyckades och
svävade mellan liv och död.
27 september kl 18.00
Nordenbergsskolan Olofström
Fri entré

HUNDENS FÖRSTA ÅR
Föreläsning med
hundpsykolog Charlotte
Swanstein.
24 september kl 18.30
Karlskrona Stadsbibliotek
Fri entré

Charlotte Swanstein

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

OM MÄNNISKOR JAG
MÖTT, TRÄDGÅRDAR
JAG SETT OCH VÄXTER
JAG ÄLSKAR
I samarbete med BräkneHoby Trädgårdsförening.
22 september kl 13.00
Svenmanska Parken
Bräkne-Hoby
Fri entré, ingen anmälan

Linus Miketinac
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FÖRELÄSNINGAR HÖSTEN 2018
Välj bland någon av alla intressanta föreläsningar nedan. Entréavgiften varierar,
föranmälan krävs till samtliga föreläsningar. Hur du anmäler dig hittar du längst ner på
sidan.

Niklas Kämpargård

ATT VARA FÖRBEREDD
FÖR EN
KRISSITUATION
Föreläsning med
författare Niklas Kämpargård.
8 okt kl 18.30, Karlskrona
Stadsbibliotek
9 okt kl 18.30, Lyckeby
Bibliotek, Allaktivitetshuset
Fri entré

Linus Thörnblad,
Emma Igelström mfl

BASKISK KULINARISK
AFTON MED PINXTOS
Välkommen till en kulinarisk
afton med baskiska pinxtos!
29 oktober kl 18.30
Saloon Longhorn, Örlycke
Sölvesborg
Entré: 300 kr inkl middag
Stina Helmersson,
Tommy Wirén

Marcus
Bernhardsson

KONSERT MED JANNE
SCAFFER &
DECIBELLERNA
Sol, vind och Schaffer.
11 november kl 17.00
Knut Hahnskolan Ronneby
Biljetter: Säljs på BLT, pris
280 kr med BLT/Sydöstran
PLUS-kort 250 kr
Janne Schaffer,
Decibellerna

NÄR ØSTDANMARK
BLEV SYDSVERIGE SNAPPHANAR,
STORMAKTSTID OCH
BLEKINGE
5 nov kl 18.30, Karlskrona
Stadsbiblioteket
24 okt kl 18.30, Lyckeby
Bibliotek, Allaktivitetshuset
Fri entré

VINTERODLING I
SKILLNADENS
TRÄDGÅRD
Föreläsning med odlaren Sara
Bäckmo!
24 november, kl 12.00
Knut Hahnskolan Ronneby
Entré: 300 kr
Sara Bäckmo

VÄLKOMMEN ATT
RINGA ELLER
KONTAKTA OSS!
Tel växel: 0771-210 400
• E-post: blekinge@sv.se
Hemsida: sv.se/blekinge
• Facebook: facebook.com/
svblekinge

8

PSYKIATRIVECKAN 41
Föreläsning med Linus
Thörnblad och Emma
Igelström. Se hela veckans
program på sv.se/blekinge
10 oktober kl 17.30
Lokstallarna, Karlshamn
Fri entré
Arr: SV, NSPH, Hjärnkoll,
Kommuner o Landsting mfl.

VÄLKOMMEN ATT
BESÖKA OSS!
Karlskrona Ronnebygatan 9
Ronneby V Torggatan 7A
Karlshamn Drottninggatan 84
Olofström Ö Storgatan 34
Sölvesborg N Bryggerigatan 1

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

