Sommarprogram 2017
Karlskrona ● Ronneby ● Karlshamn ● Olofström ● Sölvesborg

Välkommen
till sommarens
kurser hos SV!

Nyhet!
Fåglar och
fjärilar
i Blekinge

Hela vårt utbud
hittar du på
sv.se/blekinge

Sommar, sommar, sommar...
Du anmäler dig till sommarens kurser via SVs hemsida,
telefon eller personligt besök på SVs expedition. Observera
att vi inte regelmässigt skickar bekräftelse på att vi mottagit
din anmälan. Vi skickar dig en kallelse före kursstart.
Fullständiga anmälningsvillkor finns att läsa på vår hemsida
under respektive kurs som du anmäler dig till. Där kan du
bl.a. läsa om ångerrätt, avbokning, deltagaravgift, försäkring
och mycket mer.
Studielokaler
Kontrollera noga vilken lokal din kurs är förlagd till.
Information hittar du på din kallelse.
Öppettider hos SV
SVs telefonväxel kommer ha stängt under vecka 28-31. De
olika kontorens öppettider hittar du på hemsidan. Innan
kursstart kommer du få all nödvändig information inför start.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel eller felaktiga
uppgifter i studieprogrammet. Uppdaterad information
och anmälningsregler finns på vår hemsida sv.se/blekinge.

10/6 kl 09:00-12:00

Akvarellmålning och kunskap
om vår blekingska natur
Låt blommorna, träden och den underbara blekingska naturen inspirera dig
till fantastiska målningar eller personliga
dagboksakvareller! Natursköna Möcklö
kommer att vara basen för helgkursen.
Du får lärdom både om akvarell- och
skissteknik samt djupare kunskap om
vår natur och landskap.

3 ggr | 950 kr

Ledare: Sabrina Tafuro

2 ggr | 1850 kr

Karlshamn

Medtag eget material.

Karlskrona

HANTVERK
Keramik
En intensivkurs på 3 dagar för dig som
tycker om att skapa. Förverkliga dina idéer
och låt dig inspireras till nya! Under ledning av en yrkesverksam keramiker får du
möjlighet att lära dig drejning, skulptering,
kavling, dekorering och glasering. Kursen
är i den natursköna miljön vid Boön.

Målning Olja/Akryl
Unna dig egen tid och utvecklas i sommar!
Kursen vänder sig till dig som har ett målarintresse, både nybörjare och fördjupning.
Vid vackert väder målar vi utomhus och lär
oss mer om material samt val av motiv.
2 ggr | 450 kr
Karlskrona
Datum: 9/6 kl 15:00-18:00

Datum: 19/6 - 20/6 kl 09:30-16:00
+ glaseringsdag
Ledare: Louise Otmalm
Fika ingår, medtag egen lunch. Pris för lera
och glasyr tillkommer, betalas till ledaren.

Datum: 13/5 - 14/5 kl 09:00-16:15

Målning Kol/Akryl/Akvarell Nyhet!
Vilma vägleder och inspirerar dig i de
olika teknikerna kol, akryl eller akvarell.
Kursen är i den underbara miljön ute på
Tredenborgsudde i Sölvesborg. Dagarna
startar med en gemensam frukost.

Datum: 26/8 - 27/8 kl 09:00-16:15
Ledare: Maria Petersson,
Urban Emanuelson

Sölvesborg

Målning/Porträtt
Måla porträtt i olja, akryl, akvarell eller
blyerts. Vid vackert väder målar vi utomhus i
den natursköna miljön vid Boön.

Datum: 1/7 - 2/7 kl 09:00-13:00

2 ggr | 750 kr

Ledare: Vilma Olsson

Karlshamn

2 ggr | 950 kr

Frukost, fika och frukt ingår.

Datum: 21/6 - 22/6 kl 09:30-16:00

Sölvesborg

Medtag eget material, staffli finns på

Ledare: Louise Otmalm

Datum: 3/6 - 4/6 kl 10-17

plats.

Fika ingår, medtag egen lunch samt

Keramik och Målning
Prova på keramik och målning utan prestige
och krav. Arbeta med lera och måla i stort
och smått. Kursen är vid havet på
Tredenborgsudde.

2 ggr | 500 kr

Ledare: Eva Svensson
Fika ingår, medtag egen lunch. Pris för
lera och material till målning tillkommer,
betalas till ledaren.

Välkommen att höra av dig till oss!
Telefon: 0771-210 400
E-post: blekinge@sv.se
Hemsida: www.sv.se/blekinge

material.

Målning Akryl/Akvarell Nyhet!
Måla utomhus vid Liljenborg i Jämshög.
Finn skaparglädjen och lyssna till ån som
brusar i bakgrunden. Anette inspirerar
dig i de olika teknikerna akryl och akvarell.
Dagarna startar med en gemensam frukost.
Olofström
2ggr | 500 kr

SMAK A PÅ KULTUREN!
SV-dagen 26 augusti kl 10:00-15:00, Stortorget Sölvesborg
Välkommen till ett smakprov av kulturen i Sövlesborg! Det kommer bjudas på
musik, sång, smakupplevelser, barnaktiviteter och mycket mer.
Vi kommer samtidigt att fira SVs 50-års dag där vi bjuder på kaffe och tårta.
Hjärtligt välkomna!

Datum: 1/7 - 2/7, kl 09:00-13:00
Ledare: Anette Lundberg

Arr: Handelsföreningen i Sölvesborg, Soul of Humanity, SV Blekinge, m.fl.

Frukost, fika och frukt ingår.
Medtag eget material, staffli finns på

NATUR OCH FOTO

MATLAGNING

plats.

Lilla Förarintyget
För dig som ska komma ut på sjön i sommar men inte har förarintyget eller bara
vill göra en uppfräschning av dina tidigare
kunskaper. I kursen går du igenom det
mest väsentliga i båtlivet som hjälper till
att känna dig bekväm ombord.

Fåglar och fjärilar i Blekinge
Nyhet!
Kursen inriktar sig till nybörjare som
vill lära sig mer om fåglar och dagfjärilar
som är vanliga i den blekingska naturen
under sommaren. Under kursens utflykter
kommer det också att bli fina tillfällen att
fotografera många arter. Exkursionerna
kommer dels att gå till Torhamns udde,
har du ingen egen bil finns det möjlighet
för samåkning.

Karlshamn

Karlskrona

Vegetarisk matlagning
Vi njuter av sommarens nyskördade
grönsaker och lagar till näringsfulla vegetariska måltider. Det är en grundkurs
så inga förkunskaper behövs. Ett öppet
sinne och längtan efter en grönare värld
tar oss med på äventyr där smaksinnena skärps. Du får veta mer om näringsinnehåll och bra kombinationer för
fullvärdig kost. Dina frågor och erfarenheter får plats i samtal. Kursen är ute på
natursköna Skärva Gård.

3 ggr | 600 kr

3 ggr | 750 kr

3 ggr | 860 kr

Datum: 12/6, 14/6, 15/6 kl 18:30-21:00

Datum: 13/7 kl 18:00-20:30,

Karlskrona

Ledare: Christer Friedh

Exkursion #1 15/7 kl 11:00-15:00,

Datum: 1/9 kl 16:00-19:00,

Exkursion #2 16/7, kl 16:00-20:00.

2/9 kl 9:00-15:00

Ledare: Tony Svensson

3/9 kl 10:00-14:15

NAVIGATION

Ledare: Ulla-Mir Renöfelt
Avgift för råvaror tillkommer med
ca 200 kr/deltagare.

Gilla oss på
Facebook Studieförbundet
Vuxenskolan
Blekinge

Surdegsbakning
Baka bröd i vedeldad stenugn ute på
Micklagård i Johannishus. När
kursen startar finns det redan färdiga
degar att baka ut. Under tiden eldas
ugnen till rätt temperatur för att vid
rätt tidpunkt sätta in de jästa bröden.
När bröden är klara lär vi ut hur man
skållar mjöl och hur det går till att sätta
en deg. Efter avslutad kurs är samtliga
moment i bakningsprocessen täckta.
1 ggr | 1500 kr
Ronneby
Datum: 10/6 kl 09:00-16:00
Ledare: Ronny Johansson
och Jonas Castell
I avgiften ingår lättare fika och lunch.
Deltagarna kommer att få minst 10
bröd med sig hem efter dagen.

För anmälan och mer information om kursstart: www.sv.se/blekinge | 0771-210 400
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Hela vårt utbud hittar
du på sv.se/blekinge.

Karlskrona

Ronnebygatan 9 ● 0455-30 73 70

Ronneby

Västra Torggatan 7 ● 0457-752 90

Karlshamn

Drottninggatan 84 ● 0454-30 61 50

Olofström

Bredgatan 33 ● 0454-993 37

Sölvesborg

N:a Bryggerigatan 1 ● 0456-122 00

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

