Sommarprogram 2016
Karlskrona ● Ronneby ● Karlshamn ● Olofström ● Sölvesborg

Välkommen
till sommarens
kurser hos SV!

Nyheter!
Hundkurser
Mandalamålning

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.

Möbeltapetsering
Låt din möbel få nya kläder!
Här får du tips och råd om hur
du fixar till din gamla favoritstol, soffa eller det nyinköpta
loppisfyndet.

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.

Utomhusyoga Nyhet!
Ta med yogamatten utomhus och
upplev naturen, frisk luft och sol;
en oslagbar kombination!

Ronneby

2 ggr | 500 kr | kl 10:00-13:15

Pris 100 kr/ggr

5 ggr | 2450 kr

Karlskrona

Ledare: Rebecka Magnusson

27/6-1/7 kl 09:00-12:00

Helgkurs 11/6-12/6

Ledare: Margareta Sundén

Helgkurs 18/6-19/6

HANTVERK

HÄLSA & LIVSSTIL

Sölvesborg Slottsudden
Start 14/6 kl 18:00-19:15

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

Helgkurs 18/6-19/6

Inversion Yoga Nyhet!
Upp och nervända positioner
där man har huvudet nedanför
hjärtat.

Ledare: Gideon Johansson

1 ggr | 300 kr

13/6-15/6 kl 18:30-21:00

Olofström

Karlshamn

Ledare: Christer Friedh

Helgkurs 18/6-19/6

Workshop 19/6 kl 12:00-14:00

3 ggr | 950 kr | kl 10:00-15:00

Ledare: Bob Matson

Sölvesborg

Karlskrona

Sölvesborg

Workshop 12/8 kl 10:00-12:00

Dagkurs ons-tors v. 26-28

Helgkurs 11/6-12/6

Ledare: Rebecka Magnusson

+ glaseringsdag

Ledare: Bob Matson

Ledare: Sabrina Taforu

Keramik
En intensivkurs på 3 dagar för
dig som tycker om att skapa.
Förverkliga dina idéer och låt
dig inspireras till nya!

Karlshamn

Dagkurs mån-tis v. 26-29

Porträttmålning
Måla porträtt i olja, akryl,
akvarell eller blyerts.

+ glaseringsdag

2 ggr | 600 kr | kl 18:00-21:15

Ledare: Louise Otmalm

Karlskrona

Tai Chi Chuan sommarläger
Under två dagar tränar vi Yangstilens långsamma form från
början och så långt vi hinner.
Förutom lärarledda pass finns det
gott om möjlighet till fri träning.

Kvällskurs ons-tors v. 26-28

Sölvesborg

Karlshamn

2 ggr | 2400 kr inkl övernattning

Kvällskurs mån-tis v. 26-28

Helgkurs aug/sept

Ledare: Louise Otmalm

Ledare: Kristin Lindahl

Karlshamn
Helgkurs lör-sön v. 21-23
+ glaseringsdag

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

Karlshamn
3 ggr | 600 kr
30/5-1/6 kl 18:30-21:00

BILD & LAYOUT
Lightroom intensivkurs
Lär dig fotoredigeringsprogrammet som majoriteten
av både professionella och
amatörer använder.
1 ggr | 500 kr | kl 09:30-15:00
Karlskrona
Workshop 27/5, 17/6, 1/7
Karlshamn
Workshop 28/5, 18/6, 2/7

Gilla oss på
Facebook Studieförbundet
Vuxenskolan
Blekinge

Olofström
Workshop 29/5, 19/6, 3/7
Ledare: Kristofer Borvall

FOTOGR AFERING
Foto för alla
Vill du ta chansen att utveckla
ditt fotograferande i sommar?
Du får många olika verktyg som
är användbara för att bli en bättre
fotograf.
1 ggr | 500 kr | kl 09:30-15:00

MÅLA & NATUR

DIGITALT

HUND

Karlskrona
Workshop 3/6, 20/6, 4/7
Karlshamn
Workshop 4/6, 21/6, 5/7
Olofström
Workshop 5/6, 22/6, 6/7
Ledare: Kristofer Borvall

AVSLAPPNING
Mandala Nyhet!
Att skapa sin mandala är ett
sätt att uttrycka sin kreativitet
samtidigt som det blir en meditativ upplevelse av fokusering
och närvaro.

Akvarellmålning och
kunskap om vår Blekingska natur Nyhet!
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 akvarelloch skissteknik samt djupare
kunskap om vår blekingska
natur och landskap.

Gör din egen Podcast
Alla kan publicera sig genom
radio eller video på internet!
Vi går från inspelning till
editering och slutligen publicering. Vi tillhandahåller
all teknik som behövs under
kursen.

Nosework Nyhet!
Nya spännande hundsport
från USA. Genom att arbeta
med hundens nos stärks självförtroendet. Passar alla!

1 ggr | 500 kr | kl 09:30-15:00

Ledare: Inger Borg

2 ggr | 1850 kr | kl 09:00-16:15

Workshop 12/6, 29/6, 10/7

Karlskrona

Ledare: Kristofer Borvall

Karlshamn
2 ggr | 1400 kr | kl 11:00-16:00
Intensivkurs 4/6-5/6

Karlskrona
Workshop 10/6, 27/6, 8/7
Karlshamn
Workshop 11/6, 28/6, 9/7
Olofström

Kantarellsök Nyhet!
Målet är att lära sig var man
lämpligen kan leta efter kantareller och att hunden skall
lära sig att det är just dessa vi
vill hitta.

Karlshamn

Helgkurs 6/8-7/8

Karlshamn

1 ggr | 500 kr | kl 09:30-15:00

Helgkurs 13/8-14/8

2 ggr | 1400 kr | kl 11:00-16:00

Workshop 31/5, 14/6, 28/6

Ledare: Maria Petersson

Intensivkurs 2/7-3/7

Ledare: Jane Jonasson

Urban Emanuelson

Ledare: Inger Borg

DANS FÖR DIG MELLAN 12-16 ÅR
Häng med på sommarens Streetläger i Blekinge! Lägret kommer ledas av dansarna Eroll Dobreva
och Johanna Fröjd, båda bosatta och verksamma i Stockholm både som dansare och pedagoger.
1-2 ggr | Fri entré: OBS! Anmäl dig till rebecca@dansiblekinge.com | kl 09:00-14:30
Karlskrona Sunnadalskolan 27/6-28/6, Ronneby Dansverkstan 29/6-30/6
Sölvesborg Danskompaniet 1/7
För anmälan och mer information om kursstart: www.sv.se/blekinge | 0771-210 400

Rallymix Nyhet!
En mixad hundsport som är
rolig, varierad och lagom svår.
Karlshamn
2 ggr | 1400 kr | kl 11:00-16:00
Start i juli
Ledare: Inger Borg
3

Hela vårt utbud hittar
du på sv.se/blekinge.

Karlskrona

Ronnebygatan 9 ● 0455-30 73 70

Ronneby

Kungsgatan 9 ● 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

