Plats för
nytänkande!

Studieprogram våren 2018
Gävleborgs län

Plats för nytänkande!
Vi vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en
bred verksamhet med mängder av spännande
studiecirklar, kurser, kulturaktiviteter och mötesplatser
runtom i Gävleborgs län. Vår bildningssyn bygger på
människans förmåga att själv forma sitt liv - tillsammans
med andra och med hänsyn till miljön. Vi hoppas att du
ska hitta ett ämne som får dig att växa och att vi kan lyfta
frågor som väcker just ditt engagenang som
samhällsmedborgare.
Civilsamhället är grunden i vår demokrati. I över 100 år
har folkbildning bedrivits i Sverige och Gävleborg.
Människors motiv är samma nu som då; att påverka egna
livsvillkor och att aktivt delta i samhällslivet. Vi erbjuder
en plats för nytänkande och en plattform för ny kunskap. Vi vill också bidra till spännande
möten och nya kontakter mellan människor. Mycket här i världen har börjat med ett möte.
Vi ser till att det sker. Välkommen till oss under våren 2018!
Vi finns nära dig!
Storgatan 14 • 820 70 BERGSJÖ
Östra Stationsgatan 15 • 821 42 BOLLNÄS
Köpmangatan 24 • 824 71 DELSBO
Hembygdsgatan 5 D • 820 60 EDSBYN
Drottninggatan 6 • 803 20 GÄVLE
Stiftelsevägen 8 • 810 40 HEDESUNDA
Furulundsvägen 9 • 824 30 HUDIKSVALL
Hantverkargatan 21 • 813 30 HOFORS
Bjuråkersvägen 20 • 827 31 LJUSDAL
Högbovägen 3 • 811 31 SANDVIKEN
Styrmansgatan 4 • 826 37 SÖDERHAMN
020-120 28 08 • gavleborg@sv.se
www.sv.se/gavleborg
____________________________________________________________

Bli volontär i vårt projekt "Musik som brobyggare"
Studieförbundet Vuxenskolan, Gävle Demensförening och SPF Seniorerna genomför just
nu med stöd av Allmänna Arvsfonden ett projekt i Gävle där musik används som ett sätt att
kommunicera med och kring personer med demenssjukdom. Musiken används till exempel
i omvårdnadssituationer av personal och för välbefinnande och kommunikation av
volontärer och anhöriga.
Volontären besöker en person med demenssjukdom på något av Omvårdnad Gävles
boenden. Vid besöket spelar, sjunger, nynnar volontären musik med den demenssjuke
personen.
Musiken blir ett sätt att mötas och hur ofta mötet sker bestämmer volontären.
Vill du veta mer?
Kontakta Siv Nyberg (projektledare "Musik som brobyggare")
073 – 066 14 01 eller siv.nyberg@sv.se.
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DANS

Avancerad teknikträning för dansare från 16 år
Den här studiecirkeln vänder sig till dig med minst 4 års
danserfarenhet.
Vi lär oss fördjupade kunskaper om modern teknik, balett, jazz
och rörelseträning. Tekniken använder vi sedan i olika
koreografier.
BOLLNÄS
10 ggr | 900 kr | tis 19.00-20.30
Start 16/1

Salsa, nybörjare (helg kurs) VT-18 BOLLNÄS
Salsa är en dans som dansas till salsamusik. Salsan har sitt
ursprung i de latinamerikanska folkdanserna. Salsan har
uppnått stor spridning över hela världen. Dansen erbjuder en
rik flora av olika stilar från t. ex. Columbia, Kuba och Puerto
Rico. Dansen är idag så internationaliserad att den inte
förknippas med något särskilt land. Salsan är en improviserad
pardans, men det förekommer även koreografier baserade på
pardans.
BOLLNÄS
2 ggr | 600 kr | lör 11.00-14.30
Start 10/2

Ledare: Erik Skoglund

Dansmix 8-11 år
Dansmix är en möjlighet för dig som är nyfiken på dans att
prova på olika stilar.
Vi dansar jazz, hiphop/street, balett och pardans.
Studiecirkeln vänder sig till både nybörjare och dig, som har
dansat litet förut.
Dansmix 8-11 år är en del av Dansotekets verksamhet och vi
visar upp vår koreografi
söndag 29/4 på Internationella dansens dag, tillsammans med
Dansotekets andra grupper.

Ledare: Lars Ingman

Jazz och modernt med sceniskt uttryck
Ren rörelseglädje och vardagsmotion tillsammans med uttryck
och dansteknik. Studiecirkeln vänder sig både till dig som är
nybörjade och till dig som dansat flera år. Vi lär oss att
använda jazzdans och modern dans som sceniskt uttryck. Från
16 år till 60+ .
Antal tillfällen: 13
Plats: heden 114 Bollnäs
Dag: torsdag
Tid: 19.30-21.00
Ledare: Camilla Lucchesi
BOLLNÄS
13 ggr | 1040 kr | tor 19.30-21.00
Start 11/1

Modern dans med sceniskt uttryck 14-17 år
Det här är en dansklass för dig mellan 14 och 17 år som vill
fortsätta att utvecklas inom modern dansteknik.
Vi arbetar med mycket golvteknik och stora hopp vilket gör
klassen fysiskt utmanande. Utöver de danstekniska
övningarna arbetar vi med att hitta ett gemensamt scenuttryck
som speglar de koreografier vi lär oss och som vi också visar
fram för publik.
Antal träffar: 13
Lokal: Heden 114, Bollnäs
Dag: Onsdag
Tid: 16.45-18.15

Antal träffar: 10
Dag: Torsdagar
Tid: 17.00-17.45
Start: 18/1 slut 12/4 med uppehåll för lov 8/3, 29/3, 5/4
Lokal: Kilafors biografteater
Ledare: Ida Persson
Pris: 500 kr.
KILAFORS
10 ggr | 500 kr | tor 17.00-17.45
Start 18/1

Jazz och modernt 10-12 år fortsättning
Jazz och modernt 10-12 år är studiecirkeln för dig som dansat
några terminer. Vi fördjupar oss i jazz och modern teknik och
övar koreografier som vi visar för publik söndag 29/4 på
Internationella dansens dag tillsammans med de andra
grupperna i Dansoteket.
Antal träffar: 13
Dag: Söndagar
Tid: 17.00-18.30
Kursstart: 21/1
Ledare: Elma Söder
Pris: 800 kronor
Antal platser: 20
BOLLNÄS
13 ggr | 800 kr | sön 17.00-18.30
Start 21/1

BOLLNÄS
13 ggr | 900 kr | ons 16.45-18.15
Start 17/1
Ledare: Erik Skoglund

För anmälan och mer information: 020-120 28 08 | sv.se/gavleborg
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Dansmix 8-11 år
Dansmix är en möjlighet för dig som är nyfiken på dans att
prova på olika stilar.
Vi dansar jazz, hiphop/street, balett och pardans.
Studiecirkeln vänder sig till både nybörjare och dig, som har
dansat litet förut.
Dansmix 8-11 år är en del av Dansotekets verksamhet och vi
visar upp vår koreografi
söndag 29/4 på Internationella dansens dag, tillsammans med
Dansotekets andra grupper.

Linedance KCK Kick Off och prova på 11 Januari
I samarbete med King Creek Kickers. Deltagaravgift 600 kr,
upp till 18 år 375 kr. För mer information kontakta Irené
Wiklund Telnr. 076-2618941. Besök www.kingcreekkickers.se
Kurserna startar vecka 3
I år erbjuder vi följande nivåer i Linedance:
· Linedance KCK - nybörjare termin 2 , tor 18.00 - 19.30
· Linedance KCK - fortsättning 1, tor 19.45 - 21.15
· Linedance KCK - fortsättning 2, ons 18.00-19.30
· Linedance KCK - intensivkurs, avancerad, mån 18.00-20.00
GÄVLE

Antal träffar: 10
Dag: Torsdagar
Tid: 17.00-17.45
Start: 18/1 slut 12/4 med uppehåll för lov 8/3, 29/3, 5/4
Lokal: Kilafors biografteater
Ledare: Ida Persson
Pris: 500 kr.

1 ggr | 0 kr | tor 18.00-21.00
Start 11/1
Ledare: Irene Wiklund

Baboom (intresseanmälan) VT-18 GÄVLE
Baboom är en enklare dans till medryckande musik. Inga
förkunskaper krävs. Ingen partner krävs. Inspiration från
samtliga dansstilar med fokus på glädje! För mer information
om upplägget kontakta ledaren Maria Rask:
raskinline@hotmail.com eller 070-407 39 23.

KILAFORS
8 ggr | 0 kr | mån 17.00-17.45
Start 1/1

GÄVLE

Streetdance 8-12 år
Lilla Streetgruppen passar dig mellan 8 och 12 år som vill lära
dig mer om grunderna i Streetdance. Danslust och
rörelseglädje är de absolut viktigaste delarna i den här
studiecirkeln. Om du har litet dansvana och är nyfiken på
Streetdance passar den här gruppen för dig. Vi lär oss också
koreografi som vi visar för publik söndag 29/4 på
Internationella dansens dag, tillsammans med de andra
grupperna i Dansoteket Bollnäs.
Antal träffar: 13
Start: 17/1 Slut: 25/4
Dag: Onsdagar
Tid: 17.30-18.30
Plats: Gumpels fritidsgård, dansstudion
Ledare: Maria Dahlström
20 platser

10 ggr | 740 kr | 17.00-18.00
Ledare: Maria Rask

Bröllopsdansen (intresseanmälan) VT-18 GÄVLE
Lär er dansa vals eller någon annan dans inför bröllopet, eller
friska upp glömda danskunskaper. Ni väljer om ni vill gå en
eller flera kvällar, anmälan i par. Dag och tid efter
överenskommelse, meddela önskemål vid anmälan. 800 kr per
par och tillfälle. För mer info kontakta Lars Ingman:
larsing2013@gmail.com, 070-797 20 21.
GÄVLE
2 ggr | 450 kr | 00.00-00.00
Ledare: Lars Ingman

BOLLNÄS
13 ggr | 650 kr | ons 17.30-18.30
Start 17/1
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För anmälan och mer information: 020-120 28 08 | sv.se/gavleborg

Internationella danser VT-18 GÄVLE
Dansade du förr och vill börja igen, eller vill du känna
gemenskap i musik och rörelse?Vi dansar ett tiotal olika
danser; vals, schottis, bugg, hambo m. fl. Ledaren anpassar
upplägget efter gruppens önskemål. Som förkunskaper måste
du kunna dansa vals. För mer info om upplägget kontakta
ledaren Lars Ingman 070-797 20 21, larsing2013@gmail.com

eller www.rillen.se
GÄVLE
12 ggr | 0 kr | tis 18.30-21.00
Start 9/1
Ledare: Annalena Sundberg

Linedance Raskinline fortsättning VT-18 GÄVLE
Lär dig mer om att dansa linedance! Linedance är en rolig och
social träningsform. Du dansar tillsammans med en trevlig och
inspirerande grupp. Detta är en fortsättningsgrupp med
snabbare takt och högre inlärningsnivå.

Folkdans med folkdanslaget Rillen
Folkdans - Koreograferad svensk dans i folkdanslagens
tradition. Lokala varianter av traditionella pardanser till
svensk folkmusik. Nya och gamla medlemmar är välkomna.
Mer information kan fås av: Ulf Agstam 026-518860 eller
Benno Eriksson 026-19 75 36. Få även mer info på
www.rillen.se. Medlemsavgiften i Folkdanslaget Rillen är 350
kr per år, du kan då delta i alla aktiviteter som Rillen
anordnar. För barn och ungdom upp till 25 år är
deltagaravgiften 200 kr. Det är gratis prova-på de två första
gångerna! Det är gratis prova-på de två första gångerna!

GÄVLE

GÄVLE

10 ggr | 750 kr | mån 16.45-18.15

10 ggr | 0 kr | ons 19.30-21.45

Start 15/1

Start 10/1

Ledare: Maria Rask

Ledare: Benno Eriksson

Linedance Raskinline - fortsättning 2 -seniorer
VT-18 GÄVLE
Dansa linedance tillsammans med andra seniorer i trevlig
samvaro. För att delta i denna grupp ska du ha grunderna i
linedance.

Linedance KCK - intensivkurs, avancerad
Välkommen till King Creek Kickers för att dansa Linedance.
Detta är kursen för dig som söker lite mer utmaning. Du bör
ha genomgått de tidigare fortsättningskurserna, dansat några
år och känner dig säker med terminologin och har lätt att ta in
nya koreografier. Du socialdansar en del och/eller tränar
hemma.Deltagaravgift 600:-, upp till 18 år 375:- Obs! Mer
information kan fås av: Irene Wiklund 076-2618941. Läs mer
på www.kingcreekkickers.se.

GÄVLE
10 ggr | 540 kr | tis 10.00-12.15
Start 30/1
Ledare: Lars Ingman

GÄVLE
10 ggr | 560 kr | tor 10.00-11.00
Start 18/1
Ledare: Maria Rask

GÄVLE

Linedance Raskinline - fortsättning 1 - seniorer
VT-18 GÄVLE
Lär dig mer om att dansa linedance! Linedance är en rolig och
social träningsform. Du dansar tillsammans med en trevlig och
inspirerande grupp.
GÄVLE
10 ggr | 550 kr | tor 11.30-12.30
Start 18/1
Ledare: Maria Rask

Squaredance - A2
GÄVLE
15 ggr | 0 kr | tor 18.00-20.30
Start 11/1
Ledare: Anders Sjöberg

Gillesdans fortsättning med folkdanslaget Rillen
GÄVLE
För dig som kan gammeldansgrunderna. Gillesdans är ofta
nykomponerade par- och bytesdanser, ofta till modernare
musik. Här får både kroppen och knoppen jobba. Annalena
och Bengt Sundberg som leder gruppen blandar även in mer
traditionella danser. Mer information på mobil 070-6000990

13 ggr | 600 kr | mån 18.00-20.00
Start 15/1
Ledare: Irene Wiklund

Linedance KCK - fortsättning 2
Linedance KCK fortsättning 2 Välkommen till King Creek
Kickers för att dansa Linedance. För dig som gått nybörjarkurs
och Fortsättning 1. Här är nivån som passar de allra flesta som
hänger med bra och här är det många som fortsätter att dansa
flera terminer. Tempot och dansernas svårighetsgrad är
anpassat för dig som har dansat några terminer. Passar även
för dig som har dansat på denna nivå tidigare men ännu inte
känner dig helt mogen för intermediate-Advance nivån.
Deltagaravgift 600:-, upp till 18 år 375:- Obs! Mer information
kan fås av: Irene Wiklund 076-2618941. Läs mer på
www.kingcreekkickers.se.
GÄVLE
13 ggr | 600 kr | ons 18.00-19.30
Start 17/1
Ledare: Kicki Lukkarinen

För anmälan och mer information: 020-120 28 08 | sv.se/gavleborg
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Linedance KCK - nybörjare termin 2
Välkommen till King Creek Kickers för att dansa Linedance.
Deltagaravgift 600:-, upp till 18 år 375:- Obs! Mer information
kan fås av: Irene Wiklund 076-2618941. Läs mer på
www.kingcreekkickers.se.
GÄVLE
13 ggr | 600 kr | tor 18.00-19.30
Start 18/1
Ledare: Irene Wiklund

Linedance KCK - fortsättning 1
Linedance KCK fortsättning 1 Välkommen till King Creek
Kickers för att dansa Linedance. För dig som genomgått
nybörjarkursens två terminer. Du är väl bekant med
grundstegen och känner dig redo att gå vidare med lite högre
svårighetsgrad och tempo. Deltagaravgift 600:-, upp till 18 år
375:- Obs! Mer information kan fås av: Irene Wiklund
076-2618941. Läs mer på www.kingcreekkickers.se.
GÄVLE
13 ggr | 600 kr | tor 19.45-21.15
Start 18/1
Ledare: Helen Nodén

Somadans
Somadans fokuserar på kroppsmedvetenhet. Vi dansar fritt till
musik men med fokus på olika delar av kroppen för att märka
hur olika t ex vänster och höger sida fungerar eller vilken
skillnad det är att dansa med fokus på fötter eller ryggraden.
Vi gör också långsamma mjuka övningar liggande på golvet
med syfte att mjuka upp, slappna av och öka rörligheten. Det
här är en utmärkt kombination av rörelser för att bli
smidigare, starkare och tryggare i den egna kroppen.

Frigörande dans VT-18 GÄVLE
I frigörande dans dansar du dina egna fria rörelser i medveten
närvaro till härlig musik, du lyssnar inåt och följer kroppens
impulser i stunden. Det är helt kravlöst och dansen sker efter
dina egna förutsättningar, inga förkunskaper krävs. Det är
avslappnande, återhämtande, stärkande och passar alla. Vi
dansar barfota eller i lätta skor, ta gärna med vattenflaska och
en filt som du kan ha till avslappningen efter dansen. Ledaren
Madeléne Blyckertz är utbildad dansinspiratör vid Frigörande
Dansakademin, kontakta henne om du vill veta mer om
upplägget på kursen: madelene.blyckertz@gmail.com eller
076-797 97 08.
GÄVLE
6 ggr | 500 kr | ons 18.30-20.45
Start 14/2
Ledare: Madeléne Blyckertz

Dans - Vuxna. Intresseanmälan VT -18 LJUSDAL
Studiecirkel i dans för Dig som är mellan 16 och 60 år i jazz
och modernt. Dans för kropp och själ. Vi dansar jazz och
modernt till all möjlig musik . Roligt, lagom utmanande och
glädjefyllt. Studiecirkeln passar både för nybörjare och vana
dansare. Studiecirkeln kommer att vara i Slottehubben i
Ljusdal. Datum, tid, och ledare: meddelas senare. Välkommen
med din anmälan.
LJUSDAL
10 ggr | 900 kr

GÄVLE
7 ggr | 980 kr | sön 16.30-18.00
Start 18/3
Ledare: Amanda Aaro

Somatics
Somatics passar utmärkt för pensionärer eller sjukskrivna.
Denna serie med rörelsepass går
igenom kroppens olika delar med mjuka och långsamma
rörelser för att nå ökad rörelsefrihet och minskad spänning
samt finna djupare avspänning och därigenom läkning. Under
varje rörelsepass får individen utforska och lära sig om sin
kropp genom rörelse och avslappning. Rörelserna når muskler
som
de flesta inte är medvetna om. Även skelettet, lederna och
förhållanden mellan olika delar av kroppen medvetandegörs.
Dessa rörelsepass lämpar sig för alla som vill lära sig mer om
hur hen kan ta hand om sin kropp, men är också mycket bra
som rehabilitering och för personer med smärtproblematik.
GÄVLE
7 ggr | 980 kr | sön 14.30-16.00
Start 18/3
Ledare: Amanda Aaro
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För anmälan och mer information: 020-120 28 08 | sv.se/gavleborg

Linedance nybörjare VT-18 SANDVIKEN
Linedance för nybörjare.
Linedance är en rolig och energisk dans från USA som fick ett
stort uppsving på sjuttiotalet. Från början dansades den till
countrymusik men nu använder man ofta topplistornas
hitlåtar. Den är koreograferad men inte en pardans. Dansarna
står i rader, därav namnet. Denna linedancegrupp har ett lite
lugnare tempo och passar utmärkt för seniorer och daglediga.
Kom och dansa med oss!

DATA & IT

10 ggr | 300 kr | tis 11.25-12.55
Start 16/1
Ledare: Barbro Pettersson

Linedance fortsättning VT-18 SANDVIKEN
Linedance är en rolig och energisk dans från USA som fick ett
stort uppsving på sjuttiotalet. Från början dansades den till
coutnrymusik men nu använder man ofta topplistornas
hitlåtar. Den r koreograferad men inte en pardans. Dansarna
står i rader, därav namnet. Denna linedancegrupp har ett lite
lugnare tempo och passar utmärkt för seniorer och daglediga.
Kom och dansa med oss!
10 ggr | 300 kr | tis 09.45-11.15
Start 16/1
Ledare: Barbro Pettersson

Linedance - nybörjare
Linedance är en rolig och energisk dans från USA som fick ett
stort uppsving på sjuttiotalet.
Det är en social dans men utan partner. Man dansar, precis
som det låter, på rad till olika sorters musik och med många
upprepningar av stegkombinationer.
Det är ett perfekt sätt att röra på sig och få motion på ett
uppfriskande, inspirerande och roligt sätt.
För mer information gå in på föreningens hemsida
www.söderhamnsld.com/
SÖDERHAMN
10 ggr | 0 kr | tis 18.00-19.30
Start 6/2
Ledare: Susanne Lindberg

Linedance - fortsättning
Linedance är en rolig och energisk dans från USA som fick ett
stort uppsving på sjuttiotalet.
Det är en social dans men utan partner. Man dansar, precis
som det låter, på rad till olika sorters musik och med många
upprepningar av stegkombinationer.
Det är ett perfekt sätt att röra på sig och få motion på ett
uppfriskande, inspirerande och roligt sätt.
För mer information gå in på föreningens hemsida
www.söderhamnsld.com/
SÖDERHAMN
10 ggr | 0 kr | tis 19.30-21.00
Start 6/2
Ledare: Susanne Lindberg

Data - kom igång med din bärbara dator,
Windows 10 (intresseanmälan) BOLLNÄS
I den här cirkeln kommer du igång med funktionerna i din
bärbara dator. Cirkeln börjar helt från grunden och ett
grundhäfte ingår. Deltagarna tar med sin egna datorer.
Möjlighet att lyfta önskemål om innehåll finns. Cirkelträff 1:
Windows 10 och skrivbordet, ordbehandling, dokument och
mappar. Träff 2: Internet, mejl och egen mejladress. Träff 3:
Internet, Google och sociala medier. Träff 4: Säkerhet och
skydd, frågor och svar. Träff 5: Repetition, återkoppling, frågor
och svar.
BOLLNÄS
5 ggr | 750 kr | 17.00-19.15
Ledare: Kaj Sjödin

Data, nybörjare 55 + are med bärbar dator för
Windows 10. Intresseanmälan VT 18 i BOLLNÄS
Nybörjarkurs för 55 + are. Du som har bärbar dator med
programmet Windows 10 och vill lära dig att hantera detta
program. Välkommen med din intresseanmälan.
BOLLNÄS
5 ggr | 750 kr | ons 14.00-16.15
Start 21/2
Ledare: Kaj Sjödin

Datagrund Hudiksvall
På denna kurs får du en grundläggande introduktion i att
använda din bärbara dator. Du får bland annat lära dig att
skydda din dator mot virus och spam. Kursen går också
igenom olika program i Windows och delar av datorns
maskinvara. En ypperlig möjlighet att fråga om sådant du kört
fast med. Inga förkunskaper krävs. Vi ser helst att du tar med
dig en egen dator. Vid frågor ring ledaren Janne 076-849 42
03.
HUDIKSVALL
5 ggr | 800 kr | tis 10.00-12.15
Start 6/2
Ledare: Janne Hedenberg

För anmälan och mer information: 020-120 28 08 | sv.se/gavleborg

7

Data fortsättning Hudiksvall
För dig som gått den grundläggande kursen, eller som har
grundläggande kunskaper sedan tidigare. Vi fortsätter gå
igenom datorns funktioner och möjligheter. För frågor om
innehåll kontakta ledaren Janne, 076-849 42 03. Anmälan
görs dock till Studieförbundet Vuxenskolan.
HUDIKSVALL
5 ggr | 800 kr | tor 10.00-12.15
Start 8/2
Ledare: Janne Hedenberg

Data ,steg 3
Lär dig skydda din dator mot virus och spam mm. Kursen går
också igenom olika program i Windows och delar av datorns
maskinvara. En ypperlig möjlighet att fråga om sådant du kört
fast på. Du behöver inte ha datakunskap sen tidigare. Vi ser
helst att du tar med dig en egen dator. För mer info ring ,
ledaren Janne 076-849 42 03.
FÖR ANMÄLAN RING SV: 020-120 28 08
HUDIKSVALL
5 ggr | 800 kr | tis 10.30-12.45
Start 9/1
Ledare: Janne Hedenberg

Data - kom igång med din bärbara dator,
Windows 10, LJUSDAL
I den här cirkeln kommer du igång med funktionerna i din
bärbara dator. Cirkeln börjar helt från grunden och ett
grundhäfte ingår. Deltagarna tar med sin egna datorer.
Möjlighet att lyfta önskemål om innehåll finns. Cirkelträff 1:
Windows 10 och skrivbordet, ordbehandling, dokument och
mappar. Träff 2: Internet, mejl och egen mejladress. Träff 3:
Internet, Google och sociala medier. Träff 4: Säkerhet och
skydd, frågor och svar. Träff 5: Repetition, återkoppling, frågor
och svar.

Surfplatta och smartphone för nybörjare i
Ockelbo
Har du precis köpt en surfplatta eller en smartphone men inte
riktigt vet hur du ska använda den? Ta med din surfplatta så
får du hjälp att komma igång. Detta är en nybörjarkurs. Efter
kursen ska du vara väl bekant med de grundläggande
funktionerna hos din surfplatta. Målet är att du självständigt
ska kunna använda den. Du får lära dig de viktigaste
funktionerna och får även en allmän inblick i den digitala
världen.
Vi går igenom:
· använda mail
· ladda ner appar
· skapa ett Gmail/iTunes konto
· ladda ner program, vad behövs - hur hittar jag dem?
· att söka och surfa på nätet
· köpa e-böcker/musik på Internet
· att använda kalendern och påminnelser
· att kommunicera via mail, FaceTime, Skype
· backup och synkronisering
Gemensamma genomgångar varvas med praktiska övningar
och vi tar upp deltagarnas frågor och funderingar. Du
använder din egen surfplatta i kursen. På det sättet får du
hjälp med inställningarna och du börjar fylla din surfplatta
med appar som du vill ha. Det går bra att två personer delar på
en surfplatta (en deltagaravgift per person). Prata ihop dig t.
ex. med en kompis eller partner. Du kan delta oavsett märke
på surfplattan eller smartphonen. Kontakta kursledaren Johan
Andersson för frågor om innehållet i kursen, tel. 070-790 67
50.
Anmälan görs dock till Studieförbundet Vuxenskolan.
OCKELBO
5 ggr | 870 kr | mån 00.00-00.00
Start 1/1

LJUSDAL
5 ggr | 750 kr | mån 10.00-12.15
Start 1/1
Ledare: Kaj Sjödin

Windows 10 VT18 LJUSDAL
I den här cirkeln kommer du igång med funktionerna i din
bärbara dator. Cirkeln börjar helt från grunden. Inkl.
grundhäfte. Deltagare tar med sin egna dator. Cirkelträff 1.
Win 10 och skrivbordet, ordbehandling, dokument och
mappar. Träff 2: Internet, mail och egen mejladress Träff 3:
Internet och google och sociala medier. Träff 4: Säkerhet och
skydd, frågor och svar.
LJUSDAL
5 ggr | 750 kr | mån 10.00-12.15
Start 1/1
Ledare: Kaj Sjödin
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För anmälan och mer information: 020-120 28 08 | sv.se/gavleborg

Kom igång med din dator i Ockelbo
Har du precis köpt en dator men inte riktigt vet hur du ska
använda den? Ta med din bärbara dator så får du hjälp att
komma igång. Detta är en nybörjarkurs. Efter kursen ska du
vara väl bekant med de grundläggande funktionerna hos din
dator. Målet är att du självständigt ska kunna använda den. Du
får lära dig de viktigaste funktionerna och får även en allmän
inblick i den digitala världen.
Vi går igenom:
· använda mail
· skrivbordet och mappar
· olika program, vad behövs - hur hittar jag dem?
· att söka och surfa på nätet
· köpa e-böcker/musik på Internet
· backup och spamskydd
Gemensamma genomgångar varvas med praktiska övningar
och vi tar upp deltagarnas frågor och funderingar. Du
använder din egen dator i kursen. På det sättet får du hjälp
med inställningarna och du formar din dator utifrån egna
behov och önskemål. Du kan delta oavsett om du har en MAC
eller Windowsdator. Kontakta kursledaren Johan Andersson
för frågor om innehållet i kursen, tel. 070-790 67 50.
Anmälan görs dock till Studieförbundet Vuxenskolan.
OCKELBO
5 ggr | 870 kr | mån 00.00-00.00
Start 1/1

EKONOMI

Bokföring grundläggande (intresseanmälan)
VT-18 SÖDERHAMN
- Redovisningens principer/syften
- Löpande bokföring - Fakturering
- Löner
- Skatter/avgifter
- Moms
Inga förkunskaper krävs. Ledaren är utbildad revisor. Material
ingår.
SÖDERHAMN
5 ggr | 2800 kr | 18.00-20.15
Ledare: David Hansen

HANTVERK
Knyppling
Knyppling grundkurs. Vi börjar med de enklaste mönstren i
Vadstena knyppling. Knyppeldynor finns att låna. Material
köper du på plats. För de som önskar böcker beställer vi det. Vi
träffas på Vävstugan i Vallsta, varannan vecka. (ojämna
veckor) . Vi kommer att åka på en endags- studieresa till
Vävdagarna i Forsa.
VALLSTA
7 ggr | 885 kr | tis 18.30-21.00
Start 13/3

Sy till festen - Bröllop eller bal
(intresseanmälan)
Lär dig grundläggande mönsterteknik, tillpassning och
materialval. Du syr en klänning för bal, bröllop eller något
annat du vill i material du väljer själv. Ledaren är van
sömmerska och slöjdlärare med företaget Villa Textil.
Observera att medlemmar i SPF får 10% rabatt på kostnaden
för cirkeln.
6 ggr | 1200 kr | 18.00-20.15
Ledare: Lena Lindqvist

Bokföring grundläggande VT-18 DELSBO
På denna kurs får Du lära Dig bokföring från grunden. Detta
är en bra grundkurs som innehåller följande delar: Redovisningens principer/syften - Löpande bokföring Fakturering - Löner - Skatter/avgifter - Moms. Inga
förkunskaper krävs. Helgkurs 3-4 mars samt uppföljning
,avstämning och avslutning 11 mars.

Akvarell och teckning fortsättning VT-18 GÄVLE
I fortsättningscirkeln ägnar vi oss åt såväl repetition som
fördjupning, med målet att utveckla våra konstnärliga
färdigheter genom lek och allvar. Upplägget är fritt utifrån
olika tekniker, motiv eller bildproblem som perspektiv och
komposition. Basen är akvarellfärgerna och olika
teckningsmateriel som blyerts, kritor och tusch. Vi inspireras
av konsthistorien och aktuell konst och kanske vi besöker
någon utställning tillsammans. Varje sammankomst
innehåller en teoretisk del med genomgång och en praktisk
del. Kostnad för material tillkommer. Ta med material om du
har till första gången. Vid frågor kontakta ledaren på
camilla.dal@gmail.com

8 ggr | 1850 kr | lör 00.00-00.00

GÄVLE

Start 3/3

6 ggr | 970 kr | mån 10.00-12.15

Ledare: Maria Larsson

Start 26/2
Ledare: Camilla Dal

För anmälan och mer information: 020-120 28 08 | sv.se/gavleborg
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Akrylmåleri VT-18 GÄVLE
Kom igång med ditt måleri. Lär dig måla med akrylfärger och
få fram din egen personliga stil!
Akrylfärg påminner om oljefärg men är vattenbaserad och
torkar snabbare. Medtag penslar och färger ( färger finns att
köpa i sätt på t.ex Clas Ohlsson och panduro.) och målarduk
(pannå eller uppspänd grunderad målarduk) medtag några
trasor (t.ex gammal lakan) att ha under kurs tillfällena. Vid
fler frågor kontakta oss på 020-120 28 08

Cirkelledaren lär ut tekniker och olika stilar för vacker
textning i ett av cirkelledaren Yukios egenframtagna typsnitt.
Medtag gärna egna kalligrafipennor.
Välkomna!

GÄVLE

Pilflätning Sommarkurs 2018 - Korgstämman
Kursen anpassas efter deltagarnas kunskapsnivå och vänder
sig både till dig som har provat på tidigare men även till dig
som är nybörjare.
Här får du lära dig korgflätningstekniker som kan användas
till såväl pilkorgar som konstföremål eller saker till
trädgården.
Kostnad för material tillkommer.
Verktyg finns att låna. Oömma kläder, ej uppvärmda lokaler.

6 ggr | 750 kr | mån 18.00-19.30
Start 19/2
Ledare: Roland Westling

Vårslöjd (intresseanmälan) VT-18 DELSBO
Två söndagar. Vi går ut i skogen och hittar vårat eget material.
Gör din egen björnmossematta, tälj dina egna krokar eller
bygg en liten soffa av vidjor vi flätar. Medtag egen morakniv.
Kika in på ledarens hemsida www.asbergsstolen.se under
kursen har deltagarna tillgång till micro och kök för medhavd
mat under kurs tillfällena.

HUDIKSVALL
3 ggr | 0 kr | tor 18.30-20.45
Start 8/2
Ledare: Yukio Nakahara

JÄRVSÖ
5 ggr | 3000 kr | mån 09.30-16.30
Start 1/1
Ledare: Inger Margereta Nielsen

BJURÅKER
2 ggr | 1350 kr | 10.00-16.00

Sy i fårskinn och läder f.m. VT-18 SANDVIKEN
Längtar du efter en fårskinnsväst, värmande tofflor, vantar
eller mössa? Här får du möjligheten att lära dig sy vad du själv
önskar. Kanske kan din gamla päls få ett nytt liv, bli kuddar,
sittdynor eller det du vill.

Ledare: Eva Löfgren

Delsbo och Vadstena knyppling
(intresseanmälan) VT-18 DELSBO
Här får Du lära Dig Delsbo och Vadstena knyppling. Kostnad
för material tillkommer.

GÄSTRIKE-HAMMARBY

BJURÅKER

5 ggr | 745 kr | tis 09.00-11.15

8 ggr | 860 kr | 00.00-00.00

Start 9/1

Ledare: Ann-Marie Bergman

Ledare: Karin Skogh

Luffarslöjd - Helgkurs Delsbo VT 18
Luffarslöjd eller trådarbeten är en benämning på en form av
metallslöjd där olika dimensioner av metalltrådar böjs, bockas,
tvinnas och surras samman till olika föremål. Bli en
luffarslöjdare och gör dina egna ljusstakar, vispar och smycken
mm. Grundläggande material ingår i avgiften, möjlighet finns
att köpa mer på plats.

Sy i fårskinn och läder e.m VT-18 SANDVIKEN
Längtar du efter en fårskinnsväst, värmande tofflor, vantar
eller mössa? Här får du möjligheten att lära dig sy vad du själv
önskar. Kanske kan din gamla päls få ett nytt liv, bli kuddar,
sittdynor eller det du vill.

DELSBO

Start 9/1

2 ggr | 930 kr | lör 10.30-15.00

Ledare: Karin Skogh

GÄSTRIKE-HAMMARBY
5 ggr | 745 kr | tis 18.30-20.45

Start 3/2
Ledare: Birgitta Olsson

Kalligrafi för nybörjaren
10

För anmälan och mer information: 020-120 28 08 | sv.se/gavleborg

Målerikurs i Gamla Kvarnen VT-18 SANDVIKEN
Lär dig måla i olja, akryl eller akvarell! Här kan du använda
din kreativitet och konstnärlighet i den underbara miljön i
kvarnen i Gästrike Hammarby. Läraren Lars-Olov Dahlin är
både utövande konstnär och mycket erfaren pedagog. Kursen
passar både nybörjare och mer erfarna!

Ledare: Märit Ericson

8 ggr | 1550 kr | mån 18.00-20.15

Ledare: Börje Persson

Järnsmide (intresseanmälan) VT-18
SÖDERHAMN
NORRALA
5 ggr | 1030 kr | 18.00-21.00

Start 19/2
Ledare: Lars Dahlin

Akvarellmålning VT-18 SÖDERHAMN
Akvarell kan utföras i det lilla som skissmetod eller i stort
format i genomarbetade kompositioner.
Uttrycksmöjligheterna är oändliga med valet av teknik,
penslar och papper.
Färglära, perspektiv, teknik och form övningar.
Både för nybörjaren och den med lite vana.
Material tar du med själv.
SÖDERHAMN
8 ggr | 1190 kr | mån 17.30-19.45
Start 12/3
Ledare: Lena Ullberg

Glasfusing och bending VT-18 SÖDERHAMN
En cirkel för dig som gillar glas och dess möjligheter.
Vi jobbar med transparenta och opala glasplattor. Gör vackra
smycken, skålar, fat eller glasdekorationer.
Det är bara din egen fantasi som sätter gränsen. Vi skär,
krossar och slipar glaset, samt dekorerar med stringers och
konfetti.
Målar enligt olika tekniker.
Glasets olika lager och dekorationer bränns ihop i en ugn, ut
kommer underbara alster!
Kostnad för material tillkommer.
SÖDERHAMN

HUMANIORA

Skriv ett liv (intresseanmälan) VT-18 GÄVLE
Varje enskild människa bär på en unik historia som är viktig
att ta till vara innan den faller i glömska. Bär du på minnen
som du skulle vilja skriva ner och bevara till kommande
generation, eller vill du skriva om någon i din släkt? Kanske
har du något fint eller dramatiskt barndomsminne du vill
skriva om? Eller du kanske har kunskaper du vill bevara för
eftervärlden? Om din berättelse blir lång eller kort spelar
ingen roll - den är ändå lika intressant. I den här cirkeln får du
hjälp och inspiration till att fånga upp och skriva ner sådant
som du vill bevara. Du får tips om hur du kan strukturera och
sammanställa din berättelse samtidigt som vi inspirerar
varandra och tillsammans sätter fart på minnet genom att
fokusera på olika teman. Vi tittar också på litterära förebilder
inom den självbiografiska genren samt diskuterar språkfrågor.
GÄVLE
6 ggr | 1335 kr | 10.00-12.30
Ledare: Camilla Dal

10 ggr | 1650 kr | tis 17.30-19.45

SÖDERHAMN

Släktforskning fortsättning (intresseanmälan)
VT-18 GÄVLE
För dig som redan har börjat släktforska. Vi tittar på kamerala
och juridiska arkiv, t.ex. mantalslängder, bouppteckningar,
domböcker, krigsarkivet, m.m. Vi tränar att läsa gamla
handstilar. Abonnemang hos Arkiv Digital ingår i
deltagaravgiften under studiecirkelns gång. För mer info om
cirkelns upplägg, kontakta ledaren Marianne Gustavsson
026-19 76 11, marianne.m.g@telia.com

8 ggr | 1670 kr | 18.00-21.00

GÄVLE

Ledare: Mia Hodig

8 ggr | 835 kr | 14.30-16.45

Start 13/3
Ledare: Lena Ullberg

Silversmide (intresseanmälan) VT-18
SÖDERHAMN
Lär dig göra dina egna smycken i silver. Formlära, löd-teknik,
smälta och smida är olika moment som ingår. Materialkostnad
(silver) tillkommer beroende på åtgång.

Ledare: Marianne Gustavsson

Klädsömnad (intresseanmälan) VT-18
SÖDERHAMN
Har du tröttnat på innehållet i din garderob? Lär dig sy
egendesignade plagg! Kostnad för material tillkommer.
(Kursen är förlagd på onsdagar varannan vecka)
NORRALA
6 ggr | 850 kr | 18.30-21.00

För anmälan och mer information: 020-120 28 08 | sv.se/gavleborg
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Släktforskning nybörjare VT18 HUDIKSVALL
I denna studiecirkel möts både deltagare som är nybörjare. Du
har med en egen Laptop till kursen! Som nybörjare tillkommer
litteratur för ca kr 240 kr+ 150 kr för abonnemang
dataprogram.
HUDIKSVALL
8 ggr | 1350 kr | ons 10.00-12.15
Start 14/2
Ledare: Åke Wiman

Släktforskning i Ljusdal
Denna cirkel är ett enklare sätt att släktforska. För såväl dig
som är nybörjare men även för dig som släktforskat tidigare
och vill lära mer. Medtag egen bärbar dator och
personuppgifter på dina föräldrar och mor- och farföräldrar.
Extra kostnader för internetbaserad tjänst kan tillkomma.
För frågor om cirkelns innehåll kontakta ledaren Johnny på
070-755 08 50. Anmälan görs dock till Studieförbundet
Vuxenskolan.
LJUSDAL

Släktforskning nybörjare Delsbo VT 18
Denna cirkel är ett enklare sätt att släktforska. För såväl dig
som är nybörjare men även för dig som släktforskat tidigare
och vill lära mer. Medtag egen laptop och personuppgifter på
dina föräldrar och mor- och farföräldrar.
Kostnader för abonnemang hos Myheritage kan tillkomma vid
intresse att utöka behörigheter i programmet.

8 ggr | 1270 kr | ons 13.00-15.15

DELSBO

ALFTA

5 ggr | 820 kr | sön 14.00-16.15

8 ggr | 1060 kr | 13.15-16.15

Start 11/2

Ledare: Maude Nyberg Jonsson

Start 31/1
Ledare: Johnny Forslin

Släktforskning -fortsättning (intresseanmälan)
VT-18 OVANÅKER
För dig som gått nybörjarkurs eller liknande.

Ledare: Johnny Forslin

Skrivarkurs för dig som vill få verktygen att
börja skriva!
Längtar du efter att börja skriva? Vill du skriva prosa eller
poesi, dagbok eller debatt? Utforska skrivandets terapeutiska
möjligheter eller kanske berätta om ditt liv för barn och
barnbarn?
Det här är kursen som ger dig en skjuts i rätt riktning, det här
är kursen för dig som vill inspireras, utvecklas, komma igång
eller komma vidare med ditt eget skrivande. Vi gör olika
skrivövningar, läser korta texter, leker med orden och har
roligt tillsammans. Alla kan lära sig att skriva. Inga
förkunskaper krävs.
HUDIKSVALL
6 ggr | 850 kr | ons 10.00-12.00
Start 7/2

Skrivarkurs för dig som vill få verktygen att
börja skriva!
Längtar du efter att börja skriva? Vill du skriva prosa eller
poesi, dagbok eller debatt? Utforska skrivandets terapeutiska
möjligheter eller kanske berätta om ditt liv för barn och
barnbarn?
Det här är kursen som ger dig en skjuts i rätt riktning, det här
är kursen för dig som vill inspireras, utvecklas, komma igång
eller komma vidare med ditt eget skrivande. Vi gör olika
skrivövningar, läser korta texter, leker med orden och har
roligt tillsammans. Alla kan lära sig att skriva. Inga
förkunskaper krävs.

Släktforskning nybörjare (intresseanmälan)
VT-18 OVANÅKER
Släktforskning för dig som är nybörjare. Ta med egen dator till
träffarna.
ALFTA
8 ggr | 1060 kr | 13.15-16.15
Ledare: Maude Nyberg Jonsson

Skrivarkurs för dig som vill få verktygen att
börja skriva! (intresseanmälan)VT -18
Längtar du efter att börja skriva? Vill du skriva prosa eller
poesi, dagbok eller debatt? Utforska skrivandets terapeutiska
möjligheter eller kanske berätta om ditt liv för barn och
barnbarn?
Det här är kursen som ger dig en skjuts i rätt riktning, det här
är kursen för dig som vill inspireras, utvecklas, komma igång
eller komma vidare med ditt eget skrivande. Vi gör olika
skrivövningar, läser korta texter, leker med orden och har
roligt tillsammans. Alla kan lära sig att skriva. Inga
förkunskaper krävs.
SÖDERHAMN
6 ggr | 850 kr

DELSBO
6 ggr | 850 kr | ons 13.30-15.30
Start 7/2
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För anmälan och mer information: 020-120 28 08 | sv.se/gavleborg

HÄLSA & VÄLBEFINNANDE

0 ggr | 100 kr | ons 18.00-20.00
Start 7/2

BOLLNÄS

Somatics
Somatics passar utmärkt för pensionärer eller sjukskrivna.
Denna serie med rörelsepass går
igenom kroppens olika delar med mjuka och långsamma
rörelser för att nå ökad rörelsefrihet och minskad spänning
samt finna djupare avspänning och därigenom läkning. Under
varje rörelsepass får individen utforska och lära sig om sin
kropp genom rörelse och avslappning. Rörelserna når muskler
som
de flesta inte är medvetna om. Även skelettet, lederna och
förhållanden mellan olika delar av kroppen
medvetandegörs. Dessa rörelsepass lämpar sig för alla som vill
lära sig mer om hur hen kan ta hand om sin kropp, men är
också mycket bra som rehabilitering och för personer med
smärtproblematik.

8 ggr | 650 kr | tor 10.00-11.00

GÄVLE

Start 1/3

7 ggr | 980 kr | sön 14.30-16.00

Ledare: Kaj Sjödin

Start 18/3

Qigong för daglediga i Bollnäs
Lär dig Qigong på ett enkelt vis. Qigong är flera tusen år
gamla hälsorörelser och en övningsform som stabiliserar ditt
inre energisystem. Qigong består av mjuka och cirkelformade
rörelser som kombineras med andningsteknik som bygger på
att man andas med magen. Qigong stärker din livsenergi, höjer
uppmärksamheten, verkar avslappnande och stärker förmågan
att påverka din hälsa.

Ledare: Amanda Aaro

Prova på Qigong i Bollnäs
Kom och prova på Giqong i Bollnäs. Qigong är flera tusen år
gamla hälsorörelser och en övningsform som stabiliserar ditt
inre energisystem. Qigong består av mjuka och cirkelformade
rörelser som kombineras med andningsteknik som bygger på
att man andas med magen. Qigong stärker din livsenergi, höjer
uppmärksamheten, verkar avslappnande och stärker förmågan
att påverka din hälsa.
BOLLNÄS
1 ggr | 100 kr | tor 18.00-19.00
Start 22/2
Ledare: Kaj Sjödin

Tankens Dag 7 februari 2018
Tankens dag är instiftad för att vi ska stanna upp och
reflektera över hur våra tankar påverkar oss och våra liv.
Tankens dag infaller den 7 februari varje år.
Under 2019 hålls Världskongressen ”Excellence in Sport &
Life” i Gävle,12-16 juni, men redan den 7 februari i år kan du få
en spännande inblick i hur mental träning kan påverka våra
liv.
Föreläsare:
Lars-Eric Uneståhl - leg. psykolog och fil dr i psykologi.
Lars-Eric är en av de psykologer som introducerade mental
träning för idrottare och andra i Sverige.
Janne Lundgren – är utbildad mental tränare, internationellt
certifierad coach och NLP-practitioner via Skandinaviska
Ledarhögskolan.
Plats: Lantmäteriet i Gävle
Tid: 18-20
Pris: 100 kr

Massera ditt barn (intresseanmälan) VT18
HUDIKSVALL
Känseln är grundläggande när det lilla barnet ska utforska och
kommunicera med sin omgivning. Man kan säga att beröring
är en själslig näring för barnet. Den skapar lugn och trygghet
hos barnet, men också hos den vuxne som ger massagen.
Massagen kan hjälpa dig bygga upp en fin relation med ditt
barn. Den kan även användas vid specifika vardagliga
småbarns-problem som t.ex vid insomningssvårigheter,
magont, tandsprickning, nästäppa, växtvärk m.m. Medtag
handduk och filt. Åldergräns: från 4 månader. Kursen går på
dagtid.
Kontakta gärna ledaren Pia Fridell Vi frågor och funderingar
på e-post: info@piayoga.se
HUDIKSVALL
3 ggr | 470 kr
Ledare: Pia Fridell

Gravidyoga VT18 HUDIKSVALL
Yoga betyder förening. Med hjälp av andningen länkas
kroppen och själen samman. Det skapar närvaro, lugn och
stabilitet. En viktig grund för harmoni och balans i vardagen.
Enkla metoder kan leda till mer medveten kroppskontakt som
också främjar tillit och ro i sinnet inför födandet. Ett pass
består av fysiska övningar, andningsövningar och avslappning.
HUDIKSVALL
5 ggr | 1250 kr | tor 16.00-18.00
Start 18/1
Ledare: Pia Fridell

GÄVLE

För anmälan och mer information: 020-120 28 08 | sv.se/gavleborg
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Hjärt- och lungräddning barn 0-1 år
Hjärt- och lungräddning för barn i åldrarna 0-1 år.
Kursinnehåll: vad och hur gör du när barnet satt i halsen, inte
andas eller har hjärtstopp.
Att tänka på vid olycksfall och drunkningstillbud.
Om det finns tid pratar Vi om feberkramper, krupp samt
allergireaktioner.
Lite teori och mycket praktisk övning på dockor.
Kurspris: 350 kronor/person
Barnen kan följa med.
Kurstid är cirka 4 timmar.
Samtliga deltagare får ett kursintyg samt en folder om 20
sidor.
Kursledare: TSU Gävleborg, www.tsu-gavleborg.com
Startar vid minst 6 deltagare.
DELSBO
1 ggr | 350 kr

Hälsa och välmående - massage,
ansiktsbehandling och Qigong
Första träffen så kommer va att lära oss lite grundläggande
massage, andra träffen går vi igenom ansiktet med en
ansiktsbehandling och tredje träffen får deltagare lära sig
Qigong-rörelser samt andra bra friskvårdstips av ledaren
Yukio Nakahara.

Mjuk yoga i Storvik (intresseanmälan) VT-18
SANDVIKEN
Mjukyoga är en intuitiv och mjuk yogaform där medveten
närvaro, andning och avslappning står i fokus.
Yogan hjälper dig att släppa stress och spänningar, både
mentalt, känslomässigt och fysiskt. Du blir mer medveten om
din kropp, dina känslor och ditt inre. Yogapassen innehåller
mantrasång, yogapositioner, djupavslappning och
andningsövningar. Passen är öppna för alla, oavsett fysiskt
tillstånd och rörelsekapacitet. Släpp all prestation och kom
som du är!
Jag som guidar dig heter Lisa Norman och har själv använt
mig av yogan för mitt välbefinnande sedan 2001, och har lett
yogagrupper sedan 2004.
Yogan är en del av min vardag och jag tycker det är fint att
kunna dela med mig av det som jag själv mår så bra av.
Träffarna hålls på Lyran i Storvik, Gruvagatan 4.
Välkommen med din anmälan!
STORVIK
8 ggr | 995 kr | 12.10-13.30
Ledare: Lisa Norman

3 ggr | 720 kr | mån 18.30-20.00
Start 29/1
Ledare: Yukio Nakahara

Qigong för daglediga i Alfta VT18
Lär dig Qigong på ett enkelt vis. Qigong är flera tusen år
gamla hälsorörelser och en övningsform som stabiliserar ditt
inre energisystem. Qigong består av mjuka och cirkelformade
rörelser som kombineras med andningsteknik som bygger på
att man andas med magen. Qigong stärker din livsenergi, höjer
uppmärksamheten, verkar avslappnande och stärker förmågan
att påverka din hälsa.

Mindfulness VT-18 SÖDERHAMN
Att vara 'mindful', eller medvetet närvarande i nuet, är ett
förhållningssätt som vi människor har med oss av naturen.
Mindfulness definieras ofta som förmågan att inrikta
uppmärksamheten på ett särskilt sätt: att med avsikt vara i
nuet utan att värdera det som vi uppmärksammar.
Med träning i mindfulness lär sig utövaren bl.a att minska sin
stress, öka förmågan att möta svårigheter och höja sin
livskvalité.
5 ggr | 1350 kr | mån 17.30-19.45
Start 19/2
Ledare: Katarina Forsberg Pettersson

Alfta
8 ggr | 650 kr | mån 13.15-14.00
Start 19/2
Ledare: Kaj Sjödin
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LANTBRUK, TRÄDGÅRD & NATUR

Röjsågskörkortet (intresseanmälan) VT-18
BOLLNÄS
Utbildning för att minska olyckor i samband med arbete med
röjsåg. Startar under våren 2018.
BOLLNÄS
3 ggr | 3600 kr
Ledare: Olof Sjöström

Motorsågskörkortet - nivå A+B
(intresseanmälan) VT-18 BOLLNÄS
Studiecirkeln leds av instruktör och avslutas med teoriprov
och uppkörning, som leder till Motorsågskörkortet, behörighet
A+B. De olika Delmomenten beskrivs på www.sakerskog.se
Kursupplägget första träffen är det teori, den är det två
heldagar i skogen (skyddskläder och motorsåg behövs)
vid frågor kontakta ledaren Olle Sjöström 073-066 00 13
BOLLNÄS
3 ggr | 5000 kr | 08.00-20.15
Ledare: Olof Sjöström

Trädgårdskurs med Sofia (intresseanmälan)
VT-18 BOLLNÄS
En cirkel för dig som vill utveckla dina trädgårdskunskaper. Vi
kommer att prata växter, skötsel, jord, plantering och
planering. Vi ska även göra en växtvandring samt prova på att
binda en krans. Vi kommer även att sätta fröer. Det
ungefärliga cirkelupplägget kommer att vara: Träff 1.
Introduktion, samtal om växter. Deltagarnas förväntningar på
cirkeln. Träff 2. Planering av din egen trädgård.
Växtkännedom. Träff 3 Skötsel, kompost och jord. Träff 4.
Köksträdgården , sådd. Träff 5. övrigt som kommit upp under
cirkelns gång.

Ledare: Mats Andersson

Biodling för nybörjare (intresseanmälan) VT-18
GÄVLE
Drömmer du om egen honung? Här får du lära dig att starta
en biodling från början. Vi håller till inomhus i SVs lokaler på
Drottninggatan 6 och i Östra Gästriklands föreningsgård i
Lexe (Gävle) där övningskuporna är uppställda. Kursen sker i
samarbete med Biodlarföreningen Östra Gästrikland. Som
deltagare behöver du skyddsdräkt inför de praktiska
momenten.
Vi introducerar dig i biets fantastiska värld och ger dig
grunderna till de praktiska moment som behövs för att sköta
ett bisamhälle från den första sommaren. Du får också se
samband med växtlighetens och vädrets betydelse för bin och
kunskap om bins betydelse i ekologin. Lite ur studiecirkelns
innehåll: Bisamhället och bisamhällets individer, Utrustning
för en biodlare, Bisamhällets utvecklingsfaser, Bihälsa,
Dragväxter, Honungsskattning från bisamhälle och Invintring
av ett bisamhälle. Material: Mina första år som biodlare av
Lotta Fabricius Kristiansen.
GÄVLE
10 ggr | 1500 kr | 18.00-20.30
Ledare: Jonas Zetterström

Förarintyg för fritidsbåt (intresseanmälan)
VT-18 GÄVLE
Denna studiecirkel ger dig grundläggande kunskaper i
navigering, sjövett och säkerhet m.m. Kunskaperna provas
avslutningsvis och efter godkännande har du ditt förarintyg.
Med godkänt förarintyg finns möjligheten att gå vidare och
läsa till skepparexamen. Kostnad för prov tillkommer på 450
kr.
10 ggr | 3500 kr | 18.00-21.00
Ledare: Lars Erik Mickelsson

BOLLNÄS
5 ggr | 450 kr

Tappskokurs (intresseanmälan) VT-18 GÄVLE
För dig som vill kunna sätta på en tappsko själv. Under kursen
kommer vi att gå igenom hur man kan slå på en tappsko själv,
rikta en sko och säkert kunna plocka av en sko som sitter löst.
I teorin får du kunskap om hovens anatomi och fysiologi, hur
en sko ska vara tillpassad, teori om sko och söm samt verktyg.
I praktiken får du kunskap om hur du tar av en sko, riktar en
sko och hur du säkert sömmar på och nitar.
GÄVLE
3 ggr | 1170 kr | 18.00-20.15

För anmälan och mer information: 020-120 28 08 | sv.se/gavleborg
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Motorsågskörkortet A+B (intresseanmälan)
HOFORS
Du blir säkrare, smartare och effektivare i din
motorsågshantering genom vår cirkel. Alla som fyllt 18 har
möjlighet att få göra provet för motorsågskörkort. Men om du
är nybörjare eller osäker på dina kunskaper bör du gå en kurs/
studiecirkel för att lära dig vad som krävs. Studiecirkeln leds
av godkända, utbildade instruktörer och det finns möjlighet
för deltagaren att avsluta cirkeln med teoriprov och
uppkörning som leder till Motorsågskörkortet. (A+B
behörighet). Kostnaden för studiematerialet ingår i
deltagaravgiften. OBS! Kostnaden för uppkörningen/provet
tillkommer med 2.000 kr + moms. För mer info se
www.sakerskog.se
Du kan också delta i cirkeln men välja att inte ta körkortet om
du önskar det. Egen motorsåg samt skyddsutrustning
medtages. Med reservation för ändrat startdatum.
HOFORS
4 ggr | 2250 kr | 18.00-21.00
Ledare: Hans-Erik Zackrisson

Passa, flå och stycka - för nybörjare
(intresseanmälan) VT-18 HOFORS
Det här är en endagskurs som ger dig grunderna i hur man
passar, flår och styckar ett rådjur. En grundkurs för dig som
kanske är nyexaminerad jägare eller bara vill lära dig hur man
tar hand om sitt eget byte. Litteratur samt lunch och fika ingår
i kursavgiften. Kostnad för kött tillkommer.
Kursen innehåller både teoretiska moment och praktiska.
Gruppen börjar i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i
Hofors för teori och fortsätter sedan till ett viltslakteri i
Torsåker för praktiska övningar. Ledare är Dan Törnström,
som i många år arbetat heltid med jakt och författat
studiematerialet 'Din väg till jägarexamen'. Han har också
producerat böcker om eftersök, viltsjukdomar, skytte och
styckning, samt arbetat som journalist och debattör inom
jaktområdet. Ta chansen att introduceras i jaktens värld
tillsammans med en av landets mest insatta i ämnet.
HOFORS
1 ggr | 1500 kr | 10.00-17.00
Ledare: Dan Törnström

Jägarexamen (intresseanmälan) VT-18 HOFORS
Den här kursen ger dig de teoretiska grundkunskaperna för att
avlägga jägarexamen. Kunskaper om viltet, jakten och vapnet
ger dig de bästa förutsättningarna för att bli en god och
ansvarsfull jägare. Läs om materialet på http://
www.jagarexamen.org/. Skjutning och prov tillkommer.
Ledare är Dan Törnström, som i många år arbetat heltid med
jakt och författat studiematerialet 'Din väg till jägarexamen'.
Han har också producerat böcker om eftersök, viltsjukdomar,
skytte och styckning, samt arbetat som journalist och debattör
inom jaktområdet. Ta chansen att introduceras i jaktens värld
tillsammans med en av landets mest insatta i ämnet.

15 ggr | 3700 kr | 18.00-20.15
Ledare: Dan Törnström

Röjsågskörkortet (intresseanmälan) VT-18
HUDIKSVALL
Genom vår cirkel blir du säkrare och mer effektiv vid röjning i
skog och mark. Studiecirkeln leds av instruktör och kan
avslutas med teoriprov och uppkörning som leder till
röjsågskörkortet. De olika delmomenten beskrivs närmare på
www.sakerskog.se. Datum och tider kommer längre fram. För
mer info kontakta instruktören Olle Sjöström te. 073066 00 13
HUDIKSVALL
3 ggr | 3600 kr | 00.00-00.00
Ledare: Olof Sjöström

Motorsågskörkortet nivå A+B (intresseanmälan)
VT-18 HUDIKSVALL
Studiecirkeln leds av instruktör och avslutas med teoriprov
och uppkörning, som leder till motorsågskörkort, behörighet A
+B. De olika delmomenten beskrivs på www.sakerskog.se. För
mer information ring instruktören Olle Sjöström tel. 073-066
00 13
HUDIKSVALL
5 ggr | 5000 kr | 09.00-15.00
Ledare: Olof Sjöström

Biodling nybörjare (intresseanmälan) VT-18
HUDIKSVALL
Vi går igenom hur livet i en bikupa ser ut under biåret med
skötsel och moment såsom skattning, slungning och tappning
av honung till sjukdomsbekämpning och avläggarbildning.
Kursen är både teori och praktiskt arbete där en del träffar
sker hos kursdeltagarna och andra biodlare för att se och lära
sig olika driftformer.
Första kurstillfället med start i slutet på april sker i
Studieförbundets lokaler på Furulundsvägen, Hudiksvall.
Övriga kurstillfällen kommer därefter att ske på söndagar
spridda under sommaren med några veckors mellanrum för
att följa binas liv fram till invintring i slutet på september.
Kursens mål är att du själv skall kunna inneha och hantera
egna bisamhällen.
Kursen kommer att vara på söndagar.
För mer info ring Daniel 070-561 71 81
HUDIKSVALL
8 ggr | 1450 kr | 15.00-17.15
Ledare: Daniel Ekblom

HOFORS
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skog och mark. Studiecirkeln leds av instruktör och avslutas
med teoriprov och uppkörning som leder till röjsågskörkortet.
De olika delmomenten beskrivs närmare på
www.sakerskog.se. Datum och tider kommer längre fram. För
mer infirmation ring instruktören Olle Sjötrömn tel 073-066
00 13
Kustskepparintyg (intresseanmälan) VT-18
HUDIKSVALL
För dig som har förarintyg och vill gå vidare med
kustskepparintyg. Kunskaper för att navigera utomskärs och
till havs. Ger intygshavaren rätt att framföra fritidsskepp som
är längre än 12 m och bredare än 4 m. Uppskrivningsavgift
tillkommer.

BERGSJÖ
3 ggr | 3600 kr | 00.00-00.00
Ledare: Olof Sjöström

10 ggr | 2250 kr | 18.00-21.00

Jägarexamen (intresseanmälan) VT-18
NORDANSTIG
Komplett utbildning i teori och praktiskt skytte.
Studiematerialkostnader tillkommer. För prov tillkommer
kostnaderna Teoriprov 250 kr, Hagelgevärsprov 400 kr,
Grundprov kulgevär 200 kr, Högviltsprov kulgevär 200 kr,

Ledare: Lars Erik Mickelsson

BERGSJÖ

HUDIKSVALL

Jägarexamen (intresseanmälan) VT-18
HUDIKSVALL
Komplett utbildning i teori och praktiskt skytte.
Studiematerialkostnader tillkommer. För prov tillkommer
kostnaderna Teoriprov 250 kr, Hagelgevärsprov 400 kr,
Grundprov kulgevär 200 kr, Högviltsprov kulgevär 200 kr,
Kursdagar: söndagar.

10 ggr | 3810 kr | 10.00-15.00
Ledare: Tommy Forsström

HUDIKSVALL

Gärdesgårdsbygge (intresseanmälan) VT-18
OVANÅKER
På Skalen lär Stefan ut hantverks konsten att bygga
gärdesgård/snehage. Stefan står för material. Ta med er röjyxa
eller röjkniv, oömma kläder och gärna tunna handskar.
Deltagare medtag egen lunch och fika.

10 ggr | 3710 kr | 10.00-15.00

VIKSJÖFORS

Ledare: Tommy Forsström

1 ggr | 790 kr | 09.00-17.00

Biodling för nybörjare 21 jan VT-18 LJUSDAL
Nyfiken på bin? Då är detta kursen för dig! Du får under
sakkunnig ledning lära dig grunderna om bin och biskötsel.
Kursen kommer att byta dag i samråd med deltagarna på
första tillfället. Kostnad för bok tillkommer, litteratur som
används i kursen är boken 'Bin till nytta och nöje'.

Ledare: Stefan Olander

Start 21/1

Röjsågskörkortet RA+RB VT-18 SANDVIKEN
Du blir säkrare, smartare och effektivare i din
röjsågshantering genom vår cirkel. Efter cirkeln kan 'du köra'
upp och få RA+RB behörighet för Säker Skog instruktörer,
kostnaden för uppkörningen/provet tillkommer. Du kan också
delta i cirkeln men välja att inte ta körkortet om du önskar det.
Läs mer på www.sakerskog.se Med reservation för ändrat
startdatum.

Ledare: Erik Kram

SANDVIKEN

LJUSDAL
10 ggr | 1100 kr | sön 14.00-16.15

Motorsågskörkortet nivå A+ B (intresseanmälan)
VT-18 NORDANSTIG
Studiecirkeln leds av instruktör och avslutas med teoriprov
och uppkörning, som leder till motorsågskörkort, behörighet A
+B. De olika delmomenten beskrivs på www.sakerskog.se
Startdatum och tider kommer längre fram. För mer
information ring instruktören Olle Sjöström tel. 073- 066 00
13

3 ggr | 2000 kr | mån 18.00-21.00
Start 1/1
Ledare: Hans-Erik Zackrisson

BERGSJÖ
4 ggr | 5000 kr | 09.00-15.00
Ledare: Olof Sjöström

Röjsågskörkortet( intresseanmälan) VT-18
NORDANSTIG
Genom vår cirkel blir du säkrare och mer effektiv vid röjning i

För anmälan och mer information: 020-120 28 08 | sv.se/gavleborg
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Röjsågskörkortet RA+RB VT-18 SANDVIKEN
Du blir säkrare, smartare och effektivare i din
röjsågshantering genom vår cirkel. Efter cirkeln kan 'du köra'
upp och få RA+RB behörighet för Säker Skog instruktörer,
kostnaden för uppkörningen/provet tillkommer. Du kan också
delta i cirkeln men välja att inte ta körkortet om du önskar det.
Läs mer på www.sakerskog.se Med reservation för ändrat
startdatum.

Kustskepparintyg (intresseanmälan) VT-18
SÖDERHAMN
För dig som har förarintyg och vill gå vidare med
kustskepparintyg. Kunskaper för att navigera utomskärs och
till havs. Ger intygshavaren rätt att framföra fritidsskepp som
är längre än 12 m och bredare än 4 m. Uppskrivningsavgift
tillkommer.

SANDVIKEN

10 ggr | 2950 kr | 18.00-21.00

3 ggr | 2000 kr | 18.00-21.00

Ledare: Lars Erik Mickelsson

SÖDERHAMN

Ledare: Hans-Erik Zackrisson

Motorsågskörkortet A+B SANDVIKEN
Här blir du blir säkrare, smartare och effektivare i din
motorsågshantering. Efter cirkeln kan 'du köra' upp och få A
+B behörighet för Säker Skog instruktörer, kostnaden för
uppkörningen/provet tillkommer. Du kan också delta i cirkeln
men välja att inte ta körkortet om du önskar det. Läs mer på
www.sakerskog.se. Egen motorsåg samt skyddsutrustning
medtages. Startdatum och tid kommer längre fram.

Tappskokurs (intresseanmälan) VT-18
SÖDERHAMN
För dig som vill kunna sätta på en tappsko själv. Under kursen
kommer vi att gå igenom hur man kan slå på en tappsko själv,
rikta en sko och säkert kunna plocka av en sko som sitter löst. i
teorin får du kunskap om hovens anatomi och fysiologi, hur en
sko ska vara tillpassad, teori om sko och söm samt verktyg. I
praktiken får du kunskap om hur man tar av en sko, riktar en
sko och hur du säkert sömmar på och nitar.

SANDVIKEN

SÖDERHAMN

4 ggr | 2250 kr | tor 18.00-21.00

3 ggr | 1450 kr | 17.30-19.45

Start 23/11

Ledare: Therese Henriksson

Ledare: Hans-Erik Zackrisson

Motorsågskörkortet A+B VT-18
(Intresseanmälan) SANDVIKEN
Här blir du blir säkrare, smartare och effektivare i din
motorsågshantering. Efter cirkeln kan 'du köra' upp och få A
+B behörighet för Säker Skog instruktörer, kostnaden för
uppkörningen/provet tillkommer. Du kan också delta i cirkeln
men välja att inte ta körkortet om du önskar det. Läs mer på
www.sakerskog.se. Egen motorsåg samt skyddsutrustning
medtages. Startdatum och tid kommer längre fram.
SANDVIKEN

Förarintyg för fritidsbåt (intresseanmälan)
VT-18 SÖDERHAMN
Denna studiecirkel ger dig grundläggande kunskaper i
navigation, sjövett och säkerhet m.m. Kunskaperna provas
avslutningsvis och efter godkännande har du ditt förarintyg.
Med godkänt förarintyg finns möjligheten att gå vidare och
läsa till Skepparexamen.
Kostnad för prov tillkommer (ca 450 kr).
SÖDERHAMN
10 ggr | 2550 kr | 18.00-21.00
Ledare: Lars Erik Mickelsson

4 ggr | 2250 kr | 17.00-17.00
Ledare: Hans-Erik Zackrisson

Röjsågskörkortet RA+RB VT-18 SANDVIKEN
Du blir säkrare, smartare och effektivare i din
röjsågshantering genom vår cirkel. Efter cirkeln kan 'du köra'
upp och få RA+RB behörighet för Säker Skog instruktörer,
kostnaden för uppkörningen/provet tillkommer. Du kan också
delta i cirkeln men välja att inte ta körkortet om du önskar det.
Läs mer på www.sakerskog.se Med reservation för ändrat
startdatum.

Jägarexamen (intresseanmälan) VT-18
SÖDERHAMN
Komplett utbildning i teori och praktiskt skytte. Kostnad för
studiematerial tillkommer. För delproven tillkommer
kostnaderna - Teoriprov 250 kr, Hagelgevärsprov 400 kr,
Grundprov kulgevär 200 kr och Högviltsprov kulgevär 200 kr.
SÖDERHAMN
10 ggr | 3710 kr | 10.00-15.00
Ledare: Tommy Forsström

SANDVIKEN
3 ggr | 2000 kr | mån 18.00-21.00
Start 1/1
Ledare: Hans-Erik Zackrisson
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MAT & DRYCK

Laga modern husmanskost med lokala råvaror
(intresseanmälan) VT- 18 BOLLNÄS
Inspireras och lär dig laga näringsriktig husmanskost med
kvalitetsråvaror från lokala producenter. Cirkelledare Lina
brinner för att den mat vi äter både ska smaka bättre och ger
oss livskraft och energi. Råvarorna till det som ska tillagas
kommer att i största möjliga mån att inhandlas lokalt. Cirkeln
kommer även göra studiebesök hos lokala producenter.
Kostnad för råvaror tillkommer. Välkommen med din
anmälan.
BOLLNÄS
5 ggr | 950 kr | 18.30-20.45
Ledare: Lina Gunnarsson

Vegetarisk matlagning med närvaro VT-18
SÖDERHAMN
En cirkel för dig som känner att du vill börja förändra ditt liv.
Vi träffas och lagar enkla goda maträtter utan kött, där
kryddan är kärlek och närvaro.
I dagens samhälle kan vi uppleva mycket stress, och denna
cirkel handlar om att vara mindful/närvarande när du tillagar
din mat.
Vi börjar kvällarna med en kortare föreläsning och meditation
för att komma i rätt balans och närvaro. Därefter lagar vi och
äter maten tillsammans.
Kostnad för ingredienser betalas direkt till cirkelledaren, 60:/tillfälle.
SÖDERHAMN
5 ggr | 870 kr | ons 18.00-20.15
Start 21/2
Ledare: Katarina Forsberg Pettersson

Tunnbrödsbakning i vedeldad ugn
(intresseanmälan) VT-18 SÖDERHAMN
Lär dig baka tunnbröd i vedeldad ugn. Medtag förkläde.
Ingredienser ingår i deltagaravgiften.
1 ggr | 780 kr | 11.30-14.30
Ledare: Anneli Jokinen

MEDIA FOTO & FILM
Bygg din egen synth - grundkurs
(intresseanmälan) VT-18 GÄVLE
Bygg en synth med Olle Oljud, steg 1
Förkunskaper: Om du har använt lödkolv är det bra, men inget
krav.
Kursinnehåll: Vi bygger en synth, eller egentligen en enkel
ljudalstrare med tre oscillatorer.
Hur funkar kopplingsscheman - enkel teori.
Ta med lödstation eller dylikt om du har.
30 watts lödpenna duger bra, med fin spets.
Allt arbetsmaterial ingår.
6 ggr | 1305 kr | 18.00-20.15
Ledare: Olle Åberg

Bygg din egen synth - fortsättning
(intresseanmälan) VT-18 GÄVLE
Bygg en synth, steg 2. Fortsättning för dig som har gått steg 1,
eller har motsvarande kunskaper
Vi bygger en annan synth med andra möjligheter som bl.a. kan
påverkas av ljus. Fortsatt teori samt andra lösningar. Ta med
lödstation eller dylikt om du har. 30 watts lödpenna duger bra,
med fin spets. Allt arbetsmaterial ingår.
4 ggr | 980 kr | 18.00-20.15
Ledare: Olle Åberg

Introduktion till Ljudproduktion
När du en dröm om att kunna spela in din egen eller andras
musik i studio miljö men saknar kunnandet, ekonomisk
möjlighet eller yta att verka på? Vi erbjuder dig möjlighet att
med en kort introduktionskurs där du lär dig grunderna i att
spela in ljud i en studio. Efter introduktionskursen får du
också möjlighet att boka SV Gävleborgs studior och dess
utrustning, där du kan utvecklas i egen takt. Vi lär oss: Att
säkert handha verktygen i studion ● Att spara ner, göra
backups och öppna olika projekt ● Att koppla ihop och förstå
studions beståndsdelar ● Använda Reaper som
inspelningsplattform för ljud ● Använda virtuella instrument i
ljudprogrammet ● Olika mikrofon typer och vad de används
till ● Förstå vad ljud är och hur vi kan kontrollera det på
grundläggande nivå ● Vad mixning och mastring är och vilka
verktyg som används.
Vad ingår i kursen: Kurslitteratur som är anpassat för
nybörjare. Möjligheter att få support via forumet av våra
experter. Efter kursens gång blir du som deltagare inbjuden till
ett forum på internet. Genom att aktivt delta i diskussioner på
detta forum ger vi dig möjlighet att kostnadsfritt använda våra
utrustade studios i Sandviken, Hofors och Gävle.
GÄVLE
5 ggr | 600 kr | mån 18.00-21.00
Start 19/2
Ledare: Jonas Hamqvist

För anmälan och mer information: 020-120 28 08 | sv.se/gavleborg
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MUSIK
Dragspel fortsättning (intresseanmälan) VT-18
GÄVLE
Dragspel för dig som har spelat lite tidigare. Det spelar ingen
roll om du har pianodragspel eller knappdragspel, alla är
välkomna. Ta med eget dragspel. Vi följer kursboken
Dragspelsskolan del 2 av Sven Magnusson samt kompletterar
med lite annat material. Kostnad för litteraturen tillkommer
utöver deltagaravgiften. Om du har funderingar om nivån och
upplägget kan du kontakta cirkelledaren Lena Lundqvist tel.
073-5664015.

Ljudproduktion: Fördjupning i Mixning VT-18
Fördjupning i att mixa musik och ljud.
Vi lär oss:
- Hur en mixning läggs upp
- Arbetsflöde
- Verktyg och signalkedjor
- Effekter
- Tips och tricks

GÄVLE
8 ggr | 1245 kr | 19.00-20.30
Ledare: Lena Lundqvist

Vi använder oss uteslutande av gratis pluggar till datorn och ni
som deltagare får även tillgång till filerna vi använder för att
kunna fortsätta arbetet hemma.
För att delta i denna kurs krävs grundläggande kunskaper i att
arbeta med musik på dator eller har gått vår kurs
'Introduktion till ljudproduktion'.
GÄVLE
5 ggr | 900 kr | mån 18.00-21.00
Start 2/4
Ledare: Jonas Hamqvist

Fotokurs VT-18
Lär dig hantera din kamera, oavsett om det är en kompakteller systemkamera.
Vi går under kursen igenom bilduppbyggnad och fototeknik.
Ledare: Lars Fästh, Delsbo fotoklubb.
Start: våren 2017, 10 tillfällen.
Material: egen kamera, analog eller digital.
Pris: 950 kronor.

Gefla Spelmän - Folkmusik i spelmanslag
Gefla Spelmän är ett spelmanslag med fioler, nyckelharpor,
kontrabas, gitarrer med mera. Vi spelar främst traditionell
musik från Gästrikland och närliggande landskap, men även
från avlägsnare delar av landet. Låtar från våra grannländer
dyker också upp. Spelmanslaget ”Gefla Spelmän” startades
2009 av Gävle Folkmusikförening. Kajsa och Bertil var med
vid starten och håller fortfarande i trådarna som spelledare.
För närvarande är vi ca: 20 spelmän i gänget. Vi välkomnar
alla instrument, det är just den blandade klangen som är det
lite speciella med vår musik. Vår ambition är att hålla
folkmusiken vid liv, speciellt musiken från Gästrikland. Vi lär
av våra ledare Michael och Kristina - men även av varandra!
GÄVLE
10 ggr | 0 kr | mån 18.00-21.00
Start 15/1

10 ggr | 950 kr | mån 19.00-21.15
Start 1/1
Ledare: Lars Fästh

Fotografera med digital kompaktkamera
Denn cirkel lär dig den digitala kompaktkamerans teknik (ej
systemkamera), lång-zoom, motivprogram, komponering av
bildfiler för olika ändamål. Säkerhetskopiering av bilder till
externa lagringsmedia, såsom USB-minne och CD/DVD, samt
extern hårddisk. Goda förkunskaper i data krävs. Ta med egen
bärbar dator om du har. Vi arbetar i Googleprogrammet
Picasa, ett för alla tillgängligt gratisprogram.
All anmälan görs till SV på telefon 020-120 28 08.

Rillens 'Spelsugna
Spelsugen? Kom och spela med spelmännen i Folkdanslaget
Rillens grupp 'Spelsugna'. Alla instrument är välkomna. Vi
spelar främst folkmusik. Du får även spela för de som dansar
och ibland vid uppträdanden för föreningen. Medlemsavgiften
i Folkdanslaget Rillen är 350 kr per år, du kan då delta i alla
aktiviteter som Rillen anordnar. Kontakt: Hans Berg:
026-121236, 070-7487996 och läs mer på www.rillen.se. Det
är gratis prova-på de två första gångerna!
GÄVLE
10 ggr | 0 kr | tis 18.00-20.15
Start 16/1
Ledare: Hans Berg

HUDIKSVALL
6 ggr | 0 kr | mån 18.00-20.15
Start 12/3
Ledare: Janne Hedenberg
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SPRÅK

GÄVLE
10 ggr | 1150 kr | 18.00-19.30
Ledare: Mitsuyo Sandberg

Franska nybörjare VT-18 GÄVLE
Denna cirkel ger dig grundläggande kunskaper i det vackra
franska språket. Du undervisas av en lärare med franska som
modersmål. Du får både fraser som är användbara när man
ska ta sig till och från flygplatsen, vad man säger på hotellet,
restaurangen och apoteket samt grundläggande grammatik
och ordförståelse. Inga förkunskaper krävs. Kostnad för
litteratur tillkommer utöver deltagaravgiften.
GÄVLE
10 ggr | 1600 kr | ons 18.00-19.30
Start 7/2
Ledare: Bernadette Wikman

Spanska fortsättning (intresseanmälan) VT-18
BOLLNÄS
För dig som läst spanska nybörjare och vill vidare utveckla
dina kunskaper.
BOLLNÄS
8 ggr | 1500 kr | 18.30-20.45
Ledare: Patricia Ortega-Acosta

Ryska nybörjare, talad vardagsryska
(intresseanmälan)
Cirkeln koncentrerar sig på talad vardagsryska. Att lära sig det
ryska alfabetet. Att kunna förstå vad som står på skyltar. Att
kunna kommunicera på ryska till vardags i olika sammanhang.
Välkommen till en spännande språkcirkel.
BOLLNÄS
6 ggr | 825 kr | 18.30-20.45
Ledare: Bo Larsson

Japanska A2 dialog och japanska tecken
(intresseanmälan) VT-18 GÄVLE
På denna nivå har du fortfarande relativt lite kunskaper i
språket. I denna cirkel arbetar vi både med dialog och
japanska tecken, det är de första enklare tecknen som
används. Varje tillfälle delas upp i 45 min dialog och 45 min
tecken. Gruppen arbetar på att uppnå nivå A2: Jag kan förstå
fraser och de vanligaste orden som har att göra med personliga
förhållanden (t ex mycket grundläggande person och
familjeinformation, shopping, närgeografi, arbetssituationen).
Jag kan kommunicera i enkla och vanemässiga sammanhang
och kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om
vardagliga ämnen och aktiviteter. Jag kan använda ett antal
fraser för att på ett enkelt sätt beskriva min familj och andra
människor, hur jag lever och bor, min utbildningsbakgrund
och mitt nuvarande eller senaste jobb. Kostnad för litteratur
tillkommer utöver deltagaravgiften.

Kinesiska A2 (intresseanmälan) VT-18 GÄVLE
På denna nivå har du fortfarande relativt lite kunskaper.
Gruppen arbetar på att uppnå nivå A2: Jag kan förstå fraser
och de vanligaste orden som har att göra med personliga
förhållanden (t ex mycket grundläggande person och
familjeinformation, shopping, närgeografi, arbetssituationen).
Jag kan kommunicera i enkla och vanemässiga sammanhang
och kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om
vardagliga ämnen och aktiviteter. Jag kan använda ett antal
fraser för att på ett enkelt sätt beskriva min familj och andra
människor, hur jag lever och bor, min utbildningsbakgrund
och mitt nuvarande eller senaste jobb. Prat och övningar
blandas med lite grammatik på ett roligt sätt.
GÄVLE
8 ggr | 990 kr | 18.00-19.30
Ledare: Atena Yuhui Röhstö Hou

Spanska A1 (intresseanmälan) VT-18 GÄVLE
Välkommen att fortsätta utveckla dina kunskaper i spanska!På
denna nivå har du fortfarande relativt lite kunskaper.
Gruppen arbetar på att uppnå nivå A2:Jag kan förstå fraser
och de vanligaste orden som har att göra med personliga
förhållanden (t ex mycket grundläggande person och
familjeinformation, shopping, närgeografi, arbetssituationen).
Jag kan kommunicera i enkla och vanemässiga sammanhang
och kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om
vardagliga ämnen och aktiviteter. Jag kan använda ett antal
fraser för att på ett enkelt sätt beskriva min familj och andra
människor, hur jag lever och bor, min utbildningsbakgrund
och mitt nuvarande eller senaste jobb.
Kostnad för litteratur tillkommer utöver deltagaravgiften.
GÄVLE
8 ggr | 1060 kr | tis 19.45-21.15
Start 20/2
Ledare: José Ventoso

För anmälan och mer information: 020-120 28 08 | sv.se/gavleborg
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Thai nybörjare (intresseanmälan) VT-18 GÄVLE
Åker du ofta till Thailand, eller drömmer du om att åka dit?
Upplevelsen blir alltid bättre om man kan kommunicera med
lokalbefolkningen. Den här cirkeln ger dig grunderna i Thai
(språket man talar i Thailand) för dig som är nybörjare. Inga
förkunskaper krävs. Vår cirkelledare har språket som
modersmål.
Kostnad för litteratur tillkommer utöver deltagaravgiften.
GÄVLE
8 ggr | 990 kr | 18.00-19.30
Ledare: Nusa Nitchanphansri

Spanska nybörjare VT-18 GÄVLE
Spanska för dig som är nybörjare. Inga förkunskaper krävs.
Spanska är ett av de största världsspråken. 365 miljoner
människor har spanska som modersmål. Vår uppskattade
cirkelledare har spanska som modersmål och lång erfarenhet
av läraryrket!

Franska C1 konversation v.v VT-18 GÄVLE
Detta är en avancerad nivå. Befinner du dig på denna nivå så
har du ofta studerat språket på universitet eller motsvarande.
Du talar och skriver språket obehindrat.
Gruppen arbetar på att uppnå nivå C1: Jag kan läsa en stor
mängd krävande, även längre texter, och är medveten om både
konkret och underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig
nästan helt spontant och obehindrat; det händer mycket sällan
att jag uppenbart letar efter ord. Jag kan använda språket
flexibelt och effektivt för sociala och yrkesmässiga ändamål.
Jag kan uttala mig klart och välstrukturerat om komplexa
sakförhållanden, jag kan ge utförliga beskrivningar eller
rapporter och kan väva samman punkterna språkligt och
innehållsmässigt.
Som kurslitteratur kommer vi att använda oss av tidningar
(Internet) och stenciler. Det blir olika teman inför varje träff.
Konversationsgrupp. Gruppen träffas varannan vecka.
GÄVLE

GÄVLE

8 ggr | 1060 kr | tis 16.15-17.45

8 ggr | 1050 kr | tis 18.00-19.30

Start 30/1

Start 20/2

Ledare: Bernadette Wikman

Ledare: José Ventoso

Arabiska fortsättning VT-18 GÄVLE
Cirkel i arabiska för dig som redan läst en termin. Vi fortsätter
med grunderna i arabiska och strävar efter att nå mål A1 i den
europeiska nivåskalan. Läraren är utbildad pedagog från
Syrien med arabiska som modersmål.
GÄVLE
8 ggr | 990 kr | mån 19.15-20.45
Start 15/1
Ledare: Lelas Samakia

Arabiska nybörjare VT-18 GÄVLE
Här får du lära dig dina första arabiska ord och fraser. Inga
förkunskaper krävs. Vi övar på arabiska bokstäver och
grundläggande språkkunskaper för att skapa en stabil grund
för fortsatt utveckling. Kursmaterial kostanader tillkommer.
Ledaren är utbildad pedagog från Syrien.

Ryska B2 GÄVLE
Läs ryska i år när OS går i Ryssland
På denna nivå har du goda kunskaper i språket. Vi utgår från
och arbetar på nivå B2: Jag kan följa huvuddragen i komplexa
texter om konkreta såväl som abstrakta ämnen. Inom mitt
specialområde förstår jag även fackdiskussioner. Jag kan
kommunicera med så pass hög grad av ledighet och
spontanitet att ett samtal med en infödd samtalspartner
förlöper i stort sätt problemfritt. Jag kan uttala mig klart och
detaljerat om ett stort antal varierande ämnen, jag kan
förklara min ståndpunkt i en problemsituation och kan
diskutera olika lösningars för- och nackdelar.
8 ggr | 990 kr | tor 00.00-00.00
Start 8/2
Ledare: Oksana Björk

GÄVLE
8 ggr | 990 kr | tor 17.30-19.00
Start 18/1
Ledare: Lelas Samakia
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Spanska A2 VT18 HUDIKSVALL
Spanska för dig som läst nybörjare och A1, eller läst likvärdig
kurs tidigare.

utöver deltagaravgiften. Dag, tid och startdatum ej fastställt.

HUDIKSVALL

Ledare: Åsa Olsson

SANDVIKEN
8 ggr | 990 kr | 17.30-19.00

9 ggr | 1640 kr | tis 18.00-20.15
Start 27/2
Ledare: Oscar Francino

Franska för nybörjare VT-18 SÖDERHAMN
Franska för dig som är nybörjare. Grunder och vardagsfraser.
Kostnad för kursmaterial tillkommer.

Spanska nybörjare VT18 HUDIKSVALL
Spanska för nybörjare. Inga förkunskaper krävs. Du får
bekanta dig med spanska språket och lära dig olika fraser som
du kan ha användning av t.ex vid en resa. Kostnad för
studiematerial tillkommer

SÖDERHAMN

HUDIKSVALL
9 ggr | 1390 kr | mån 18.00-20.15

Arabiska för nybörjare VT-18 SÖDERHAMN
Grunder och vardagsfraser.

Start 26/2

SÖDERHAMN

Ledare: Oscar Francino

6 ggr | 1090 kr | fre 18.00-19.30

6 ggr | 1090 kr | tor 18.00-19.30
Start 22/2
Ledare: Kadi Bouchakour Sadek

Start 23/2

Spanska A1 (intresseanmälan) VT-18 LJUSDAL
Spanska A1. För dig som redan gått grund eller läst tidigare
men vill komma igång igen. Kostnad för kursmaterial
tillkommer.

Ledare: Kadi Bouchakour Sadek

LJUSDAL

Italienska nybörjare (intresseanmälan) VT-18
SÖDERHAMN
Grundläggande grammatik och vardagsfraser.

10 ggr | 1200 kr | 18.30-20.00

SÖDERHAMN

Ledare: Bernt Nilsson

10 ggr | 1370 kr | 18.00-19.30
Ledare: Ingibjorg Ferrau Olafsdottir

Italienska nybörjare & uppfräschning VT-18
Ljusdal (Intresseanmälan)
Är du nybörjare eller behöver en uppfräschning i Italienska så
har du nu chansen.
Kostnad för kurslitaratur tillkommer.

Italienska fortsättning 2 (intresseanmälan)
VT-18 SÖDERHAMN
För dig som läst italienska för nybörjare och fortsättning och
vill lära dig mer.

LJUSDAL

SÖDERHAMN

10 ggr | 1200 kr | mån 18.30-20.00

10 ggr | 970 kr | 18.30-20.00

Start 22/1

Ledare: Ingibjorg Ferrau Olafsdottir

Ledare: Gunnel Thalén

Spanska nybörjare VT-18 LJUSDAL
Spanska för nybörjare. Kostnad för kursmaterial tillkommer.
LJUSDAL
10 ggr | 1150 kr | tor 18.30-20.00
Start 8/2
Ledare: Bernt Nilsson

Italienska nybörjare/A1 (intresseanmälan)
VT-18 SANDVIKEN
På denna kurs är du helt nybörjare eller har ytterst begränsade
kunskaper och är näst intill nybörjare. Gruppen arbetar på att
uppnå nivå A1: Jag kan förstå och använda mycket enkla ord
och fraser som har att göra med de mest grundläggande och
konkreta situationerna i vardagslivet. Jag kan presentera mig
själv och andra och ställa frågor om t ex namn, var och hur
någon bor, var någon jobbar och jag kan själv svara på
liknande frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket
enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt och
är beredd att hjälpa mig. Kostnad för litteratur tillkommer
För anmälan och mer information: 020-120 28 08 | sv.se/gavleborg
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TEKNIK

Svetsning till husbehov fortsättning VT-18
STORVIK (Intresseanmälan)
För dig som kan svetsa på nybörjarnivå men som vill lära sig
nästa steg.
Vill du renovera bilar, båtar, plåttak eller skapa
trädgårdskonst? Oavsett vad du vill göra i plåt och järn är det
bra att kunna svetsa.
I den här kursen lär du dig att hantera MAG-svets och
pinnsvets av erfarna och kunniga yrkesverksamma lärare. Du
får lära dig säkerhet, materiallära och svetsning i praktiken.
Kursen ger ingen yrkeslicens, men den är perfekt för dig som
vill använda dina kunskaper på hemmaplan.
Medtag eget material att tillverka nåt av eller så tar ledaren
fram material som kan köpas på plats köpa av kursledaren.
Egna skyddskläder, bomull, skyddsskor, svetshandskar.
Materialkostnad kan tillkomma.
STORVIK
7 ggr | 2620 kr | 18.00-20.15
Ledare: Ulf Nordin

Svetsning till husbehov nybörjare VT-18
STORVIK (Intresseanmälan)
Vill du renovera bilar, båtar, plåttak eller skapa
trädgårdskonst? Oavsett vad du vill göra i plåt och järn är det
bra att kunna svetsa.
I den här kursen lär du dig att hantera MAG-svets och
pinnsvets av erfarna och kunniga yrkesverksamma lärare. Du
får lära dig säkerhet, materiallära och svetsning i praktiken.
Kursen ger ingen yrkeslicens, men den är perfekt för dig som
vill använda dina kunskaper på hemmaplan. Materialkostnad
kan tillkomma.
STORVIK
7 ggr | 2620 kr | 18.00-20.15
Ledare: Ulf Nordin
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