Kursprogram hösten 2019
Halland

www.
sv.se/
halland

Vi lägger en skön sommar
bakom oss och blickar framåt!

Det går bra att dela upp betalning, meddela det
vid anmälan.
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 deltagaravgift.
AVBOKNING-AVANMÄLAN Återbud ska läm-

nas senast en vecka innan kursstart.
Mer info om våra avbokningsregler hittar du på
vår hemsida www.sv.se/halland.
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VI UNGA Du som är mellan 7 och 25 år och
går någon av våra kurser blir också, utan extra
kostnad, medlem i vår ungdomsorganisation
Vi Unga under det år du betalar kursavgift.

Genom ditt medlemskap stärker du möjligheterna
för föreningen att göra mer verksamhet för unga
i Halland. Läs mer om Vi Unga på sv.se/halland
ÖVRIGT Kurser med tema öl/vinkunskap

arrangeras utan bidrag från stat, region eller
kommun.
Reservation för ev. ändringar i programmet.
www.sv.se/halland uppdateras kontinuerligt
med ändrade tider, nya kurser etc.

Europe’s Best
Workplaces

STUDIETID 1 studietimme = 45 minuter

2019

STUDIEMATERIAL Kostnad för studiematerial

som litteratur, mat, betong etc tillkommer.
FÖRSÄKRING Som deltagare är du försäkrad

för olycksfall under kurstiden samt under färd till
och från studielokalen.
PERSONUPPGIFTER På sv.se/dataskydd

kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.

KUNDTJÄNST:

Mån-fre 09.00-17.00
TEL:

077-440 00 33

E-POST:

halland@sv.se

www.sv.se/halland

KONTOREN:

Varberg
Östra Långgatan 42,
432 41 Varberg

Rabatter gäller på de flesta kurser, utom med
de undantag som anges i programmet.

Ålderspensionärer har 10% rabatt på
alla kurser som hålls på dagtid, mån-fre.

8
Yoga 		

Kungsbacka
Energigatan 9,
434 37 Kungsbacka

rabatter och erbjudanden. Du meddelar själv
vid anmälan att du är berättigad rabatt.

Medlemmar i SPF och LRF får 10%
rabatt på hela kursutbudet.

Hälsa & välbefinnande 		 6

WEBB:

RABATTER Det går inte att kombinera olika

Studerande/arbetslös under 25 år har 20%
rabatt på deltagaravgiften. Gäller ej på
barn-,ungdoms- och tonårsverksamheten.

Konst 		
4

Många av våra kurser kan ge dig något
nytt i livet att lägga all samlad sommarenergi på. Välj och vraka i vårt stora
yogasortiment, lär dig ett nytt språk
eller börja måla som du kanske drömt
om. Det kan vara nu eller aldrig som
du ska ta tag i din redovisningspanik
eller äntligen lära dig att hantera den
där motorsågen som hamnat i ett hörn
av garaget.

VERKSAMHETSUTVECKLARE

Observera att vi inte regelmässigt skickar bekräftelse
på att vi har mottagit din anmälan. Vi skickar en
kallelse före kursstart.

Lär om ett land 		
4
Mat & dryck 		
5

Elisabet Heide

via personligt besök på våra expeditioner.

Invigning Kungsbacka 		 3

Känner du som jag att det finns något
rogivande med hösten. Då kan jag utan
att ha dåligt samvete över en strålande sol
utanför fönstret tillåta mig att svepas med
i en massa härliga inomhusupplevelser.

Mina kolleger och jag önskar dig en
rolig och lärorik höst!

ANMÄLAN sker via SVs hemsida, telefon, eller

INNEHÅLL
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Tack till Tjolöholms Slott

Falkenberg
Möllegatan 11,
311 34 Falkenberg
Halmstad
Bredgatan 5,
302 45 Halmstad
Laholm
Ängelholmsvägen 58,
312 34 Laholm
Hylte
Besöksadress: Skolgatan 1
Postadress: Box 95,
314 22 Hyltebruk

Invigning av
våra nya lokaler
i Kungsbacka!

Här kommer ett
fullspäckat kursprogram

LÖRDAG 31 AUGUST
I
KL 14.00 MED MINGE
L

- vi på SV Halland hälsar er
varmt välkomna till oss i höst!
Vi vill hälsa dig som bor i Kungsbacka särskilt
välkommen till våra nya lokaler på Energigatan 9.
Väl mött den 31 augusti!

Vi bjuder på lite at
t dricka och
tugga på innan pr
ogrammet
drar igång 14.30.

Musik, workshops,
föreläsning
om klimat och hå
llbarhet
samt dansuppvisn
ing.

Välkomna!

För dig som dig som vill veta ännu mer om klimat och hållbarhet, erbjuder
vi i höst en kurs om detta högst aktuella och viktiga ämne.
Hallå Anders, du är cirkelledare för Klimat och
hållbarhet i Kungsbacka i höst, till vilka vänder
sig kursen?

Alla är välkomna, det krävs inga förkunskaper utan bara
ett intresse eller nyfikenhet för området.

En grundläggande kurs i
vad som händer och sker
i världen inom klimatet.

Att väcka intresset för klimat och hållbarhetsfrågorna,
och vad man själv kan göra. Att känna efteråt att man kan
påverka om man vill. Samtidigt hoppas jag att deltagarna
förstår mer om vad problematiken är och varför den
uppstått.

Den tar upp vad som skett
historiskt och vad som är
på väg att ske framöver.
Vad man själv enkelt kan
göra och tänka på för sig
och sin familj, men även
för organisationen man
arbetar i.

Hur vaknade ditt eget engagemang?

Kungsbacka

Vilka är dina förhoppningar med träffarna?

Anders Eriksson medverkar på
invigningsdagen och leder också kursen
Klimat och Hållbarhet i Kungsbacka.

Klimat och
hållbarhet

Det började faktiskt med att jag köpte en elbil – och med
det började jag tänka på ett nytt sätt. Det spred sig sedan
till andra områden, energifrågorna, utsläppen, maten och
skogen. Jag insåg att man faktiskt kan göra saker och på
den vägen är det!

START: 17/9, TIS 18.00-20.15

VARANNAN VECKA
LEDARE: ANDERS ERIKSSON

3 ggr / 400 kr

Anmälan och fördjupad kursinfo på: www.sv.se/halland • Tel: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Lär om
ett land

Konst

Eko-landskap
i Italien

Våga prova måla!

Akvarell

Måleriets historia

HELGKURS

NYBÖRJARE

Italien är ett land med en mångfald av regioner, med egna
kulturella särdrag.

Du som har drömt om att någon
gång komma igång med att måla.

Upptäck glädjen i att måla
i akvarell.

Nu har du chansen att gå en
lättsam kurs där du får prova
olika tekniker.

Halmstad

I vår fortsätter vi upptäcka
Rysslands måleri. Här kan
du hoppa på som nybörjare
varje termin!

Halmstad

FORTSÄTTARE

19-20/10, LÖRDAG-SÖNDAG
09.30-15.00

Halmstad

Under föreläsningen presenteras ett antal landskap kända
för sin historia, vackra byggnader
och mattraditioner som formats
i ett hållbart ekosystem där
naturliga förutsättningar, odling
och förädling av produkter ingår.
Ett rikligt bildmaterial samt
videoklipp ingår. Föreläsningen
är på svenska och engelska.

Falkenberg
START: 10/9, TIS 18.30-20.30
FÖRELÄSARE: BARBRO SANTILLO

FRIZELL OCH LUCA ZADRA

1 gång / 150 kr
Efter föreläsningen kommer det
erbjudas en fördjupningskurs
i ämnet med start vt-20.

Sierra Leone

LEDARE: MARIA BERTA

2 ggr / 1 100 kr inkl. material

Måleri
GRUNDKURS NYHET

Vi går igenom olika tekniker
inom måleri, såsom materialval,
färgskala, färgblandning, komposition, perspektiv, stilleben
m m. Välj själv om du vill måla
med akvarell, akryl eller olja.

Kungsbacka
START: 25/9, ONS 13.00-15.15
START: 25/9, ONS 18.00-20.15
LEDARE:

Föreläsning om detta komplexa
och fantastiska land, om vår
fadderverksamhet för fattiga
skolbarn, uppbyggnaden av vårt
hotell i syfte att få dit turister
som genererar jobb till lokalbefolkningen och vårt mål att
driva ett barnhem för föräldralösa.

Falkenberg
START: 16/9, MÅN 18.00-20.30
FÖRELÄSARE: MONICA ERINGSKOG

OCH MAMOUD KAMARA

1 gång / 50 kr (går oavkortat till
hjälpverksamheten)
Efter föreläsningen finns möjlighet
att bli en del av en kostnadsfri
kamratstudiecirkel som har målet
att bygga upp ett barnhem i
Sierra Leone.
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GHEORGHE MINESCU

10 ggr / 2 000 kr

START: 12/9, TORS 18.00-21.00,

Halmstad

VARANNAN VECKA

START: 8/10, TISDAG

START: 16/9, MÅN 14.00-17.00,

VARANNAN VECKA
LEDARE: EVA GOTEMARK

Vi samlas för att inspireras och
lära av varandra, både nybörjare
och de som är mer erfarna.
Vi målar på egen hand i olja
samt tränar teckningsteknik.

Vedic Art är en modern
svensk metod för att
väcka lusten och utveckla
skapandet både hos
nybörjare och etablerade
konstnärer.

LEDARE: KAISA ENGSTRÖM

Kungsbacka, Idala
församlingshem
START: 5/9, TORS 18.30-20.45

VARANNAN VECKA

7 ggr / 280 kr

ÖVR DAT: 8/10, 22/10, 5/11, 19/11.

5 ggr / 280 kr

START: 10/9, TIS 18.30-20.45.

Teckningskurs
Att skissa och teckna i blyerts är
ett härligt kreativt uttryckssätt.

5 ggr / 900 kr

Under den här temadagen får du
inspiration och vägledning om
hur du kan teckna med fokus på
människor och porträtt.

Varberg

Varberg

LEDARE: SIV ERIKSSON

8 ggr / 1 200 kr

LEDARE: BENKT ENGQUIST

Vedic Art

Lär dig mer om akvarell. Vi går
igenom grundtekniker, materialval, färgblandning och penselteknik. Du målar egna motiv och
får råd och hjälp att utvecklas.

START: 16/9, MÅN 13.30-16.30

09.30-12.00

Måla med Kaisa

NYBÖRJARE/FORTSÄTTARE

LEDARE: KARIN BONDÉUS HEDELIN

START: 10/10, TORSDAG

8 ggr / 1 250 kr

Kungsbacka, Hällevik
samlingslokal

START: 11/9, ONS 09.30-12.30

Laholm

4 ggr / 1 250 kr

Akvarell

Varberg, Getterön

16.00-18.30

20/10, SÖNDAG 10.00-13.00

NYHET

Kursen väver samman
måleriet med vedisk filosofi
där man menar att vi redan
har all den kunskap som vi
behöver inom oss. Du kan
alltså komma till kursen
utan att ha hållit i en pensel
tidigare och upptäcka att
du faktiskt kan uttrycka dig.

Falkenberg
START: 25/9, ONSDAGAR

18.00-21.00
LEDARE: GUNVOR
ABRAHAMSSON

3 ggr / 1 600 kr inkl. material
HELGKURS

Halmstad
START: 12-13/10, LÖRDAG-

SÖNDAG 10.00-15.30

2 ggr / 1 600 kr inkl. material

LEDARE: ANNA-CARIN SVANÅ

1 gång / 350 kr

Anmälan och fördjupad kursinfo på: www.sv.se/halland • Tel: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer

Mat & dryck
Gör tårtor som
ett proffs
Ta ditt tårtbakande till nästa
nivå! I den här kursen får gräddtårtan kliva åt sidan ett slag.
Vi kommer att prata bottnar,
fyllningar i form av mousse,
pannacotta och bavaroise.
Vi bakar, spritsar italiensk
maräng, dekorerar med
”moussebollar” och annat som
vi tillverkar själva. Vikten av
bra råvaror är i fokus.
Vi utgår från grundrecept som
enkelt anpassas efter tycke,
smak och vad säsongen bjuder.
Råvaror och recepthäfte ingår.

Halmstad
13/10, SÖNDAG 10.00-14.00
LEDARE: LINDA KLINTEFJORD

1 gång / 750 kr

Lär dig baka
med surdeg
En intensiv och omfattande
kurs där du får vara med på
hela händelseförloppet.
Vi tittar på olika mjöl, pratar
ekologiskt, surdeg och hälsa.
Alla ingredienser ingår!
Ett samarbete med Engdahl
& Co-surdegsbageriet.

Halmstad
8/9, SÖNDAG 10.00-14.00
LEDARE: CLAUDIA LUZI

1 gång / 1 300 kr inkl. material.
I denna kurs lämnas inga
rabatter.

Baka surdegsbröd
I denna kurs får du lära dig
grunderna i surdegsbakning,
både teoretiskt och praktiskt.
Tillsammans bakar vi olika
sorters bröd.

Varberg
START: 15/10, TIS 18.00-20.30

ÖVRIGA TRÄFFAR:
22/10, TIS 18.00-19.30 OCH
23/10, ONS 07.00-14.00
LEDARE: TOMMY LEIJON

3 ggr / 670 kr

Lär dig baka
med surdeg
Baka med surdeg är inte så
krångligt som många tror.
Att baka sitt eget bröd är bra
för både kropp och plånbok.
Med dig hem får du en surdeg
att sköta om på egen hand,
samt nya recept och en
massa inspiration.

Falkenberg
20/10, SÖNDAG 10.00-15.00
LEDARE: GUNILLA BRAGE

1 gång / 695 kr

Pizzabakning
Lär dig baka pizza i samma
klass som pizzerian. Vi pushar
degen till en snygg form utan
kavel, lägger på rätt mängd
topping och gräddar innan
vi avnjuter våra alster.

Varberg
19/9, TORSDAG 18.00-21.00
10/10, TORSDAG 18.00-21.00
LEDARE: HANS AMNELL

1 gång / 400 kr inkl. material

Chokladpraliner
- på nyttigt vis NYHET

Snacka om vin

Lär dig göra praliner i choklad
fyllda med en massa gottigheter
och nyttigheter. Du får också
lära dig om chokladens olika
tillverkningssteg samt smaka
på olika sorter.

För dig som redan gått
nybörjarkursen och vill lära
dig mer om vinet och dess
historia.

Falkenberg
17/10, TORSDAG 17.30-20.30

LEDARE: OLLE NORDAHL,
OENOLOG VINKONSULT

LEDARE: CECILIA NILSSON

6 ggr / 895 kr

1 gång / 450 kr

Ölbryggning
Lär dig att brygga öl med helmaltsmetoden från grunden,
samma metod som professionella bryggerier använder, fast
deras fall i mycket större skala.

FORTSÄTTNINGSKURS

Falkenberg
START: 10/9, TIS 19.00-21.00

Kaffeprovning
På hur många sätt kan kaffe
smaka? Vad är specialkaffe
och vad skiljer det från det vi
hittar i de vanliga livsmedelsbutikerna?

LEDARE: VLADIMIR BORODJI

Välkommen på en liten resa
in i kaffets värld. Vi provar,
pratar om och jämför olika
kaffesorter.

1 dag + 1 återträff / 900 kr

Halmstad

Halmstad.
10/11, SÖNDAG 10.00-16.00

Ölbryggning
Lär dig brygga eget öl från
grunden. Teori och praktik.
Vi krossar malt, mäskar och
kokar tillsammans med humle.

27/10, SÖNDAG 14.00-15.45

Laholm
29/9, SÖNDAG 14.00-15.45
LEDARE: LINDA KLINTEFJORD

1 gång / 375 kr

Varberg
1/9, SÖNDAG 09.30-16.30
LEDARE: ROBERT OLSSON

1 gång / 1 600 kr inkl. material.
I denna kurs lämnas inga
rabatter.

SV har
kurser fö
r
dig som
har en
funktion
svariati
on.
För mer
info, me
jla
halland@
sv.se ell
er
ring Ma
ria Vale
berg
0300-68
4783

Anmälan och fördjupad kursinfo på: www.sv.se/halland • Tel: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Hälsa & välbefinnande
Massage för
hemmabruk
För dig som vill lära dig
massera rygg, axlar och nacke
för husbehov. Vi går igenom
teknik och olika grepp för
att massera lätt och enkelt.

Kungsbacka
19/10, LÖRDAG 10.00-17.00
LEDARE: MARIE SEFFEL

1 gång / 720 kr

Massagetekniker
Det finns många sätt att
massera på och bara för att
vi är vana vid Svensk klassisk
massage betyder det inte att
det är den enda gällande.
Här erbjuds du möjlighet
att utföra tre andra tekniker;
bindvävsmassage, lymfdränage
och aromamassage.

Meditation - de nio
dimensionerna

En stor del av all kommunikation är icke-verbal, dvs i form
av gester, miner med mera.

En guidad meditation som
hjälper din kropp att vakna och
gör dig medveten om din fulla
potential. Inga förkunskaper
krävs.

Här lär du dig tolka över 100
olika former av kroppsspråk
samt att tyda de sju grundläggande känslorna i ansiktet:
glädje, ilska, förvåning, ledsamhet, ogillande, förakt och rädsla.
Föreställ dig vilken nytta du
skulle ha av detta, både privat
och i ditt yrke!
Kursen baseras på böcker och
kurser av de främsta experterna
inom denna vetenskap. Inga
förkunskaper krävs.

Varberg NYHET

NYHET

Kungsbacka
START: 1/10, TIS 18.30-20.45
LEDARE: FILIPPA PIERROU

3 ggr / 600 kr

LEDARE: MARIE SEFFEL

12 ggr / 1 200 kr

START: 7/10, MÅN 18.30-20.00
LEDARE: ANN-CHARLOTTE

29/9 OCH 13/10, SÖNDAGAR
09.00-16.00

Halmstad

6 ggr / 630 kr

LEDARE: MARIE KARLSSON

MÅN OCH ONS 18.00-20.15

Mindfulness
för nyfikna
Introduktion i mindfulness,
som har många hälsofördelar.
Vi arbetar med olika praktiska
övningar. Kom gärna i mjuka
kläder som inte stör dig under
övningarna.

Varberg
START: 17/9, TIS 18.00-19.45
LEDARE: LINA SILFORS

5 ggr / 750 kr inkl. bok

Halmstad NYHET
22/9 OCH 13/10, SÖNDAGAR
10.00-11.45

3 ggr / 750 kr

Självförsvar
för tjejer
Du får lära dig effektiva
tekniker som fungerar oavsett
din storlek och styrka. Samtidigt
är de så enkla att du kommer
ihåg dem även under stark
stress. Rätt motivation och
intention är viktigare än ålder
och storlek.
LEDARE: JONAS WÅRSTAD

Varberg
9/11, LÖRDAG 09.45-16.00

1 gång / 525 kr

LEDARE: LINA SILFORS

Falkenberg

2 ggr / 600 kr inkl. bok

27/10, SÖNDAG 13.00-17.45

Hälsa, kost
och motion

1 gång / 525 kr

Halmstad
22/9, SÖNDAG 10.00-16.15

Friskvårdspromenad med
stavar samt samtal i gruppen
om hälsa och kost.

1 gång / 500 kr

Varberg

1 gång / 500 kr

START: 7/10, MÅN 09.30-10.30
LEDARE: LEONOR NYSTRÖM

10 ggr / Avgiftsfri

Laholm
6/10, SÖNDAG 10.00-16.15

Hylte
13/10, SÖNDAG 10.45-16.30

Qigong och taichi-rörelser ger
energi till kroppen och släpper
på blockeringar i våra meridianer
(energibanor). Vi använder
oss av en chiball-boll i passet.

Med hjälp av enkla övningar
lär du dig hitta din egen
meditation som ger dig lugn
och balans i vardagen.

2 ggr / 750 kr

LEDARE: JONAS WÅRSTAD

En lugn och varm chiball-klass
med mycket energi, som fokuserar
på taichi och qigong-övningar.
I passet ingår några pilatesoch yogaövningar, vi avslutar
med meditation.

NYBÖRJARE

LEDARE: JONAS WÅRSTAD

2 ggr / 1 250 kr

NYHET

Kungsbacka

Falkenberg

START: 7, 9 OCH 14/10,

Chiball - Qigong

Meditation

START: 12/10, LÖR 09.45-14.30

Halmstad
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Lär dig läsa
kroppsspråk och
ansiktsuttryck

BJÖRESUND

Core

NYHET

Träning med den egna kroppen
som redskap. Core står för
kärna, och vi vill stärka dessa
muskler, bålmuskler, rygg och
höft. Bli stark inifrån och ut.
Övningarna görs både ståendes
och liggandes/sittandes i ett
lugnt tempo. Passet avslutas
med en skön stretch.

START: 11//9, ONS 18.45-20.00

Qigong
Grundträning som innehåller en
systematisk genomgång av hela
kroppen. Långsamma, mjuka
rörelser under koncentration.

Varberg, Spannarp
START: 23/9, MÅN 18.30-19.30
LEDARE: VANJA ANDERSSON

10 ggr / 900 kr. I denna kurs
lämnas inga rabatter.

Varberg
START: 8/10, TIS 09.30-11.00
LEDARE: LEONOR NYSTRÖM

10 ggr / 700 kr. I denna kurs
lämnas inga rabatter
HELGKURS

Halmstad

Kungsbacka

19-20/10, LÖR-SÖN 10.00-14.00

START: 25/9, ONS 17.30-18.30

LEDARE: OXANA ROSENFORS

LEDARE: MARIE SEFFEL

2 ggr / 750 kr

10 ggr / 970 kr

Pilates

NYHET

Pilates är en träning som
fokuserar på styrka, rörlighet
och balans. Vi tränar bål, rygg,
höft och balans och har fokus
på andning.
Passet avslutas med några
yinyoga-övningar för rörlighet.
I vissa övningar använder vi
oss av en liten boll.

Kungsbacka

Finn dina styrkor
- de 9 drivkrafterna
Det är lättare att skapa
utveckling hos sig själv samt
få förståelse för andra när
du vet vad som ligger bakom
beteenden. I den här kursen
får du kunskap och verktyg
för ökad självkännedom
samt förståelse för andra.

Varberg
START: 24/9, TIS 18.00-21.00

START: 26/9, TORS 11.00-12.00

LEDARE: ANNA-CARIN

LEDARE: MARIE SEFFEL

HÅKANSSON

10 ggr / 970 kr

3 ggr / 2 200 kr. I denna kurs
lämnas inga rabatter.

1 gång / 500 kr

Anmälan och fördjupad kursinfo på: www.sv.se/halland • Tel: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer

Hälsa & välbefinnande (forts)
Coacha dig själv

Compassion

FÖRELÄSNING

Våga möta livet precis som det
är! Compassion innebär att
kunna närma sig det som är
svårt och jobbigt i livet och ha
en motivation att vilja hjälpa
sig själv och andra med det.

Föreläsningen vänder sig till
dig som vill få inspiration
till att jobba med personlig
utveckling. Du får inblick i
hur du som person kan utgå
från dig själv för att fungera
och må bra på bästa sätt i
din vardag, jobb och fritid.
Vi börjar med att prata om
personligheten sedan om
var du befinner dig idag och
vad skulle du vilja utveckla?
Du får konkreta verktyg som
du kan ta del av direkt.

Falkenberg

Falkenberg
START: 8/10, TIS 18.30-20.00
LEDARE: ANN-CHARLOTTE

BJÖRESUND

8 ggr / 730 kr

Andas bättre och
må bättre, bli fri
från stress

17/9, TISDAG 18.00-21.00

FÖRELÄSNING

LEDARE: JENNI OLSSON

Inspirationsföredrag i sångens
och glädjens tecken om vikten
av rätt andning, som påverkar
hela vår kropp. Rätt andning
kan hjälpa oss att bli fria
från stress.

1 gång / 150 kr

Coacha dig själv
NYHET

Den här kursen vänder sig till
dig som vill jobba med din
personliga utveckling. Kursen
varvas med föreläsningar och
workshops.

Varberg
START: 7/10, MÅN 18.00-21.00

VARANNAN VECKA

Falkenberg
START: 8/10, TIS 18.00-21.00

VARANNAN VECKA
LEDARE: JENNI OLSSON

4 ggr / 1 650 kr

Kungsbacka
1/10, TISDAG, 14.00-15.30
ANDNINGSINSTRUKTÖR:

Bad hair day
- fixa frisyren
NYHET

En föreläsning om örter och
medicinalväster som läker och
hur du använder dig av dem
i din vardag och i ditt hemapotek.

Kungsbacka

Falkenberg

9/11, LÖRDAG 13.00-16.00

START: 3/10, TORS 18.30-20.00

LEDARE: CELINE AFIF

LEDARE: ANN-CHARLOTTE

1 gång / 300 kr

BJÖRESUND

Make up
Lär dig om produkter och dess
egenskaper samt verktygen för
att uppnå dina önskade resultat.

NYHET

Varberg

Falkenberg

FÖR UNDER 55 ÅR
14/9, LÖRDAG 13.00-15.30

FÖR ÅLDER 55+

1 gång / 350 kr

GRUNDKURS

Pepp-kurs

Vi går igenom teori och får se
en demo på en modell av Lizeth.
Vi avslutar med att vi lägger
makeup på oss själva.

1 gång / 100 kr

Kungsbacka

1 gång / 150 kr

Kursen för dig som vill lära
dig att må bra på ett hållbart
sätt. Man går bl a igenom
stresshantering, mindfulness,
kost och motion för att bygga
upp en hållbar livsstil.

26/9, TORSDAG 13.30-16.00

Vi lär oss om historiken och
tekniken kring hennatatuering
och gör vackra mönster på
oss själva.

FÖRELÄSNING

En teknikkurs för hur man fixar
fina hårtrender till vardags
och festligheter. Vi lär oss hur
man använder plattången och
locktången för de fina lockarna.

INGA-LILL ÖSTGÅRDH
TYREFELDT, DOKTORAND.

Gör din egen
hennatatuering

Örter och
medicinalväxter

LEDARE: LIZETH BERNTSSON

Make up 50+
Har du tappat sugen eller
kört fast i make up-djungeln?
Här går vi stegvis igenom hur
man lägger en fin make up när
livslinjerna blivit fler, brynen
glesare eller synen sämre.

Kungsbacka

12/10, LÖRDAG 13.00-15.00

9/11, LÖRDAG 13.00-17.00

FORTSÄTTNING

Halmstad

26/10, LÖRDAG 13.00-15.00

12/10, LÖRDAG 13.00-17.00

LEDARE: CELINE AFIF

LEDARE: SUSSIE PETERSSON

1 gång / 240 kr

1 gång / 800 kr. I dessa kurser
lämnas ingen rabatt.

START: 14/9, LÖR 09.30-11.00
LEDARE: SUSAN MACK

10 ggr / 1 450 kr

Sockerträsket

NYHET

FÖRELÄSNING

En introduktion till vad socker
och mjöl gör med oss. För dig
som upplever problem med att
kontrollera ditt intag. Eller för
dig som bara vill veta mera om
sockerberoende och hur socker
påverkar oss.

Varberg
30/9, MÅNDAG 18.30-20.00
FÖRELÄSARE:

JOSEPHINE SÖDERLUND

1 gång / 150 kr

Anmälan och fördjupad kursinfo på: www.sv.se/halland • Tel: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Yoga

En kurs är
den perfekta
gåvan! Köp ett

Lättyoga

Yoga med Marie

En yoga som passar för dig som
har värk i kroppen och vill prova
en mjuk variant av yoga.

Här får du ta del av en härlig
blandning av Hatha, Alignment
och Yin Yoga. Vi blandar meditation och andningsövningar
med stärkande, uppbyggande
och avslappnande asanas.

Halmstad
START: 26/9, TORS 13.00-14.30
LEDARE: EIVOR EVERTSSON

5 ggr / 590 kr

Nybörjaryoga
En aktiv yogaform där vi tränar
styrka, uthållighet och smidighet.
Med andningsövningar och djupavspänning stillar vi kropp och
sinne för ökat välbefinnande.
Vänder sig framförallt till
nybörjare, men passar även
dig som har yogavana.

Falkenberg
START: 28/8, ONS 19.15-20.45
LEDARE: MARIA CALLEJA

10 ggr / 1 000 kr

Yoga och jogga
För dig som är nyfiken på yoga
och samtidigt vill komma igång
med att jogga.
Att kombinera yogans fokus på
andning, smidighetsträning
och meditation med konditionshöjande joggning gör att vi blir
rörligare, starkare och mer
uthålliga.
Vid varje tillfälle erbjuds du att
ta del av en härlig blandning
av yoga i början och slutet av
klassen och däremellan ger vi
oss ut och joggar.

Halmstad
START: 2/9, MÅN 16.45-18.15
LEDARE: MARIE KARLSSON

5 ggr / 825 kr

Yoga med Marie
NYBÖRJARE

Vi börjar med yogaövningar
(asanas) och andningsövningar
(pranayama). Sakta bygger vi
upp styrka, smidighet och
balans.

Halmstad
START: 17/9, TIS 15.00-16.30
LEDARE: MARIE KARLSSON

10 ggr / 1 100 kr

Inga förkunskaper krävs. När
möjlighet finns kan du alternera
mellan dagarna i Halmstad.

Falkenberg
START: 19/9, TORS 13.00-14.30
LEDARE: MARIE KARLSSON

10 ggr / 1 000 kr

Halmstad
START: 3/9, TIS 17.00-18.30
START: 4/9, ONS 15.00-16.30
START: 4/9, ONS 17.00-18.30
START: 4/9, ONS 18.45-20.15
START: 6/9, FRE 16.30-18.00
START: 7/9, LÖR 08.00-09.30
START: 7/9, LÖR 10.00-11.30
LEDARE: MARIE KARLSSON

15 ggr / 1 650 kr

Lunchyoga

Grundläggande och stärkande
övningar för livet med bebis.
Kom som du är. Vi utgår från
dagsformen för dig och humöret
på din bebis.

Varberg
START: 13/9, FRE 11.00-12.00
LEDARE: CECILIA RÖNN

10 ggr / 970 kr

Familjeyoga
Här yogar vuxen och barn 5-10
år tillsammans. Vi blandar sagor
med Hatha, Yin och Alignment
yoga och vi gör övningar både
individuellt och i par.
Inga förkunskaper krävs.

Halmstad
START: 21/9, LÖR 13.45-14.30
START: 2/11, LÖR 13.45-14.30
LEDARE: MARIE KARLSSON

5 ggr / 500 kr
NYHET

Ta en härlig paus mitt under
dagen för att fokusera på dig
själv. Rörlighet, balans och
styrka i samklang med andetagen.
Vi avslutar med meditation.

Varberg
START: 13/9, FRE 12.15-13.00
LEDARE: CECILIA RÖNN

10 ggr / 800 kr

Lunchyoga

Yoga - Förälder
med bebis NYHET

NYHET

För dig som vill yoga på
lunchen! Njut av yoga,
meditation och andningsövningar. Vi blandar Hatha,
Alignment och Yin yoga.

Halmstad
START: 20/9, FRE 12.30-13.15
LEDARE: MARIE KARLSSON

10 ggr / 600 kr

Meditation, Yinyoga
och Yoga Nidra
För dig som är nyfiken på att
prova enkla meditationstekniker,
Yin yoga och Yoga Nidra. Du får
möjlighet att verkligen komma
ner i varv och stressa av.
Inga förkunskaper krävs.

Halmstad
START: 17/9, TIS 18.45-20.15

Miniyogaretreat
Unna dig själv en yogaretreat
en gång i månaden under
hösten!
Här får du ta del av en härlig
blandning av Hatha, Alignment
och Yinyoga. Vi blandar meditation och andningsövningar
med stärkande, uppbyggande
och avslappnande asanas.

Falkenberg
START: 22/9, 20/10, 17/11,

15/12, SÖNDAGAR 10.00-14.00

presentkort!
Ring oss!

Mediyoga på stol
En terapeutisk form av yoga
som passar dig som kanske har
svårt att ta dig upp och ner från
golvet.

Varberg, Spannarp
START: 23/9, MÅN 10.00-11.00
START: 25/9, ONS 10.00-11.00

NYHET
LEDARE: VANJA ANDERSSON

10 ggr / 900 kr. I dessa kurser
lämnas inga rabatter.

Yinyoga
För dig som vill varva ner från
den yttre stressen och stimulansen
en stund. Fokus på andning och
återhämtning för att stilla sinnet
och kroppen.
Vi intar passiva sittande och
liggande mjuka stretchpositioner
som hålls i max 5 minuter.
En lugn klass som stillar vårt
sinne och ger energi.
Inga förkunskaper krävs.

Kungsbacka NYHET
START: 17/9, TIS 17.30-19.00
LEDARE: ISABEL ROJAS

10 ggr / 1 100 kr

Kungsbacka NYHET
START: 27/9, FRE 09.30-10.30
LEDARE: MARIE SEFFEL

Halmstad

10 ggr / 970 kr

VI SES DEN, 8/9, 6/10, 3/11,

Varberg

1/12, SÖNDAGAR 10.00-14.00
LEDARE: MARIE KARLSSON

START: 13/9, FRE 08.00-09.00
LEDARE: CECILIA RÖNN

4 ggr / 1 200 kr

10 ggr / 970 kr

Stolsyoga

Falkenberg

Riktar sig till dig som är
nyfiken på yoga men inte kan
komma ner på en yogamatta.
Njut av yoga, meditation,
andningsövningar och modifierade yogaövningar på stol.

START: 5/9, TORS 19.00-20.30

Inga förkunskaper krävs.

START: 20/9, FRE 15.30-16.15

Halmstad
START: 18/9, ONS 12.45-13.45

START: 5/9, TORS 17.30-19.00
LEDARE: LISBETH LARSSON

10 ggr / 950 kr

Halmstad NYHET
START: 18/9, ONS 14.00-14.45
LEDARE: MARIE KARLSSON

10 ggr / 600 kr

START: 20/9, FRE 10.00-11.00
LEDARE: MARIE KARLSSON

10 ggr / 600 kr

LEDARE: MARIE KARLSSON

10 ggr / 1 100 kr
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Yoga (forts)
Mindfulyoga NYHET

Detoxyoga

Senioryoga

Barnyoga NYHET

Vi arbetar med olika praktiska
mindfulnessövningar, både i
form av enkla yogaövningar,
men också i form av sittande
och liggande meditation.

För dig som vill göra en
livsstilsförändring, gå ner i
vikt och prioritera din hälsa.

En lugn yoga där vi jobbar ståendes
och sittandes/liggande på golvet.
Förbättra rörlighet, balans och
styrka i bröstryggen, ländryggen
och höfter på ett skonsamt sätt.

Vi utforskar yogan på ett
lekfullt och roligt sätt. Med
hjälp av en saga fokuserar
vi på andning och testar
olika yogapositioner.

Kungsbacka

Inga krav på prestationer,
alla är perfekta precis som
de är!

Den som tränar mindfulness
kan få bättre sömn och minskad
stress. Inga förkunskaper krävs.

Varberg
START: 20/10, SÖN 09.30-10.30
LEDARE: LINA SILFORS

6 ggr / 700 kr

Yogadansa med
hjärtat
En feminin frigörande yogaoch dansform. Mjuka upp och
stärk kropp och sinne.
Både guidade och fria flödande
rörelser tar oss genom kroppens
chakran (energihjul). Vi avslutar
med en härlig avslappning.

Njut av yoga, meditation och
andningsövningar och få tips,
recept och pepp genom din
förändring. Vi lär oss hur vi
kan använda yoga, andningsövningar och meditation som
läkande verktyg. Du tar del
av en härlig blandning av
yoga med fokus på detox.

Halmstad
START: 21/9, LÖR 11.45-13.15
LEDARE: MARIE KARLSSON

10 ggr / 1 100 kr

Kundaliniyoga
Mjuka upp stelheten i din kropp
och få fart på cirkulationen!
Välj om du sitter på stol eller
golvet. Alla kan vara med.

START: 26/9, TORS 09.30-10.30
LEDARE: MARIE SEFFEL

Varberg

Varberg
START: 13/9, FRE 09.30-10.30

5-7 ÅR

LEDARE: CECILIA RÖNN

START: 28/9, LÖR 09.00-10.00

10 ggr / 850 kr. I dessa kurser
lämnas inga rabatter.

8-11 ÅR

Ungdomsyoga

12-17 ÅR

NYHET

FÖR DIG MELLAN 11–17 ÅR

Vi blandar Hatha, Yin och Alignment yoga i varje klass, så du får
prova på flera olika yogastilar.

START: 21/9, LÖR 15.00-15.45

Kungsbacka

START: 24/9, TIS 10.00- 11.30

START: 2/11, LÖR 15.00-15.45

START: 24/9, TIS 18.30-20.00

LEDARE: MARIE KARLSSON

LEDARE: VANJA ANDERSSON

5 ggr / 250 kr. Här är ungdomsrabatten dragen.

10 ggr / 1 000 kr

10 ggr / 1 200 kr. I dessa kurser
lämnas inga rabatter.

LEDARE: CECILIA RÖNN

8 ggr / 750 kr

Halmstad

Passar kvinnor i alla åldrar.

LEDARE: ISABEL ROJAS

START: 28/9, LÖR 11.30-12.30

Inga förkunskaper krävs.

Varberg, Spannarp

START: 17/9, TIS 19.30-21.00

START: 28/9, LÖR 10.15-11.15

Årets stjärnskott!
Elma Dolovac, 20 år och cirkelledare i Dansstudion,
fick tidigare i år ta emot ett fint pris på Eldsjälsgalan
i Halmstad. Elmas stora passion är dans och hon ser
till att sprida dansglädjen så mycket hon bara kan
– på gator och torg.
Hur kom dansen in i ditt liv Elma?

- Oj, jag har dansat sen jag var 10 år gammal då jag började på
en fritidsgård tillsammans med mina vänner. Jag har alltid
känt en trygghet i dansen och jag har alltid blivit glad av att
dansa, alla problem försvinner när man är i danssalen.
Berätta om er förening?

- Vi heter Young HipHop Artists och är från början en dansgrupp
men när vi bestämde oss för att börja arrangera evenemang bildade
vi en förening. Det gav oss nya möjligheter och vi har gjort allt fler
evenemang och större uppträdanden!
Vad är det bästa med att vara kursledare?

- Det är så roligt att kunna hjälpa andra och jag personligen blir
superglad när jag ser hur alla deltagarna utvecklas under kursens gång.

Anmälan och fördjupad kursinfo på: www.sv.se/halland • Tel: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Språk

PRISER SPRÅK, OM EJ ANNAT ANGES:

12 ggr: 1 300 kr | 10 ggr: 1 100 kr | 8 ggr: 870 kr

Engelska

Italienska

NYBÖRJARE

NYBÖRJARE

NYBÖRJARE

Falkenberg

Kungsbacka

Varberg

START: 23/9, MÅN 18.30-20.00, 10 GGR

START: 11/9, ONS 10.45-12.15, 12 GGR

START: 19/9, TORS 18.30-20.00, 10 GGR

LEDARE: EMILY CROWE

Varberg

LEDARE: SALVATORE MURA

FORTSÄTTNING

START: 9/9, MÅN 10.45-12.15, 12 GGR

Falkenberg

Falkenberg

START: 2/10, ONS 17.45-19.15, 10 GGR

START: 2/10, ONS 17.00-18.30, 8 GGR

START: 19/9, TORS 17.00-18.30, 10 GGR

Falkenberg

LEDARE: ODILE MOMBELLI

LEDARE: MARIE KARLSSON

START: 10/9, TIS 11.15-12.45, 12 GGR

NYBÖRJARE, ANDRA TERMINEN

LÄTT KONVERSATION

Halmstad
START: 24/9, TIS 17.00-18.30, 10 GGR

Falkenberg

Falkenberg
START: 19/9, TORS 18.45-20.15
LEDARE: MARIE KARLSSON

Hylte NYHET
START: 17/9, TIS 18.30-20-00, 10 GGR

LEDARE: CECILIA LIRA RUIZ

Hylte
START: 18/9, ONS 17.30-19.00, 10 GGR
LEDARE: CAROLINA PERSSON

LEDARE: STUART HISCOCK

NYBÖRJARE, ANDRA TERMINEN

LÄTT KONVERSATION, FORTS.

Kungsbacka

Halmstad

START: 11/9, ONS 09.00-10.30, 12 GGR

START: 2/10, ONS 15.30-17.00, 8 GGR
LEDARE: ODILE MOMBELLI

TREDJE TERMINEN

Varberg
START: 17/9, TIS 18.30-20.00, 10 GGR
LEDARE: SALVATORE MURA

LÄTT KONVERSATION

Halmstad

START: 25/9, ONS 09.30-11.00, 10 GGR

Varberg

START: 26/9, TORS 10.00-11.30, 10 GGR

START: 2/10, ONS 19.30-21.00, 10 GGR

START: 26/9, TORS 14.00-15.30, 10 GGR

Halmstad

START: 25/9, ONS 17.30-19.00, 10 GGR

START: 1/10, TIS 19-20.30, 12 GGR

LEDARE: JIRINA GÖRANSSON

LEDARE: SILVIO BANK

Laholm

Laholm

NYBÖRJARE NYHET

START: 23/9, MÅN 18.00-19.30, 10 GGR

Kungsbacka

START: 25/9, ONS 18.30-20.00, 10 GGR

START: 16/9 MÅN 19.00-20.30, 10 GGR
LEDARE: KATARINA RASKOV

Arabiska

LEDARE: ELNA SJÖHOLM

LEDARE: CECILIA LIRA RUIZ

KONVERSATION

TREDJE TERMINEN

LEDARE: CELINE AFIF

Laholm

Varberg

5 ggr / 550 kr

START: 24/9, TIS 18.30-20.00, 10 GGR
LEDARE: ELNA SJÖHOLM

Engelska konversation
med USA i fokus NYHET
För dig som planerar en resa till USA,
ska börja arbeta med amerikaner eller
bara vill fördjupa dig i skillnaden mellan
den engelska vi lärt oss i svenska skolan
och den som amerikanerna talar. USA
är vår största influencer sedan andra
världskriget. Låt oss försöka förstå varför.

Halmstad
START: 18/9, ONS 09.30-11.00, 10 GGR
LEDARE: BENGT OLANDER

Franska

START: 8/10, TIS 19.00-20.30

START: 9/9, MÅN 13.00-14.30, 12 GGR

Falkenberg

12 ggr / 1300 kr

START: 28/10, MÅN 17.30-19.00, 8 GGR

Falkenberg

LEDARE: RIMA SARKIS

START: 10/9, TIS 09.30-11.00, 12 GGR

Halmstad

SJUNDE TERMINEN

Varberg
START: 9/9, MÅN 09.00-10.30, 12 GGR

LÄTT KONVERSATION

START: 26/9, TORS 17.30-19.00, 10 GGR
LEDARE: RANA MAZLOUM

Hylte
START: 19/9, TORS 18.30-20.00, 10 GGR
LEDARE: MOHAMMED FADEL

Halmstad
START: 1/10, TIS 17.10-18.40, 12 GGR
LEDARE: SILVIO BANK

Tyska
LÄTT KONVERSATION

Halmstad
START: 18/9, ONS 09.30-11.00, 10 GGR

Teckenkommunikation
Kurser för dig som kommer i kontakt
med teckenanvändande personer, privat
eller i arbetslivet.

LEDARE: DORRIT OLANDER VON RENTELN

Förutom nedanstående kurser kan även
kurser på arbetsplatsen erbjudas.

Falkenberg

Laholm NYHET

Varberg

START: 2/10, ONS 18.30-20.00, 8 GGR

START: 26/9, TORS 18.30-20.00, 10 GGR

LEDARE: ODILE MOMBELLI

LEDARE: ELNA SJÖHOLM

NYBÖRJARE

NYBÖRJARE

Kinesiska
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Spanska

Polska

START: 12/9, TORS 18.30-20.00,

VARANNAN VECKA

FORTSÄTTNING
START: 19/9, TORS 18.30-20.00,

NYBÖRJARE, FJÄRDE TERMINEN

NYBÖRJARE, TREDJE TERMINEN

Halmstad

Halmstad

LEDARE: MONIKA CALLENBERG

START: 16/9, MÅN 18.15-19.45, 10 GGR

START: 12/9, TORS 18.30-20.00, 10 GGR

6 ggr / 620 kr

LEDARE: PING FANG

LEDARE: ELZBIETA JOHANSSON

VARANNAN VECKA

Anmälan och fördjupad kursinfo på: www.sv.se/halland • Tel: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer

Släktforskning
Nyfiken på...

Registera och hantera

För dig som är lite intresserad
av släktforskning, men ännu
inte bestämt dig för att sätta
igång med det. I samarbete
med Kungsbacka bibliotek.

Fortsättningskurs som stöttar dig
som redan börjat. Lär dig mer om
att registrera och bygga ditt släktträd i datorn. Datavana krävs.

Kungsbacka

START: 26/9, TORS 13.00-15.30

LEDARE: GERT EDBERTSSON

5/9, TORSDAG 18.00-19.45

LEDARE: HEINRICH KAUFMANN

6 ggr / 1 000 kr

FÖRELÄSARE: HEINRICH KAUFMANN

5 ggr / 950 kr

1 gång / Kostnadsfritt

Varberg

För dig som vill komma igång. Vi går igenom grunderna.
Viss datavana krävs.

Bygga släktträd
via Ancestry

START: 7/11, TORS 09.00-12.00

Kungsbacka

Halmstad

NYHET

START: 26/9, TORS 09.30-12.00

START: 24/10, TORS 14.00-16.30

LEDARE: HEINRICH KAUFMANN

LEDARE: ISABELLE NOLENSJÖ

7 ggr / 1 200 kr

5 ggr / 750 kr

Varberg

Laholm

START: 1/10, TIS 09.00-12.00

START: 23/10, ONS 14.00-16.30

LEDARE: GUNNAR BENGTSSON

LEDARE: ISABELLE NOLENSJÖ

START: 16/9, MÅN 18.00-21.00

5 ggr / 750 kr

NYBÖRJARE

Lär dig grunderna och metodiken för hur man släktforskar.
Vi arbetar med kyrkböcker och hur du strukturerar och
dokumenterar ditt arbete. Du kommer få en introduktion till
tolkning av gamla handskrifter. Förkunskaper: Du kan hantera
en dator och Windows och tar med den till kursen.

Hylte
START: 23/10, ONS 09.00-12.00

NYBÖRJARE

LEDARE: CHRISTINA CANNERVIK

6 ggr / 1 200 kr

Falkenberg
START: 22/10, TIS 14.00-16.30
LEDARE: ISABELLE NOLENSJÖ

5 ggr / 750 kr

FÖRDJUPNINGSKURS

Falkenberg
START: 22/10, TIS 18.00-20.30
LEDARE: ISABELLE NOLENSJÖ

För dig som har samlat på dig
information om din släkt och vill
bygga släktträd och samla din
forskning på ett och samma ställe.
Under två träffar kommer vi lära
oss hur hemsidan fungerar och
hur man bygger sitt släktträd.

Halmstad
START: 28/11, TORS 14.00-16.30
LEDARE: ISABELLE NOLENSJÖ

2 ggr / 350 kr

Kungsbacka

LEDARE: GUNNAR BENGTSSON

6 ggr / 1 200 kr

Presentera din
släktforskning
i Disgen 2018
Hur du med stöd av inbyggda
funktioner i Disgen kan presentera
din släktforskning. Gör en släktbok
som kan tryckas, läggas på nätet eller
ges bort digitalt.

Varberg
START: 30/10, ONS 09.00-12.00
LEDARE: RUSTAN GLANS

6 ggr / 1 200 kr

5 ggr / 750 kr

Höstlovet

Inför jul

Ljusstöpning

Julbak

Hylte

NYHET

Är du nyfiken på hemligheten bakom saffransbullarna du köper på favoritbageriet? Kursen
riktar sig till den som älskar att baka och vill ta
hemmabaket till en ny nivå. Tillsammans bakar
vi vetebröd och du får ta del av bagarens knep
för att få till de perfekta snurrade bullarna.
I samarbete med Engdahl & Co-surdegsbageriet.

Halmstad
3/11, SÖNDAG 10.00-13.00
LEDARE: CLAUDIA LUZI

1 gång / 1 050 kr. I denna kurs lämnas inga
rabatter.

Adventskrans
Vi börjar med att hantera materialet och pratar
om vad man kan tänka på för bästa hållbarhet.
Vi lär oss bindteknik och fästning av olika material
och dekorationer. Vi hämtar inspiration från skog
och natur och skapar en krans som känns både
modern och tidlös.

Halmstad
24/11, SÖNDAG 13.00-16.00
LEDARE: SUSANNA PETERSSON

1 gång / 550 kr inkl. material

Juniorbagarna
NYHET

Här stöper vi traditionella raka vita ljus till jul.
16/11, LÖRDAG 10.00-14.00
LEDARE: MARIANNE NYGREN, GULLBRITT ÖHLANDER

1 gång / 200 kr

Bättre julgodis
Här testar vi olika typer av godistillverkning och kikar på
hur man gör gelé, marshmallows, kola och kanderade nötter.
Vi går igenom tekniken och vikten av bra råvaror.
Passar dig som vill göra julgodis eller bjuda på lördagsgodis utan tillsatser. Råvaror och recept ingår.

Halmstad
24/11, SÖNDAG 10.00-14.00
LEDARE: LINDA KLINTFJORD

FÖR DIG MELLAN
8-12 ÅR

Det här är bakträffen för
dig som älskar att baka eller
väldigt gärna vill lära dig.
Vi bakar några enkla kakor,
pratar om hur man läser
recept och vad man ska
tänka på om man bakar
utan vuxna.
Kursen anpassas efter
deltagarnas nivå. Vi träffas,
har kul, lär oss baka något
gott och fikar tillsammans.
Råvaror och recepthäfte
ingår.

1 gång / 750 kr

Halmstad

Julpyssel för barn

1/11, FRE 13.00-15.15

Är du någonstans mellan 10 år och vuxen? Gillar du julen?
Kom och häng med på en riktigt härlig workshop. Skapa
vackra, roliga eller knasiga alster från våra förslag eller
hitta på något helt eget. Allt material och mumsig fika
finns framdukat när du kommer.

1/11, FRE 10.00-12.15
LEDARE:

LINDA KLINTEFJORD,
DESSERTKREATÖR
OCH EVELINA,
BAKTOKIG 11-ÅRING

1 gång / 500 kr

Halmstad
8/12, SÖNDAG 13.00-15.15
LEDARE: LINDA KLINTEFJORD

1 gång / 350 kr inkl. allt

Anmälan och fördjupad kursinfo på: www.sv.se/halland • Tel: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Dans
Hiphop
/Street

Modern
dans

Jazzdans

Feminine
jazzdance

8-10 ÅR

11-13 ÅR

7-9 ÅR

13-15 ÅR

START: 5/9,

START: 3/9,

START: 2/9,

START: 3/9,

TORSDAGAR
17.30-18.30
LEDARE:

AURORA
WILLBRINK

11-13 ÅR

TISDAGAR
17.30-18.30
LEDARE:

START: 2/9,

12 ggr / 970 kr

TORSDAGAR
18.30-19.30
LEDARE:

KEVIN VO

TISDAGAR
18:30-19:30

LEDARE:

10-12 ÅR

AURORA
WILLBRINK

START: 5/9,

MÅNDAGAR
16:15-17:15

MÅNDAGAR
17:15-18:15

TILDA
MARTINSSON

12 ggr / 970 kr

DANS
STUDION
varberg

TONÅR/VUXEN
NYBÖRJARE
START: 2/10, ONS

17.15-18.15

TONÅR/VUXEN
FORTS.
START: 2/10, ONS

LEDARE:

18.15-19.15

• GÅ 2 KURSER,
FÅ 100 KR RABATT
PÅ KURS NR. 2

45 MIN: 870 KR
60 MIN: 970 KR

90 MIN: 1270 KR
120 MIN: 1370 KR

• GÅ 3 KURSER,
FÅ 150 KR RABATT
PÅ KURS NR. 3

• TOTALT 450 KR
RABATT VID
4 KURSER.

• GÅ 4 KURSER,
FÅ 200 KR RABATT
PÅ KURS NR. 4

18.30-19.30
18.30-20.00

Streetdance feminine vibe. Tonår/vuxna, Nyb. NYHET

LEDARE: EMILIA HERIBERTSSON
LEDARE: ALEXANDRA WINBERG & JENNIFER WEST

TISDAGAR

START: 10/9

17.15-18.00

Showkids 5-6 år. LEDARE: CAJSA RAVN
Showjazz 7-9 år Nyb./Forts. LEDARE: CAJSA RAVN
Modern dans. Tonår/vuxen. Nybörjare/Forts. LEDARE: LINNEA NETTERBERG

ONSDAGAR

START: 11/9

17.00-18.00

Showstreet 7-9 år. Nybörjare. LEDARE: MANDA-LI CARLEHED POSA
Streetdance 9-12 år. Forts. LEDARE: AGNES SÖHRMAN & FILIPPA ELL
Dancehall 10-14 år. Nyb./Forts. LEDARE: EVELINA EK
Streetdance. Vuxna. Nybörjare. LEDARE: HANNA ENVALL

TORSDAGAR START: 12/9
17.00-18.00
17.00-18.00
19.30-21.00

Showstreet 11-14 år. Forts. LEDARE: MANDA-LI CARLEHED POSA
Streetdance 10-14 år. Nyb./Forts. LEDARE: JENNIFER WEST
Streetdance – Feminine vibe. Tonår/vuxna. Forts. NYHET
LEDARE: ALEXANDRA WINBERG & JENNIFER WEST

FREDAGAR

START: 13/9

13.00-14.00

Dansa för livet – Seniorjazzdans LEDARE: CATHERINE UNGBERG
Balett 6 -8 år. Nyb./Forts. LEDARE: HANNA MISURAK
Balett 4-5 år. Nybörjare LEDARE: HANNA MISURAK
Balett 9 -13 år. Nyb./Forts. LEDARE: HANNA MISURAK
Balett. Tonår/vuxen. Nyb./Forts. LEDARE: HANNA MISURAK

15.30-16.15
16.15-17.00
17.00-18.00
18.00-19.30

LÖRDAGAR

START: 14/9

14.30-16.00

Streetdance. Tonår/vuxen. Forts./Avanc. LEDARE: ANNA WENNERSTEN
Dancehall 13-16 år. Nyb./Forts. LEDARE: ANNA WENNERSTEN

16.00-17.00

SÖNDAGAR

START: 15/9

13.30- 14.15

Streetkids 5-6 år LEDARE: JONNA WALLIN & WILMA BERGLUND
Streetjazz 8-11 år. Nyb./Forts. NYHET LEDARE: ALVA RAGNARSSON & TILDE AXELSSON
Breakdance fr 7 år och uppåt. Nybörjare LEDARE: LEO NILSSON & NOEL SMEDBERG
Breakdance 8-10 år. Forts. LEDARE: LEO NILSSON & ALEXANDER REIDL

14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.30
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FORTSÄTTNING
START: 18/9, ONS 19.10-20.40
PROVA-PÅ: 11/9, ONS

19.10-20.40

Falkenberg, Walencia

INGEN FÖRANMÄLAN
TILL PROVA-PÅ

Jazzdans 10-13 år. Forts. LEDARE: TILDE AXELSSON
Lyrical feminine jazzdance 12-15 år. Nyb./Forts. NYHET

19.00- 20.00

17.30-19.00

10 ggr / 650 kr

START: 9/9

17.15-18.15

PROVA-PÅ: 11/9, ONS

8 ggr / 1 250 kr

MÅNDAGAR

18.00-19.00

START: 18/9, ONS 17.30-19.00

NATHALIE RUIZ

17.30-18.30

19.30-21.00

NYBÖRJARE

LEDARE:

Viktigt! Ange vid anmälan att du ärberättigad rabatt.

18.00-19.00

Med Cortina Line.

12 ggr / 970 kr

RABATTER (ENDAST PÅ DANSKURSER I DANSSTUDION VBG)
• SYSKONRABATT,
50 KR/SYSKON

Linedance

TILDA
MARTINSSON

12 ggr / 970 kr

PRISLISTA

Balett /
Technical
move

LEDARE: ÅSA GUSTAFSSON

Workshops
I dessa workshops lämnas inga rabatter.

Swing Jazz /
Authentic Jazz
Hitta groovet och känslan med solodans till swingmusik. Du lär dig danssteg med ursprung i afroamerikansk
kultur från 20- 30- och 40-talet.
Vi går igenom grundläggande teknik,
styling och sätter ihop en enkel koreografi med steg såsom Charleston,
Suzie-Q, Boogie och Fish-tail.
19/10, LÖRDAG 10.30-12.30
LEDARE: JENNY AMMILON

Avgift: 170 kr / person

Bluesdans
Under workshopen kommer vi att
smaka på pardansen blues med fokus
på känslan i dansen och musiken.
Vi går igenom grundsteg, några turer
och variationer samt grundläggande
föra/följa i den långsammare bluesdansen.
19/10, LÖRDAG 14.00-16.00
LEDARE: JENNY AMMILON

Avgift: 170 kr / person

Lindy Hop
Dansen kallades även Jitterbug och
var omåttligt populär på dansgolven
under swing-eran. Det är en rytmisk
pardans som bygger på musikalitet,
kreativitet och rörelseglädje.
Tempot är högre i Lindy Hop än i
bluesdans men den här workshopen
håller sig strax under promenadtempo och fokuserar på roliga turer
och figurer.
20/10, SÖNDAG 10.30-12.30
LEDARE: JENNY AMMILON

Avgift: 170 kr / person

Anmälan och fördjupad kursinfo på: www.sv.se/halland • Tel: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Dans (forts)

Magdans
NYBÖRJARE

Kom, släpp loss och plocka fram
ditt dansande jag till denna
fantastiska orientaliska musik.
Vi kommer att arbeta mycket
med att isolera höfterna och
lära oss några grundrörelser.
Du kan vara nybörjare i dans
eller nybörjare i Magdans.
START: 18/9, ONS 19.30-20.30

FORTSÄTTARE
START: 18/9, ONS 18.15-19.15

Bollywood

Street för vuxna

Här får du chansen att nosa
på denna indiska, färgrika och
glädjefulla dans. Vi kommer
att dansa i ett svettigt tempo
till hög indisk musik, använda
stora rörelser som små detaljrika rörelser och ha mycket
kul! Du kan vara nybörjare
eller fortsättare i Bollywood

I denna kurs tränar vi styrka,
koordination och smidighet
i samband med olika danskombinationer. Vi dansar
till musik med skönt gung
och flow och lägger även
fokus på känsla och uttryck!

START: 18/9, ONS 17.00-18.00
LEDARE: JULIA PEJOV BLENNERUP

10 ggr / 950 kr

Zumba

NYBÖRJARE
START: 17/9, TIS 17.30-18.30

FORTSÄTTARE
START: 17/9, TIS 18.45-19.45

AVANCERAD NYHET
NYHET

START: 16/9, MÅN 17.20-18.20

Här tränar du kondition, balans
och koordinationer samt lär dig
att svänga på höfterna i takt till
heta latinamerikanska rytmer.
Zumban bidrar till en hög grad
av hjärnaktivitet som håller de
neuromuskulära synapserna
friska, och stärker bandet
mellan muskler och nerver.

LEDARE: JULIA PEJOV BLENNERUP

START: 14/9, LÖR 14.00-14.45

10 ggr / 950 kr

LEDARE: JASMIN BERGMAN

LEDARE: ELMA DOLOVAC

12 ggr / 1140 kr

Street

NYHET

Street och show
NYHET
FÖR DIG MELLAN 8-10 ÅR

Här lär vi oss stegkombinationer
och koreografi på ett lekfullt sätt.

Halmstad
START: 15/9, SÖN 14.10-15.10
LEDARE: NINA PHAN

10 ggr / 810 kr. I denna kurs är
ungdomsrabatten redan dragen.

Breakdance
NYBÖRJARE/FORTSÄTTARE
8–12 ÅR

Tillsammans med en breakdansare lär du dig grunderna
som är trix, balans och dans,
dock ingen koreografi.
START: 16/9, MÅN 17.20-18.20

FÖR DIG MELLAN
11-13 ÅR

LEDARE: ELVIR ALJICIVIC

10 ggr / 810 kr

START: 15/9, SÖN 13.00-14.00
LEDARE: NINA PHAN

10 ggr / 810 kr. I denna kurs är
ungdomsrabatten redan dragen.

10 ggr / 900 kr

Dans i övriga lokaler
Röst, balans och dans
Dans aktiverar samt stimulerar balans och minne,
väcker känslor, kräver omtanke och social interaktion.
Dansens många lager av stimuli är överlägsen i sina
positiva effekter och en lyckosam kombination av
kultur och välbefinnande.

Har du/ni
en dansgrupp
en
som vill låna
a i?
än
tr
t
at
l
dansloka
på
s
os
la
ai
M
e
halland@sv.s

Bugg
NYHET

Linedance
GRUNDKURS
START: 2/9, MÅN 11.00-12.30

Kom och lär dig grunderna i bugg! Vi strävar
efter jämna par så anmäla er gärna parvis
(en följare och en förare, vilket absolut
inte behöver vara en man och en kvinna)

START: 2/9, MÅN 12.30-14.00

Detta är ett samarbete Region Halland

Hylte

LEDARE: TOBIAS HERBERTZON

Kungsbacka

START: 15/9, SÖN 17.00-18.30

Kursen vänder sig till dig som t ex har parkinson,
afasi, fibromyalgi eller stroke etc. Anhöriga är också
välkomna!

START: 11/9 ONSDAGAR 13.00-14.00
LEDARE: HANNA MISURAK

12 ggr / 500 kr

LEDARE: JEANETTE GUNNARSSON

FORTSÄTTNING
START: 2/9, MÅN 14.00-15.30

10 ggr / 800 kr. I dessa kurser
lämnas inga rabatter.

OCH LINDA ÖHRVALL

5 ggr / 450 kr

Varberg
START: 12/9 TORSDAGAR 15.00-16.00
LEDARE: CATHERINE UNGBERG

12 ggr / 500 kr

Falkenberg
START: 11/9 ONSDAGAR 14.30-16.00
LEDARE: HUGO THAM

12 ggr / Avgiftsfri, i samarbete
med Mötesplats Mölle

Halmstad
START: 10/9 TISDAGAR 13.30-15.00
LEDARE: HUGO THAM

12 ggr / 500 kr

Anmälan och fördjupad kursinfo på: www.sv.se/halland • Tel: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Foto

IT, data & telefoni

Intensivkurs i
fotograferandets
grunder

Lär känna din
smartphone/
surfplatta

HELGKURS

Lär dig grunderna i din
smartphone. Vi hjälper dig
att klura ut vilka funktioner
som finns och vilka av dem
som du kan ha nytta av.

Kursen för dig som har ett
intresse för fotografi och
en digital systemkamera
och vill lära dig mer om din
kamera.
Du lär dig hur du använder
bländare, slutartid och isotal för att kunna kontrollera
skärpedjup och skärpa,
samt lär du dig hur du kan
använda det befintliga
ljuset för att komponera
din bild.

Halmstad
14-15/9, LÖR-SÖN
10.00-16.00
LEDARE: ELVINE LUND

2 ggr / 1 300 kr

Laholm NYHET
12-13/10, LÖR-SÖN
10.00-16.00

2 ggr / 1 300 kr

Fotografering
med systemkamera
Lär dig hantera din systemkameras funktioner, fototeknikens grunder samt
lite efterbearbetning med
bildredigeringsprogram.

Kungsbacka
START: 21/10, MÅNDAG

18.30-21.00
LEDARE: PAUL SIRUGO

6 ggr / 1 600 kr

Halmstad

Bli kompis med
din iPad/iPhone
För dig som haft din iPad/
iPhone ett tag men som
behöver lära dig grunderna
och upptäcka möjligheterna.

Kungsbacka
START: 16/9, MÅN 13.30-16.00
LEDARE: STEN RÖNNBOM

START: 5/10, LÖR 09.00-12.00

4 ggr / 800 kr

LEDARE: IDA MADDISON

Varberg

4 ggr / 975 kr

Bli kompis med din
mobil/surfplatta
ANDROID

Lär dig hantera grunderna
och upptäck möjligheterna i
din mobiltelefon/surfplatta.
Du tar med din egen mobil/
platta (ej Apple).

Varberg
START: 15/10, TIS 17.00-19.30
LEDARE: CHRISTIAN HAST

4 ggr / 800 kr

START: 1/10, TIS 09.30-12.00
LEDARE: ELISABETH HAGBERG

4 ggr / 800 kr

iPad/iPhone
FORTSÄTTNING

För dig som vill fortsätta att
lära dig funktionerna i din
iPad/iPhone.

Kungsbacka
START: 21/10, MÅN 13.30-16.00
LEDARE: STEN RÖNNBOM

4 ggr / 800 kr

Hantera bilder i datorn
Vi skapar ordning och reda bland våra
bilder i dator, telefon och surfplatta.
Förkunskaper motsv. Windows 10.

Kungsbacka
START: 8/10, TIS 09.30-12.00
LEDARE: STEN RÖNNBOM

7 ggr / 1 350 kr

Windows 10
Vi går igenom funktioner i Windows 10,
internet och delar av Office. Vana av
att hantera datamus och tangentbord
krävs och gärna ett aktivt intresse.

Kungsbacka
START: 8/10, TIS 13.30-16.00
LEDARE: STEN RÖNNBOM

7 ggr / 1 350 kr

Windows 10

NYHET

Här lär du dig att använda appar,
hantera fönster, arbeta i skrivbordsprogram. Vi gör inställningar och
anpassningar tillsammans så att det
ska fungera på bästa sätt för just dig!
Du tar med din egen dator!

Halmstad
START: 24/10, TORS 09.30-11.45

SV för
ditt företag!
Vi skräddarsyr
utbildningen för er,
t ex bokföring, språk,
data m m. Hyr lokaler
för 8-20 personer.
Datasal med
datorer.

LEDARE: ANNIKA RAIHLE

4 ggr / 950 kr

Ekonomi
Aktiesparande
för nybörjare

Bokföring

Lär dig spara i aktier och
fonder för en bättre privatekonomi. Vi pratar bl a
om risker och möjligheter,
hur man köper och säljer
aktier och fattar bra beslut.
Inga förkunskaper krävs.

Vi lär oss manuellt grunderna i bokföring och därefter arbetar vi med SPCS.
Vi går igenom enklare bokslut och tar
upp skatter och arbetsgivaravgifter.

Kungsbacka NYHET

9 ggr / 2 495 kr Studiematerialet
“Bokföring från början” ingår.

START: 29/10, TIS 18.30-21.00
LEDARE: JAN ERIKSSON

Varberg
START: 23/9, MÅN 18.30-20.45
LEDARE: KURT SEVEHEM M FL

Falkenberg NYHET
START: 16/10, ONS

18.00-20.15
LEDARE: JAN SKÄRSÄTER

5 ggr / 500 kr inkl. bok

GRUNDKURS

Halmstad
START: 17/9, TIS 09.00-12.45
LEDARE: ELZBIETA JOHANSSON

Bokföring med
Visma 500
Bokföring på datorn för dig med grundkunskaper. Vi arbetar med skatter och
avgifter, kund- och leverantörsreskontra, resultat, balansräkning m m.
De sista två veckorna kör vi även
på måndagarna
START: 28/10, MÅN 09.00-12.00
LEDARE: ELZBIETA JOHANSSON

6 ggr / 1 280 kr
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Halmstad slott
400 år
Kom och lyssna på fem olika föreläsningar/musikupplevelser
i slottsgemaket med Dorrit Olander von Renteln och Bengt Olander.

Kvinnan bakom allt
Njut av den spännande historien om drottning Ulrika Eleonora och kung Karl XI.
Bengt berättar om de svåra krigs-händelserna i Halland och Skåne under åren 1675
och 1679 och om hur kungen förvandlades från krigarkung till fredsfurste.
Föreställning i tidsenlig kostymering, sång, musik, tal och ett sprakande bildspel.
26/9, TORSDAG 18.00-19.00

1 gång / 150 kr

Guidning bakom
lyckta dörrar
En guidad visning bakom
slottets dörrar. ”Promenaden”
sker via ett bildspel med underbart vackra foton tagna av
Patrik Leonardsson.
Dorrit och Bengt tar oss med
genom salongerna och berättar
om dess historia, konst och
kuriosa.
3/10, TORSDAG 18.00-19.00

1 gång / 150 kr

Halmstad i våra
hjärtan
En stadsguidning via bildspel
där vi förflyttar oss genom
staden och upplever dess
historia, anmärkningsvärda
händelser, konstverk, konstnärer, byggnader och annat
som många av oss
inte känner till.
10/10, TORSDAG 18.00-19.00

1 gång / 150 kr

400-årsjubiléet
Vad är det vi firar? Kungamöte? Älvsborgs lösen? Bengt och Dorrit berättar med
inlevelse, i tidsenlig kostymering och med sprakande bildspel historien om varför
Älvsborgs (andra) lösen uppstod, varför den firades, hur festligheterna gick till och
vad de ledde till.
17/10, TORSDAG 18.00-19.00

1 gång / 150 kr

Föreningen
Norden
100 år
Detta firas med ett extra händelserikt
jubileumsår med blicken riktad både bakåt
och framåt – och förstås kring allt det som
händer omkring oss här och nu.

Samarbeten, ny kunskap och mänskliga möten
är viktiga frågor för föreningen, så vad passar
väl bättre än att tillsammans fördjupa sig i ett
nordiskt ämne – dessa studiecirklar är öppna
för alla som är intresserade!

Färöarna
Vi lär oss lite om detta fantastiska örike mellan
Norge och Island. Färöarna tillhör Danmark men
är sedan 1948 ett självstyrande samfund.
Levande kultur, vacker natur som inte liknar något
annat och fler får än människor präglar öarna.

Falkenberg
START: 16/10, ONS 18:30-20:45, VARANNAN VECKA
LEDARE: MONICA CARLSSON

3 ggr / 200 kr

Grönland
Världens största ö, vad vet Du om den? Här möts
man av urtida kultur och fantastiskt djurliv trots att
landytan till ca 80% är täckt av is. Vad händer om
isen smälter? Vi läser och diskuterar.

Falkenberg
START: 20/11 ONSDAGAR 18.30-21.00
LEDARE: MONICA CARLSSON

3 ggr / 200 kr

Island
I Föreningen Nordens vänortsland ingår också
Island. Ett spännande land där naturupplevelserna
avlöser varandra. Allt från fantastiska vattenfall
till lavafält. Islands historia är väl nedskriven och
det är också fascinerande.
Vi läser om lär oss om Island med den spännande
naturen, historien, geologin, mäktiga vattenfall
och lavafält.

Falkenberg
START: 1/10, TISDAG 18.30-20.45 (GRUPPEN

KOMMER TILLSAMMANS ÖVERENS OM ÖVR. TRÄFFAR)
LEDARE: ULLA RICHARDSSON

5 ggr / 300 kr

Sånger om Halland och Halmstad
Framförs i slottsgemaket av Dorrit och Ben Olander som också skrivit musik och
texter. Ben har haft många hits på Svensktoppen genom åren.
Sånger. Musik av och med Bengt och Dorrit.
24/10, TORSDAG 18.00-19.00

1 gång / 150 kr

Runt om i Halland erbjuds många fler studiecirklar i ämnen med nordisk anknytning
som - Nordisk historia, nordiskt glas, Vårt
fantastiska Norden, Demokrati och folkstyre
i Norden m fl.
Om du vill veta mer kontakta Föreningen
Norden i Halland genom Monica Carlsson
070- 6215173.

Anmälan och fördjupad kursinfo på: www.sv.se/halland • Tel: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Trädgård
Så får du en vacker
skötselfri rabatt
till sommaren
Denna kurs är för dig som vill
ha en vacker trädgård men
inte vill ligga och rensa ogräs
hela sommaren. Nu är det dags
att planera inför våren!
Du får mycket inspiration
kring hur du ska hitta de bästa
växtvalen och mycket annat
praktiskt.

Laholm
12/11, TISDAG 17.30-20.30
LEDARE: VIVIAN TISTING

1 gång / 350 kr

Hylte
26/11, TISDAG 17.30-20.30
LEDARE: VIVIAN TISTING

1 gång / 350 kr

Groddar och skott är
framtidens mat NYHET
Med den ökade medvetenheten om
hälsa och miljö skapas utrymmen för
ny spännande mat.
Groddar och skott benämns ofta vara
då grönsaken är som nyttigast, som
näringsbomber. Det är magiskt att
med endast en matsked frön, vatten,
burk och lite kunskap på bara några
dagar se fröna börja spira och växa.
Äta groddar är ett bra miljöval utan
transporter och besprutning. Härodlat
för både kropp och själ.

Trädgårdsplanering
inför våren

Tillsammans provar vi groddar och
skott, bröd, hummus och smoothies.

Planera trädgården, gammal
som ny, så att den blir lättskött
och vacker. Du utgår från växter
och lösningar som passar för just
din trädgårds förutsättningar.

Halmstad

Halmstad

17/11, SÖNDAG 13.00- 16.00

START: 3/10, TORS 18.30-21.00

LEDARE: ANNIKA CHRISTENSEN

LEDARE: VIVIAN TISTING

1 gång / 485 kr

5 ggr / 850 kr

Djur, natur & jakt
Motorsåg A+B

Svampkurs

Biskötsel

Förberedande kurs inför prov
och uppkörning till körkort.

Svamp att äta, svamp som gör
nytta, svamp som är vacker.

Instruktör, examinationsavgift
och kursböcker ingår. Åldersgräns 16 år.

Under kursen lär vi oss mer om
svamp i allmänhet och matsvamp
i synnerhet.

Teoretisk och praktisk kurs i biodling för
nybörjare i samverkan med FalkenbergÄtradalens biodlarförening.

I dessa kurser lämnas inga
rabatter.

Vid tre av cirkelns fyra träffar är
vi ute i olika skogsmiljöer.

Kungsbacka

Hur du ska plocka och hur du
kan tillaga samt förvara matsvamp tar vi också upp under
kursen. Målet är att lära ut
10 matsvampar som du kan
vara säker på.

1-2/10 OCH 8-9/10, TIS-ONS
08.00-16.00
LEDARE: PER-ERIK SVENSSON

4 ggr / 4 750 kr

Varberg
24/9, TIS OCH 26/9, TORS
18.30-21.30, SAMT FEM GGR
SOM BESTÄMS PÅ KURSEN.
LEDARE: ANDREAS KLASSON

7 ggr / 4 750 kr

Falkenberg
Kursen startar efter behov

Halmstad
START: 23/10, 3 ONSDAGAR

18.00-21.00 + 4 HELGDAGAR
LEDARE: BENGT OLOFSSON

7 ggr / 4 750 kr

Röjsågskort

FORTSÄTTER MARS-SEP 2020.
LEDARE: BENGT FRIZELL, ROSE-MARIE

BENGTSSON OCH JOHAN ELIASSON

10-12 ggr / 1 000 kr inkl. litteratur

Jägarexamen
Vi går igenom viltvård, naturvård och
jaktkunskap så du kan klara att ta jägarexamen.

Halmstad

Kungsbacka

START: 21/8, ONS 18.30-21.00

START: 12/9, TORS 18.30-21.30

(TEORI) + TRE EXKURSIONER
I SKOGEN, 22/8, 5/9 OCH 26/9,
TORSDAGAR 09.00-13.00

LEDARE: MARTIN AHLQVIST

LEDARE: KILL PERSSON

4 ggr / 1 200 kr. I denna kurs
lämnas inga rabatter.

Svampexkursion
Önskar du kunna ta vara på de
svampar som naturen erbjuder,
men är osäker på vad som är
ätligt? Följ med på exkursion
med vår svampexpert!

Förberedande kurs inför prov
och uppkörning till körkort.

Hylte

Instruktör, examinationsavgift
och kurslitteratur ingår.

LEDARE: ANDERS TULLANDER

Falkenberg

START: 26/11 INTRODUKTION,

8/9, SÖNDAG 10.00-13.00

1 gång / 200 kr

START: 20/11, ONS 18.30-21.30,

AVSLUTAS VÅREN 2020.
LEDARE: MAGNUS STOLPE

13 ggr / 1 900 kr

Hundkurs, vardagslydnad
En kurs för dig som vill lära dig förstå
din hund bättre och varför den reagerar
som den gör i vissa situationer.
Kursen vänder sig också till dig som är
intresserad av kommunikation och
som vill förbättra och fördjupa
relationen till din hund.

Falkenberg
START: 2/9, MÅN 18.30-21.00
LEDARE: THOMAS HEDLUND

Navigation
och sjöliv
Förarintyg för
fritidsbåt
Här lär du dig navigeringens
grunder och de vanligaste
reglerna som gäller till sjöss,
sjömanskap, rätt utrustning
samt sjösäkerhet.

Halmstad
START: 16/9, MÅN 18.30-20.45
LEDARE: SVANTE SVENSSON

9 ggr / 1 850 kr

Skaffa
kustskepparintyg
Fortsättningskurs för
behörighet att föra fritidsbåt
större än 12 x 4 meter.
Krävs att man har godkänt
förarintyg samt båtpraktik.

Halmstad
START: 17/9, TIS 18.45-21.00
LEDARE: SVANTE SVENSSON

7 ggr / 1 700 kr

Ta SRC-certifikat
Att slippa fundera på om
det finns täckning för mobiltelefonen ombord kan inte
överskattas. Denna trygghet
får du här!
Certifikatet du får intygar
kunskaper om VHF som ska
innehålla GMDSS som finns
med i certifikat som är tagna
efter 2000. Om du har VHF
på din båt måste du ha detta
nya Short Range Certificate
för att få lov att använda den.

Halmstad
START: 12/11, TIS 18.30-20.45
LEDARE: SVANTE SVENSSON

3 ggr / 850 kr. Studiematerial
ingår. Kostnad för examination
tillkommer.

5 ggr / 800 kr

Kursen startar efter behov
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Musik & teater
MåVäl-kören

Ukulele

Drama

Kom och var med i vår kör som
är för alla! Det finns inga rätt
eller fel. Sången har en massa
positiva effekter som sänker
stressnivån, förbättrar sömnen
och ökar din blodcirkulation.
Dessutom är det jättekul!

Kungsbacka

Utveckla din spontanitet, kreativitet
och samarbetsförmåga. Vi arbetar
praktiskt med dramaövningar,
improvisationer men också med
kortare texter och dialoger.
För tonår/vuxen.

Halmstad
START: 29/10, TIS 13.00-14.30
LEDARE: CHRISTINA ANGSVIK

GRUNDKURS
START: 2/9, MÅN 17.45-19.15

GRUNDKURS FORTS.
START: 2/9, MÅN 16.15-17.45

FORTS. MED TEKNIK
START: 2/9, MÅN 19.15-20.45
LEDARE: TOBIAS HERBERTZON

8 ggr / 500 kr

10 ggr / 800 kr

Falkenbergs
manskör

Dragspel

Kan du sjunga? Kom då med i
vår gemenskap! Kören sjunger
fyrstämmigt, Tenor 1, Tenor 2,
Bas 1 samt Bas 2. Vi sjunger nya
och traditionella arrangemang.

Varberg

Falkenberg,
Församlingsgården
START: 29/8, TORS 19.00-21.15
LEDARE: MIA ABRAHAMSSON

Varberg
START: 30/9, MÅN 18.30-20.00
LEDARE: FRIDA KVENNEFELT

NYBÖRJARE & FORTS.
START: 3/9, TISDAGAR
START: 4/9, ONSDAGAR
START: 8/9, SÖNDAGAR

Falkenberg
START: 9/9, MÅNDAGAR

Kulturverkets
musikskola
med
högskoleutbildade
lärare.
Undervisningen läggs
upp efter önskemål.
Till hösten erbjuds
piano, sång och gitarr

10 ggr / 1 150 kr

Drama för hälsan

VÄLKOMMEN TILL

NYHET

Genom lustfyllda övningar i ett
tryggt space övar vi samarbete och
gestaltning.
Har du en längtan efter att växa som
människa, utmana dina rädslor och
hitta ditt kreativa flow så är detta
kursen för dig! För tonår/vuxen.

Kungsbacka
START: 19/9, TORS 18.30-20.45

LEDARE: HÅKAN WIDAR

LEDARE: CHRISTIAN FREDRIKSSON

12 ggr / 1 395 kr

10 ggr / 1 550 kr

Finns tillräckligt med
intresse för andra
instrument kan vi söka
lärare för dessa.

För mer info:
www.kulturverket.se.
Anmälan/förfrågan:

Kulturverkets musikskola
tel 035-300 45,
kulturverket@telia.com
eller elisabet.heide@sv.se

15 ggr / 300 kr

Halmstad manskör
Du som vill ta ton är välkommen
att göra det i gemytligt sällskap
nu när Halmstad manskör söker
nya deltagare. Det går även
bra att hoppa in senare under
terminen. För mer info, ring
Birgit på 0733508343

Halmstad
START: 2/9, MÅN 18.30-20.45
LEDARE: BIRGIT HUSS

16 ggr / 250 kr

Körsång med
musikaltema
En kör för dig som tycker om
att sjunga i körsammanhang
och som gillar genren musikal.
Passar både nybörjare och
vana, då det är sångglädjen
som räknas i denna kör.

Falkenberg
START: 4/9, ONS 19.30-21-00
LEDARE: MARIA JANFALK

8 ggr / 495 kr

Läs & skriv
Bokklubben

NYHET

Tycker du om att läsa? Vill du
dela din läsupplevelse med oss?

Skriv ditt liv

Skrivarkurs

För dig som vill göra en livsberättelse om dig själv, någon
händelse i ditt liv eller någon
annans liv. Här får du tips och
idéer om hur du kan gå till väga
med din berättelse.

GRUND

Första boken ingår, samt fika
vid alla tillfällen.

Kungsbacka
START: 25/9, ONS 18.00-20.15

Kurs i kreativt skrivande med
fokus på skrivglädje. Vi utforskar
olika berättartekniska verktyg,
t ex karaktärsbeskrivningar,
gestaltning, dramaturgi och
berättarröst. Du behöver inte
ha skrivit något tidigare.

Falkenberg

LEDARE: MARIE HELLSTRÖM

Varberg

8 ggr / 1 200 kr

START: 12/9, TORS 18.00-20.15

Vi väljer tillsammans böcker som
vi vill läsa och träffas sedan för
spännande diskussioner om
vad vi har upplevt.

START: 4/9, ONS 18.30-20.30

VAR 6:E VECKA HT19-VT20
LEDARE: INGER BERGEHALL

OCH CATHARINA JOHANSSON

7 ggr / 250 kr

Läsecirkel
Vi läser olika böcker och
diskuterar dessa tillsammans.
Innan första träffen är det bra
om man har läst ”Lyktsken” av
Ondaatje eller ”En gentleman
i Moskva” av Towles.

Kungsbacka
START: 10/9, TIS 18.00-19.30,

VARANNAN VECKA
LEDARE: ANNA BLOMBERG

8 ggr / 690 kr

Skrivarkurs
- Skrivarparty
Söker du efter inspiration och
handledning för att komma
igång med ditt skrivande?
Här får du möjlighet att arbeta
fram kreativa och inspirerande
korta texter med hjälp av olika
verktyg.

Kungsbacka

LEDARE: ANNA-CARIN SVANÅ

6 ggr / 1 020 kr
FORTSÄTTNING NYHET

För dig som har skrivit lite förut,
men kanske har fastnat eller vill
ha ny inspiration. Vi fördjupar
oss i hur man gestaltar intressanta karaktärer och skapar en
lockande dramaturgi m m.
Vi gör kreativa övningar som
hjälper ditt skrivande framåt.

22/9, SÖNDAG 10.00-13.00

Varberg

20/10, SÖNDAG 10.00-13.00

START: 7/11, TORS 18.00-20.15

17/11, SÖNDAG 10.00-13.00

LEDARE: ANNA-CARIN SVANÅ

LEDARE: MARIE HELLSTRÖM

4 ggr / 700 kr

1 gång / 250 kr

Anmälan och fördjupad kursinfo på: www.sv.se/halland • Tel: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Hantverk &
konsthantverk
Bukettkväll välkommen till
floristens värld

Raku

Järnsmide

Porslinsmålning

HELGKURS

Traditionellt järnsmide där du
bearbetar med hammare och
städ. Du provar olika metoder
för form, design, funktion och
teknik.

Kom och lär dig måla på porslin.
Här får du under ledning prova
på att måla gods till nytta och
nöje. Både nybörjare och vana
är välkomna.

Varberg

Falkenberg

START: 10/10, TORS 18.00-21.00

START: 24/9, TIS 18.30-21.00

LEDARE: KJELL CARLSSON

LEDARE: EVA WESTERBERG

5 ggr / 1 800 kr

10 ggr / 995 kr

Under en kväll lär du dig att
binda en bukett av höstens
vackraste material och blommor.
Hur gör man egentligen och
hur håller sig blommorna fina
så länge som möjligt?

Falkenberg,
Morup Kesebol

Halmstad

Halmstad

START: 3/9, TIS 18.00-21.00

VARANNAN VECKA

LEDARE: SUSANNA PETTERSSON

START: 12/11, TIS 18.00-21.00

START: 18/9, ONS 18.30-21.00

1 gång / 500 kr inkl. material

LEDARE: KJELL CARLSSON

VARANNAN VECKA

5 ggr / 1 700 kr

START: 25/9, ONS 18.30-21.00

Här får du bränna ditt alster
ute i det fria med en gammal
japansk teknik. Förena jord,
eld, luft och vatten.

Halmstad
21/9 OCH 12/10, LÖRDAGAR
10.00-16.00
LEDARE: ELISABET LINDSTRAND

2 ggr / 1 000 kr

Smyckeskonst tema upcycling och
återvinning NYHET
Ädelmetaller, pärlor och stenar
möter kasserade prylar och
skräp. Genom återvinning och
upcycling, kombinerat med
enklare silversmide lär vi oss
att se det vackra i det fula och
skapa konstfulla smycken med
spännande materialkontraster.

Varberg
26-27/10, LÖR-SÖN 11.00-16.00
LEDARE: ELIN ANDERSSON

2 ggr / 650 kr

HELGKURS

START: 18/9, ONS 10.00-12.30

VARANNAN VECKA
LEDARE: ANN-MARGRETH

Varberg

PETERSSON

7-8/9, LÖR-SÖN 09.00-16.00

5 ggr / 650 kr

LEDARE: KJELL CARLSSON

2 ggr / 1 800 kr

Falkenberg,
Morup Kesebol
5-6/10, LÖR-SÖN 09.00-16.00
9-10/11, LÖR-SÖN 09.00-16.00
LEDARE: KJELL CARLSSON

2 ggr / 1 700 kr
I dessa kurser lämnas inga
rabatter.

NYHET

19/9, TORSDAG 18.00-20.15

Blommor och
inredning NYHET

Glas- och porslinsmålning

Under en eftermiddag pratar
vi om blommor och inredning
och hur man kan tänka för att
hitta en fin balans i olika rum
och sammanhang.

Vi lär oss hur man komponerar
sina motiv, färgblandning och
färgval m m. Nybörjare och
erfarna är välkomna.

Vi pratar om färg, form, material
och inspiration. Vi avslutar
kursen med att skapa en bordsdekoration på eget underlag
och i oasis.

Varberg, Veddige

Halmstad

START: 9/9, MÅN 19.00-21.30

20/10, SÖNDAG 13.00-16.00

START: 11/9, ONS 18.30-21.00

LEDARE: SUSANNA PETTERSSON

LEDARE: GUN SVENSSON

1 gång / 600 kr inkl. material

8 ggr / 900 kr
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Hantverk & konsthantverk (forts)
Stenslipning

Måla möbler

Virkning

Med färg kan du enkelt förändra
och försköna. På denna kurs
förvandlar du möbler och lär dig
målningstekniker med Chalk
Paint som ger dem en alldeles
egen och unik stil.

Lär dig grundtekniker och kom
igång med virkning. Vi lär oss
även läsa mönster och hur man
sätter ihop sitt arbete.

LEDARE: ELISABET ANDERSSON

28/9, LÖRDAG 10.00-15.00

Nytt för denna termin är speciella
dekorer och ornament som det
finns möjlighet att använda.

LEDARE: ANDERS JOHANSSON

Falkenberg

1 gång / 750 kr inkl. en sten

START: 25/9, ONS 18.30-21.00

NYHET

Lär dig grunderna kring ädelsten, var man finner dem, hur
de bildas, vilka som är vanligast
m m. Vi provar även att slipa en
egen sten som du sedan tar med
hem. Kanske du gör ett smycke
av den sen!

Varberg

Silversmide
Egen smyckestillverkning
tillsammans med en kunnig
silversmed.

LEDARE: MONICA LEHRBACKER

3 ggr / 1 500 kr

Klädsömnad

Varberg
START: 1/10, TIS 18.00-20.15

4 ggr / 620 kr

Knyppling
Lär dig knyppla vackra spetsar
med en teknik som bygger på
att trådar korsas och vrids så
att mönster bildas i ett otal
variationer. För nybörjare och
de som vill lära mer.

START: 12/9, TORS 18.30-21.00

Sy kläder efter egna mått. Här
lär vi oss måttagning, mönsterstorlekar, att klippa till plaggen,
sy knapphål, kraga, ärmar m m.

LEDARE: EVA PERSSON

Falkenberg

START: 4/9, ONS 18.00-20.30,

START: 27/8, TIS 18.00-21.30,

VARANNAN VECKA

VARANNAN VECKA

LEDARE: BIRGITTA
THORSTENSSON

Halmstad
START: 10/9, TIS 18.30-21.00

OCH DANIEL RISBERG

8 ggr / 1 450 kr

START: 29/8, TORS 08.30-12.00

Det kan
finnas platser
i våra silversmidesgrupper i Halmstad
kvällstid.
Ring för mer info.
077-440 00 33

OCH 18.00-21.30, VARANNAN
VECKA
START: 3/9, TIS 18.00-21.30,

VARANNAN VECKA

Mönsterkonstruktion
GRUND, HELGKURS

Nybörjarkurs inom mönsterkonstruktion som riktar sig
till dig som har erfarenhet av
sömnad och av att sy efter
färdiga mönster.
Du lär dig konstruera individuella grundmönster för kjol,
byxa och överdel. Efter kursen
kommer du att ha grundmönster
anpassade efter egna mått.
Endast damkonstruktion.

Falkenberg
5-6/10, LÖR-SÖN 09.30-16.00
LEDARE: JULIA ANDERSSON

Kungsbacka

2 ggr / 1 020 kr

START: 28/8, ONS 09.30-12.00,

FORTSÄTTNING,
HELGKURS

VARANNAN VECKA

8 ggr / 950 kr

Varberg
23-24/11, LÖR-SÖN 09.30-16.00
LEDARE: JULIA ANDERSSON

2 ggr / 1 050 kr

Falkenberg
START: 9/9, MÅN 15.00-17.45,

LEDARE: MAJ-LIS FRITZON

VARANNAN VECKA

8 ggr / 1 400 kr

START: 11/9, ONS 15.00-17.30

OCH 18.00-20.30, VARANNAN
VECKA
LEDARE: AASE ELIASSON

7 ggr / 820 kr

Vävstuga

Vi har vävs
tugor på
flera platse
r i Halland.
Ring oss om
du
vill vara m
ed
och väva.

Smyckesslöjd
i silver
Tillverka unika vikingasmycken
med hjälp av silvertråd.
Du kan t ex göra armband och
örhängen till dig själv eller att
ge bort i present.

Falkenberg
START: 9/9, MÅN 18.00-20.30
LEDARE: AASE ELIASSON

7 ggr / 850 kr

Möbeltapetsering
Vårda, reparera, stoppa och
klä om dina möbler.

Kungsbacka,
Sommarlustskolan
START: 20/8, TIS 18.30-21.30
START: 21/8, ONS 10.00-13.00
START: 22/8, TORS 18.30-21.30
LEDARE: PERNILLA JOHANSEN

8 ggr / 1 720 kr
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Annat intressant
Våga tala i grupp
NYHET

Scenskräck, talfobi, redovisningspanik! Var fjärde vuxen person
sägs vara rädd att tala inför en
grupp. Här lär vi oss mer om vad
retorik innebär och även hur vi
kan hantera vår nervositet istället
för att låta den begränsa oss.

Halmstad
17 OCH 24/11, SÖNDAGAR
09.30-11.45

Tankar om livet och
döden
Här diskuterar vi sådant som vi
i Sverige aldrig pratar om - döden
och meningen med livet och att
bli äldre.
Tillsammans talar vi om vår syn
på de ibland så svåra frågorna.

Halmstad
VI SES DEN 28/10, 18/11 OCH
2/12, MÅN 14.00-16-00

LEDARE: IDA MADDISON

LEDARE: CHRISTINA ANGSVIK
OCH MARGARETA HALLKVIST

2 ggr / 700 kr

3 ggr / 300 kr

Allas barnbarn
- läs och berätta
För dig som är pensionär och
tycker om böcker och barn.
Tillsammans lär vi oss hur
man blir en bra sagoläsare.
Efter kursen kan du gå ut till
förskolor och läsa för barnen.

Kungsbacka

Astronomi
Mörk materia, rymdsonder till
andra planeter, radioastronomi
och parallella universum är
sådant vi behandlar på ett lättfattligt med vetenskapligt sätt.

Kungsbacka
START: 11/9, ONS 18.00-20.30

VARANNAN VECKA

START: 8/10, TIS 10.00-12.15

LEDARE: CHRISTER ANDERSSON

LEDARE: INGRID SANDEROTH

8 ggr / 350 kr

OCH MONICA FALKENDAL

5 ggr / Avgiftsfri

Falkenberg
START: 2/10, ONS 14.00-16.30
LEDARE: EVY OLSSON

Prepping - om du
drabbas av “krisen”
NYHET

Hjärt-lungräddning
HLR NYHET

Vad kan jag göra för att förbereda
mig och mitt hem för en eventuell
kris? Vad händer om det blir långvarigt strömavbrott? Vi resonerar
och får tips på vad man kan göra.

VUXEN

Varberg

Grundläggande kunskaper i
hjärt-lungräddning på vuxen.

START: 26/9, TORS 14.00-16.30

5 ggr / Avgiftsfri

Genom kunskapen får du
trygghet, mod och lugn i en
hjärtstoppssituation.

Kungsbacka
6/10, SÖNDAG 13.00-15.30

Varberg
5/10, SÖNDAG 13.00-15.30

BARN 0-13-ÅR

Kungsbacka
6/10, SÖNDAG 09.30-12.00

Varberg
5/10, SÖNDAG 09.30-12.00
LEDARE: LENA JOHANSSON

1 gång / 560 kr

LEDARE: HANS AMBJÖRNSSON

2 ggr / 400 kr

Upptäck mer av
Varberg NYHET
Du får lära känna många olika
sidor av Varberg och får historia
och bakgrund till att staden ser
ut som den gör. Möt människor,
händelser och upptäck intressanta
platser.

Varberg

När jag blir ensam

Singel i Halland

En cirkel som vänder sig till
dig som har förlorat
en nära anhörig.

Att höra till

Genom samtal och föreläsare
hittar vi redskap för att kunna
gå vidare i livet när jag blivit
ensam. Vart vänder jag mig i
olika praktiska frågor? Var
hittar jag styrkan att klara
mig själv?

Varberg
START: 24/9 (TRÄFFAS 29/10,

19/11, 10/12) 14.00-15.30
LEDARE: LENA JOHNSSON

4 ggr / 400 kr

Sälj och service
NYHET

Här erbjuds inspiration till
nöjdare kunder och ökad försäljning inom detaljhandeln.
Du kommer få en grundlig
genomgång av de sex olika
stegen i säljprocessen som
leder till fler avslutade köp
och fler glada kunder samt
återkommande kunder.
Nya som erfarna inom
branschen är välkomna
att delta.

Falkenberg
START: 7/10, MÅN 18.30-20.00
LEDARE: JESSICA GRIPSE

4 ggr / 695 kr

Härskarteknik
FÖRELÄSNING

Presentation av härskartekniker så som de identifierats
av Berit Åhs och Eleine Eksvärd.

Ofrivillig ensamhet är förenad med
stress, oro och ångest. Påtvingad
ensamhet förhöjer risken för hjärtoch kärlsjukdomar och nedstämdhet.
Gemenskap, däremot, ökar
statistiskt sett livslängden och har
varit ett framgångsrecept allt
sedan vår tid på savannen.
Samhället är idag individbaserat,
hur påverkar detta oss? Hur
hanterar vi den existentiella
ensamheten? Detta och mycket
mera samtalar vi om under
två träffar.

Kungsbacka 2/10, 16/10, ONS
Varberg 3/10, 17/10, TORS
Falkenberg 15/10, 29/10, TIS
Halmstad, 9/10, 23/10, ONS
18.30-21.00
LEDARE: LILLEMOR JOLEBY ELLER

HELEN ANDERSSON

2 ggr / 300 kr

Samtal under
vandring
Att leva som singel kan ge både
möjligheter och kännas ensamt.
Vi vänder oss till dig som lever
själv, som kanske är änka/änkeman, frånskild eller som valt att
leva själv.
Här ger vi dig möjlighet till nya
kunskaper och reflektioner i
gemenskap med nya och kanske
gamla vänner. Under vandringen
tar vi fram frågeställningar om
hur man packar om sitt livsbagage.
Vi går max 1 mil.

Falkenberg

Bor jag på rätt ställe, umgås jag
med rätt människor, arbetar jag
eller gör jag det jag vill, har jag
rätt ekonomi? Vi samtalar och
processar fram drömmar och
tankar under vandringen.

24/10, TORSDAG 18.30-20.30

Plats meddelas efter anmälan.

FÖRELÄSARE: MARIE AHLSTEN

Kungsbacka 6/10, SÖN

Lär dig känna igen härskartekniker, lär dig bemöta dem
och hur du ska undvika att
använda dem själv.

1 gång / 150 kr

START: 25/9, ONS 14.00-16.15

VARANNAN VECKA
LEDARE: GUNNAR CARLSSON

5 ggr / 800 kr

Varberg 29/9, SÖN
Falkenberg 22/9, SÖN
Halmstad 13/10, SÖN 14.00-17.00
LEDARE: ANN-MARIE NYSTRÖM
ELLER HELEN ANDERSSON

1 gång / 150 kr

Studieförbundet Vuxenskolan Halland
TEL:

077-440 00 33

halland@sv.se
HEMSIDA: www.sv.se/halland
E-POST:

NYHET

