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375 tips
för inspiration,
lust och
lärande!

Anmäl
dig nu!

Välkommen till en plats
för nytänkande!
Sommaren brukar vara en tid då vi hinner
fundera. Hur vill vi egentligen ha det i livet?
Kanske är det saker vi tänkt över ett tag,
men inte riktigt kommit till skott med och
när vi äntligen får lite lugn och ro brukar de
där drömmarna göra sig påminda. Någon
drömmer om Italien och språket. En annan
vill dansa afrikanskt, måla akvarell eller
kanske börja med politik.

Innehåll

Föreläsningar, inspiration
och samtal
3

Vi erbjuder många kurser med både kroppen
och själen i fokus – och kultur och gemenskap
är väl egentligen lika viktiga beståndsdelar?
Ja, det finns mycket att prata om när det
gäller hälsa, därför känns extra roligt att
bjuda in er alla till en inspirationsdag
senare i höst. Läs mer på sidan 16 och
varmt välkomna till oss!
Kristina Svahn
Enhetschef

I höstens program hoppas jag du ska hitta
det där som just du funderat över och
drömt om.
Själv har jag tänkt mycket i sommar kring
det angelägna ämnet hälsa och vad vi egentligen lägger i begreppet hälsa i vår tid. Hälsa
har kommit att betyda så mycket mer än att
bara gå på gym och äta fibrer.

Viktigt att veta
Anmälan sker via SVs hemsida, telefon, eller via
personligt besök på våra expeditioner. Observera
att vi inte regelmässigt skickar bekräftelse på att
vi har mottagit din anmälan. Vi skickar en kallelse
före kursstart.
Det går bra att dela upp betalning, men 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.
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Studietid 1 studietimme = 45 minuter
Försäkring Som deltagare är du försäkrad för
olycksfall under kurstiden samt under färd till och
från studielokalen.

Vår kundtjänst når du:

Reservation för ev. ändringar i programmet.

Tel:

www.sv.se/halland uppdateras kontinuerligt
med ändrade tider, nya kurser etc.

E-post:

Mån-tors 09.00-16.00
och fre 09.00-12.00

077-440 00 33
halland@sv.se
www.sv.se/halland

Hemsida:

Avbokning - Avanmälan Återbud ska lämnas
senast en vecka innan kursstart.

Expeditionernas
öppettider är:

Avbokar du senare än 7 dagar före start debiteras
du halva deltagaravgiften. Avbokar du när kursen
har startat, är du skyldig att erlägga hela deltagaravgiften.

Mån-tors 09.00-16.oo
(lunchstängt 12.00-13.00)
och fre 09.00-12.00.
Laholm: Mån, ons, tors, fre
09.00-12.00

Avanmäler du dig eller avbryter kursen p g a sjukdom eller avflyttning från orten återbetalas del av
deltagaravgiften mot intyg.

Hylte: Mån 12.30-17.00

Kungsbacka
Besöksadress: Kyrkogatan 3
Postadress: Box 10226,
434 23 Kungsbacka

Studiematerial Kostnad för studiematerial,
såsom litteratur, mat, betong etc tillkommer.
Rabatter Det går inte att kombinera olika
rabatter och erbjudanden. Du måste själv meddela
vid anmälan att du är berättigad rabatt. Rabatter
gäller på de flesta kurser, utan de undantag som
anges i programmet.

Varberg
Östra Långgatan 40,
432 41 Varberg (mittemot
Kvantums garagenedfart)
Falkenberg
Möllegatan 11,
311 34 Falkenberg

Studerande/arbetslös under 25 år har 20% rabatt
på deltagaravgiften. Gäller ej på barn- och ungdomsverksamheten.
Medlemmar i SPF och LRF får 10% rabatt på hela
kursutbudet.
Ålderspensionärer har 10% rabatt på alla kurser
som hålls på dagtid.

Redaktör
Foto
Form & design

Här är vi som arbetar med kursverksamheten, med
början överst i trappan: Carolin, Lillemor, Eva,
Marie, Evelina och nederst Kristina och Elisabet.

Kristina Svahn
Lena Evertsson - Ateljé Lena
Niclas Blyh - 2shore

Tack till Norrvikens
Trädgårdar i Båstad.

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

Föreläsningar, inspiration
och samtal
Personligt ledarskap och glädjen
att utvecklas med kraften i dig!

Ayurvedakväll

Föreläsare: Nenna Zetterström, ledarskapsutvecklare och coach.

Lär dig om den indiska livsfilosofin! Lyssna på dina behov och skapa ett
liv med mer välmående. Vi gör ett personlighetstest - är du Vata, Pitta
eller Kapha? Vi går också igenom hur en hälsorådgivning går till och
provar ayurvediska téer.

Föreläsningen som kan inspirera dig till att se och känna din egen
kraft att styra ditt liv och väcka medvetenhet, möjlighet och mening.

Varberg

20/9, söndag 11.00-13.00. Avgift: 170 kr

Kungsbacka

19/10, måndag 18.30-20.30. Avgift: 180 kr

Personligt ledarskap – inre motivation
genom egenkommunikation
Föreläsare: Nenna Zetterström, ledarskapsutvecklare och coach.
Hur påverkar dina tankar det du gör? Du kan styra och påverka dig
själv mer än du tror. Lär känna dig själv på ett nytt sätt och få förklaringar till varför mental träning fungerar.

Varberg

8/10, torsdag 18.30-20.30. Avgift: 170 kr

Personligt ledarskap – våga göra NU
Föreläsare: Nenna Zetterström, ledarskapsutvecklare och coach.
Hur kan du göra för att känna mer självförtroende, vilken betydelse
har din inställning och hur viktigt är det egentligen att ha personliga
mål? Inspireras att sätta mål och få förklaringar till varför strategier
och målfokus fungerar.

Varberg

16/11, måndag 18.30-20.30. Avgift: 170 kr

Örter och medicinalväxter
Föreläsare: Ann-Charlotte Björesund , ört- och aromterapeut.
Ann-Charlotte har många års erfarenhet som örtmedicinare och
odlare. Här berättar hon om örter och medicinalväxter som läker
och du får tips på hur du använder dem i din vardag och i ditt
husapotek.

Varberg

9/11, måndag 18.30-20.30. Avgift: 130 kr.
Örtte ingår

Falkenberg

26/11, torsdag 18.30-20.30. Avgift: 130 kr.
Örtte ingår

Föreläsare: Camilla Petersson, diplomerad ayurvedisk hälsorådgivare.

Halmstad

22/9, tisdag 18.30-20.30. Avgift: 125 kr

Intresserad av yoga?
Föreläsare: Pehr Leksell, fil.kand inom Religionshistoria med
inriktning på yogans filosofi och historia.
Delta i en föreläsning om yoga utifrån ett religionshistoriskt perspektiv.
Föreläsningen kommer att behandla yogans femtusenåriga vandring
från Induskulturen till dagens gym.

Halmstad

24/9, torsdag 18.00-20.00. Avgift: 200 kr

Säg ja till dig själv!
Föreläsare: Annelie Håkansson, socionom och familjecoach.
Annelie pratar om hur vi kan få samspelet i vardagen att fungera på ett
bra sätt för hela familjen. Det finns inga givna lösningar men det finns
många möjligheter att göra samspelet enklare och roligare.

Falkenberg

23/9, onsdag 18.00-19.30. Avgift: 170 kr

Hälsohets - Nej tack!
Föreläsare: Casandra Hallberg
Är det dags att må bra och vill du själv bestämma hur du ska nå dit?
Låt dig guidas till ett bättre välmående och sunda tankar kring mat och
träning. Hitta din en egen livsstil och må bra i dina val utan andras
påverkan och åsikter.

Laholm

21/9, måndag 17.00-19.00. Avgift: 150 kr

Ledarskap tillsammans med min hund
Föreläsare: Jörgen Wirholt
Vi utgår från människors relation till sin hund. Hur påverkas den av
kroppsspråket och vem bär ansvaret om hunden inte gör rätt?

Varberg

8/11, söndag 18.00-20.00. Avgift: 170 kr

Halmstad

15/11, söndag 18.00-20.00. Avgift: 200 kr

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/halland • På telefon: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Föreläsningar, inspiration
och samtal (forts)
Utsatt för brott - vad händer då?
Föreläsare: Brottsofferjouren i Kungsbacka och rättsväsendet.
Vänder sig till alla som vill veta vad som händer när du blivit utsatt för
brott. Ofta vet vi vilka rättigheter förövare har, men vilka rättigheter
har egentligen offret?

Kungsbacka,
Polishuset

21/9, måndag 18.30. Avgiftsfri

Varför händer detta
mig… nu igen?
Föreläsare: Agneta Oreheim,
socionom, astrolog och föreläsare.
Här tar vi begreppet personligt ansvar
ett steg längre. Föreläsningen vill visa på att
vi utan skuld vinner på att se oss själva som
aktiva magneter och skapare av vår verklighet.

Varberg

21/9, måndag 18.30-20.30. Avgift: 170 kr

Föreläsare: Lars Classon, regissör och komiker.

Falkenberg

30/9, onsdag 18.30-20.30. Avgift: 170 kr

Lars drabbades under ett antal år av svår ångest. Om detta och
hur han gjorde för och komma ur sin ångest berättar han i denna
föreläsning. Ett ångestladdat samtal med ett lyckligt slut.

Nya val - nya handlingar
- vägen till kraften inom dig

Falkenberg

Föreläsare: Agneta Oreheim, socionom, astrolog och föreläsare.

Vill du leva…innan du dör?

22/9 och 3/11, tisdagar 18.30-20.00. Avgift: 250 kr

Om ADHD och ADD
Föreläsare: Eva Esteberger
Som förälder till barn med ADHD och ADD brinner Eva för detta
ämne. Hon vill försöka få ledare, lärare och andra som vill lära sig
tänka och möta detta handikapp på ett annat sätt och på så sätt
förenkla i sin vardag.

Falkenberg

24/9, torsdag 18.30-20.00. Avgift: 280 kr

Om kraften i våra val. Att verkligen förstå följderna av våra val är att
leva medvetet, utifrån hjärtats önskningar. Vi tar upp flera frågeställningar som hjälper dig att medvetet skapa den rakaste vägen till att
uppnå dina drömmar.

Varberg

19/10, måndag 18.30-20.30. Avgift: 170 kr

Falkenberg

28/10, onsdag 18.30-20.30. Avgift: 170 kr

Hur kan jag utveckla mitt företag?
Föreläsare: Katarina Raskov

Örter och huskurstips - ur ett
ayurvediskt perspektiv

Hur tar jag idéer vidare och vilka kontakter behöver tas i en utvecklingsprocess? Finns det organisationer eller myndigheter som kan
hjälpa till på vägen? En inspirationsföreläsning med efterföljande
workshop för småföretagare på landsbygden.

Föreläsare: Camilla Petersson, diplomerad ayurvedisk
hälsorådgivare.

Halmstad

Vad kan jag själv göra mot sömnproblem, när jag känner
stress, har magproblem, huvudvärk eller allergi?

Nordiska samtalskvällar
- Söderjylland och Schleswig

Kom och få tips och råd mot våra vanligaste åkommor!

Halmstad

10/11, tisdag 18.30-20.30. Avgift: 125 kr

Vi samtalar kring traktens historia, konstnärer, författare
och mycket mer!

Kungsbacka

Känslomässig läkning
Föreläsare: Anna-Carin Håkansson, pedagog och coach.
Om känslomässig läkning vid separationer, dödsfall och andra
förluster. Sorgen kommer att fortsätta påverka våra liv och våra
relationer på ett negativt sätt så länge vi inte möter och kommunicerar
det vi bär inom oss.

Varberg

14/9, söndag 19.00-21.00. Avgift: 170 kr

När livet förändras
Föreläsare: Gunilla Axman, certifierad krishanterare.
Gunilla miste sin dotter Sofia i Backabranden 1998. Här delar hon med
sig av sina erfarenheter kring hur man får struktur i det kaos som en
livskris skapar hos en människa.

Falkenberg

21/10, onsdag 18.30-20.00. Avgift: 150 kr

10/10, lördag 9.30-12.30. Avgift: 250 kr

23/9, onsdag 18.30-20.00
26/11, torsdag 18.30-20.00
Kaffe med dopp – 30 kr

Amerika och emigrationen
Föreläsare: Lena Ringbrant Ekelund
Temaföreläsning om släktforskning. Arrangeras ihop med Hallands
släktforskarförening och Komedianten.

Varberg, Komedianten,
Lilla teatern 		

17/10, lördag 14.00. Avgiftsfri

Lär känna dina föräldrar – läs domböckerna!
Föreläsare: Barbro Maijgren
Temaföreläsning om släktforskning. Arrangeras ihop med Hallands
släktforskarförening och Komedianten.

Varberg, Komedianten,
Lilla teatern 		

7/11, lördag 13.00. Avgiftsfri

Nyfiken på släktforskning
Ledare: Heinrich Kaufmann
Våra kursledare visar och berättar om hur man kommer igång, vilka
resurser som finns på bibliotek och hos studieförbund. I samarbete
med Kungsbacka bibliotek.
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Kungsbacka Bibliotek

1/9, tisdag 18.00. Avgiftsfri

Åsa Bibliotek		

10/9, torsdag 18.00. Avgiftsfri

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

Så gjorde jag för att bo gratis
Föreläsare: Anders Krasse
Föreläsningen handlar om de praktiska stegen bort från
höga boendekostnader mot att kanske till och med ha en
viss inkomst från sitt boende. Innehållet är avsett att
inspirera, ge idéer och stämma till eftertanke.

Falkenberg 30/9, onsdag 18.30-20.00. Avgift: 170 kr

Pappoteket
– författarbesök
Författarbesök: Ulf Sindt
Ulf har skrivit ett stort antal
barn-och ungdomsböcker.
Hans önskan är att sprida läslust och berättarglädje. Denna kväll har
han fokus på pojkars läsande i låg- och mellanstadiet och hur vi kan
stimulera läsglädjen.

Falkenberg

13/10, tisdag 18.00-19.30. Avgiftsfri

Så mycket glädje det finns här i livet
Sorgeliga saker hände – Elvira Madigan,
Sixten och mig
Föreläsare: Kathinka Lindhe och Inger Gärdfors

Föreläsare: Ann-Kristin Yman Robarth, författare och konstnär.
Följ med Ann-Kristin på en personlig upptäcktsfärd fylld av livskraft,
solkatter, goda ord och konst.

Vill du veta mer om släktforskning är detta en kväll för dig! Hör
Kathinka och Inger berätta och bli inspirerad av deras upplevelser
på släktforskningens fascinerande resa. I samarbete med Hallands
Släktforskarförening och Biblioteket i Falkenberg.

Falkenberg

Falkenbergs Bibliotek

22/9, tisdag 18.30-20.00

		

Avgift: 80 kr

Färgerna påverkar våra liv. Hur användes färger förr och hur använder
vi dem nu?

Hyltebruk

24/9, torsdag 18.30-20.00

Falkenberg

		

Avgift: 80 kr

5/10, måndag 18.30-20.00. Avgift: 50 kr

Färg och forms betydelse för livskvalitet
Föreläsare: Ann-Kristin Yman Robarth, författare och konstnär.

12/10, måndag 18.30-20.00. Avgift: 50 kr

Föreläsningarna nedan är riktade till dig som planerar att åka till respektive ställe. Du får tips och uppslag men även lite historisk orientering.
Dessutom mailar vi föreläsningsanteckningarna till dem som så önskar. Det ges även tid för frågor.

Rom & Vatikanen

Andalusiens skatter

Föreläsare: Tommy Ottergren Ståhl

Föreläsare: Tommy Ottergren Ståhl

Har du bestämt dig för att åka till storslagna Rom och vill få hjälp
med att sålla i den eviga stadens rika utbud av kultur. Du får hårdfakta, kuriosa och tips på både det du måste se och turistfällor du
bör undvika.

Upptäck och utforska vackra Andalusien i södra Spanien - en region
med historia, festligheter, vacker natur och väldigt god mat. Vi ger
er spännande utflyktsidéer och tips på aktiviteter .

Varberg

22/11, söndag 12.30-14.00

Kungsbacka

13/9, söndag 10.00-11.30

Falkenberg

22/11, söndag 17.30-19.00

Varberg

13/9, söndag 12.30-14.00

Halmstad

22/11, söndag 15.15-16.45

Falkenberg

13/9, söndag 17.30-19.00

Avgift: 150 kr

Halmstad

13/9, söndag 15.15-16.45

Avgift: 150 kr

Dubai
Föreläsare: Ulrika Ottergren Ståhl

Barcelona
Föreläsare: Ulrika Ottergren Ståhl
Barcelona är den femte mest besökta staden i Europa och den har
något för alla – fotboll i världsklass, fantastiska byggnader, tapas
och allt där emellan. Vi orienterar och förbereder dig för din resa.

Mellanösterns världsmetropol är tveklöst Dubai – spektakulära
byggnadsverk, osannolika shoppingmalls och oförglömliga utflykter
till både öken och vattenland i skönt klimat. Inte konstigt att vi nordbor vallfärdar hit! Du får många och riktigt bra restips på denna träff.

Varberg

22/11, söndag 12.30-14.00

13/9, söndag 10.00-11.30

Falkenberg

22/11, söndag 17.30-19.00

Varberg

13/9, söndag 12.30-14.00

Halmstad

22/11, söndag 15.15-16.45

Falkenberg

13/9, söndag 17.30-19.00

Avgift: 150 kr

Halmstad

13/9, söndag 15.15-16.45

Kungsbacka

Avgift: 150 kr
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Läs och res
Portugal - Lissabon, Porto och
Santiago de Compostella NYHET
En nyhet på resemarknaden är att kombinera Portugals två
största städer med den spanska vallfartsorten Santiago de
Compostela. Vackra Porto har många historiska sevärdheter
och huvudstaden Lissabon är en riktig pärla.
Resan går 27/3-3/4.

Kungsbacka

Start: 20/9, söndagar 10.00-11.30

Varberg

Start: 20/9, söndagar 12.30-14.00

Falkenberg

Start: 20/9, söndagar 17.30-19.00

Halmstad

Start: 20/9, söndagar 15.15.16.45
Övriga träffar: 4/10, 1/11, 24/1, 6/3

Mer info
om resorna
hittar du på
www.sv.se/
halland

Ledare: Ulrika Ottergren Ståhl

5 ggr / 400 kr

Södra Italien - Sorrento med Capri, Amalfi
och Pompeji NYHET
Amalfi har en av världens absolut vackraste kuststräckor som
stupar brant ner i det azurblå Medelhavet och pastellfärgade hus
och legendariska byar som klamrar sig likt pärlband utmed
sluttningarna.
Vi besöker även ön Capri med sin storslagna skönhet och antikens
Pompeji.
Resan går 29/4-8/5.

Kungsbacka

Start: 20/9, söndagar 10.00-11.30

Varberg

Start: 20/9, söndagar 12.30-14.00

Falkenberg

Start: 20/9, söndagar 17.30-19.00

Halmstad

Start: 20/9, söndagar 15.15-16.45

Övriga träffar: 4/10, 1/11, 24/1, 10/4
Ledare: Tommy Ottergren Ståhl

5 ggr / 400 kr

Cornwall NYHET
Längs ned i sydvästra England ligger grevskapet Cornwall, på tre sidor
omgiven av engelska kanalen och Irländska sjön. Det milda atlantklimatet bidrar till fantastisk blomsterprakt, pittoreska fiskebyar och
milslånga sandstränder. Ett landskap som man bara inte kan låta bli
att älska.

Halmstad
I höst träffas vi 7/10 och 18/11, onsdagar 18.00-20.00, sedan
planerar vi de tre träffarna på vårterminen tillsammans.
Ledare: Christina Johnstone
5 ggr / 400 kr

Polen NYHET
Ett land med en över tusen år gammal historia, rika traditioner och
ett rikligt kulturarv. Polen är mer spännande än de flesta av oss tror!
Vi lär oss om landet genom fantastiska bilder från olika delar och på
vårkanten avslutar vi med en studieresa till södra delen. Vi besöker
bland annat Krakow, Zakopane, byn Červený Kláštor samt åker på
floden Dunajec mellan Tjeckien och Polen.

Varberg
Start: 3/10, lördagar 10.00-14.00
Ledare: Christina Johnstone

		

3 ggr / 400 kr

Kina – Beijing och Xián
Vi bekantar oss med Kinas spännande historia, dess kultur och hur det
kan vara att leva där idag. I vår gör vi en 10-dagarsresa där vi besöker
såväl Kinas nuvarande huvudstad Beijing som dess gamla huvudstad
Xi´an. Vem har väl inte drömt om att en gång få vandra på den Kinesiska
muren, titta in bakom murarna på Förbjudna staden, besöka Himmelens
tempel och Sommarpalatset och att stå öga mot öga med kejsarn Shi
Huangdis stora terrakottaarmé?

Varberg
Start: 7/11, lördagar 10.00-12.30
Ledare: Arne Hansson
		
5 ggr / 400 kr
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Marie
i Varberg
tipsar:
För dig som vill uppleva mycket på din
semester men som gärna överlåter planeringen
åt någon annan, erbjuder vi det populära
konceptet Läs och Res. Man läser först om
resmålet och sedan reser man dit tillsammans med hela gruppen. I höst
har vi fem olika resor samt
ytterligare fyra föreläsningar
för dig som vill resa
på egen hand.

Tre korta frågor
till Joachim Lindqvist, chef för SV i Halland
Vad kan Studieförbundet Vuxenskolan göra för invånarna i Halland?
Enkelt sagt så vill vi ge människor en meningsfull fritid och en möjlighet att våga utvecklas.

Går du själv på någon kurs?
Absolut, jag läser spanska sedan ett drygt år tillbaka. Jag gillar själva utmaningen med någonting nytt och främmande.
Det var till en början obekvämt att blotta mina okunskaper, men en rejäl kick för självförtroendet ju mer jag lärde mig.

Om du själv skulle vara cirkelledare, vilken kurs skulle du vilja leda?
Jag hade nog valt någon form av beteendevetenskap. Där vi skulle kunna fördjupa oss i hur människors olikheter
splittrar och enar grupper. Men så gillar jag ju all typ av friskvård så vad sägs om kursen ” Bli en förebild för dig själv”!
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Hantverk och konsthantverk
Porslinsmålning

Järnsmide

Smyckeslöjd i silver

Kompositioner och tekniker som
hör hemma i 2000-talet, nybörjare som erfaren är välkommen!
Vi träffas varannan vecka.

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

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

Halmstad
Start: 23/9, onsdagar 14.30-17.00
Start: 23/9, onsdagar 18.30-21.00
Start: 30/9, onsdagar 18.30-21.00
Ledare: Ann-Margreth Petersson

Varberg, Träslövs smedja
Start: 22/9, tisdagar 18.30-21.30
Ledare: Lennart Johansson

Falkenberg
Start: 14/9, måndagar 18.0020.30, varannan vecka
Ledare: Aase Eliasson

5 ggr / 650 kr

Start: 8/10, torsdagar 18.00-21.00

Glas- och porslinsmålning
Veddige
Start: 2/9, onsdagar 13.30-16.00
Ledare: Gun Svensson

10 ggr / 2900 kr. I denna kurs
lämnas ingen rabatt.
Ledare: Kjell Carlsson

5 ggr / 1500 kr. I denna kurs
lämnas ingen rabatt.

Falkenberg, Morup,
Smedjan
Start: 10/11, tisdagar 18.00-21.00
Ledare: Kjell Carlsson

1 gång / 300kr
(1 vuxen och 1 barn)

Lär dig mer om återvinningsprodukten silverlera. Du går hem
med ett unikt smycke i rent silver.
Kostnad för material tillkommer
med 250-350 kr/smycke.

Lär dig om ullens fantastiska
egenskaper. Vi tovar hjärtan,
frukter, smycken m.m.

Helgkurs: 3-4/10, 09.00-16.00

1 gång / 550 kr

Halmstad
15/11, söndag 11.00-15.00
Ledare: Britt Hallenborg

2 ggr / 1500 kr

1 gång / 350 kr

Yllebroderi
Gammal hantverkstradition på
nytt sätt, med färgsprakande
garner, paljetter, pärlor m m
skapar du dina egna personliga
alster. Kursen är i samarbete
med Handkraft i Simlångsdalen.

Simlångsdalen/Stationen
3/10, 7/11, lördagar 10:00-15:00
Ledare: Kirsten Drejdal
2 ggr / 700 kr (Medlemmar i
Handkraft har 200 kr rabatt)

Virka
Vi går igenom de olika maskorna,
mönsterläsning och andra tricks
för att lyckas. Detta är kursen för
dig som alltid velat lära dig virka
men inte kommit igång!

Varberg
Start: 17/9, torsdagar 18.30-21.00
varannan vecka
Ledare: Jen Janzdotter
3 ggr / 400 kr

Ledare: Kjell Carlsson

Silversmide Prova på
Tillverka ditt egna personliga
hängsmycke i silverplåt.

Halmstad
10/10, lördag 10.00-17.00
Ledare: Daniel Risberg
1 gång / 860 kr
(allt material ingår)

Silverlera

Prova på

NYHET

Du får en inblick i hur kul och
inspirerande det är att skapa
i finsilver och hur lätt det är
att förverkliga sina idéer. Du
gör ett hängsmycke som blir
klart under kvällen. Materialet
ingår. Minimiålder 15 år.

Varberg
8/10, torsdag 17.00-21.00
Ledare: Ingrid Börlin
1 gång / 800 kr. I denna kurs
lämnas ingen rabatt.

Det finns ett
fåtal platser kvar
i våra kvällskurser i
silversmide i Halmstad.
Ring för mer info.
077-4400033

Silversmide

Helgkurs

Ni kommer att få prova enklare
grunder i silversmide tillsammans
med en kunnig silversmed. Egen
smyckestillverkning m.m. Kostnad
för silver tillkommer.

Halmstad
Start: 28 och 29/11 lördag
och söndag 9.00-16.00
Ledare: Eva Persson
2 ggr / 1350 kr
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Silverlera

Helgkurs: 19-20/9, 09.00-16.00
Helgkurs: 17-18/10, 09.00-16.00

Unnaryd,

7 ggr / 825 kr

Tovning

5 ggr / 1500 kr

Ta med dina barn eller
barnbarn och återbruka och
skapa i Pernillas Ateljé!

Pernillas Ateljé
27/10, tisdag 14.00–17.00
Ledare: Pernilla Gustafsson

Halmstad, Mahult
7/11, lördag 10.00-13.45
Ledare: Johanna Håkansson/
Kerstin Persson

8 ggr / 820 kr. I denna kurs
lämnas ingen rabatt.

Höstlovsaktivitet

Silverlera

Helgkurs

NYHET

En rolig smyckekurs där du får
lära dig att arbeta med PMC
silverlera från grunden. Du gör
tre smycken under kursen och får
prova att bränna leran med handbrännare så att du även kan göra
egna smycken hemma. Materialet
ingår. Minimiålder 15 år.

Varberg
10-11/10, helgkurs 10.00-16.00
Ledare: Ingrid Börlin
2 ggr / 2000 kr. I denna kurs
lämnas ingen rabatt.

Sticka
För nybörjaren eller för dig
som stickat tidigare och vill
fördjupa dig.

Varberg
Start: 24/9, torsdagar 18.3021.00 varannan vecka
Ledare: Eva-May Almqvist
5 ggr / 580 kr

Pärlsmycken
och makramé
Gör härliga smycken av pärlor,
berlocker, gummi och skrot.
Material finns att köpa på plats.

Halmstad
26/9, lördag 10.00-14.00
Ledare: Ann-Margreth Petersson
1 gång / 300 kr

Glasfusing
Smält samman olikfärgade glas
och metall till effektfulla och
spännande personliga smycken
och annat. Kursen är i samarbete
med Handkraft i Simlångsdalen

Simlångsdalen/Stationen
Start: 1/10, torsdagar 18.00-21.00
Ledare: Lars Rogner
3 ggr / 650 kr (Medlemmar i
Handkraft har 200 kr rabatt)

Decoupage
Använd dina servetter till lite
annorlunda saker, t ex till att
dekorera en bricka eller kanske
en gammal stol. Varför inte göra
ytterkrukor i vintagestil. Det går
faktiskt t o m att göra decoupage
på kläder.

Halmstad
10/10, lördag 10.00-14.00
Ledare: Ann-Margreth Petersson
1 gång / 300 kr

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

Tenntrådsarmband

Kalligrafi

Du lär dig göra en fläta i samisk
traditionell teknik och kommer
att hinna göra ett armband under
dagen. Material köps av ledaren
på plats. Kostnad ca 250 kr.

En nybörjarkurs i konsten att
skriva vackert.

Ledare: Ulla Svedinger-Södergren

1 gång / 450 kr

Varberg
26/9, lördag 09.30-13.30
Falkenberg
24/10, lördag 09.30-13.30
Halmstad
10/10, lördag 09.30-13.30

Tenntrådsarmband
Fortsättning

Kurs för dig som vill lära dig fler
tekniker. Material köps av läraren
på plats. Kostnad ca 250 kr.

Varberg
7/11, lördag 09.30-13.30
Ledare: Ulla Svedinger-Södergren
1 gång / 450 kr

Vill du starta
en kamratcirkel, eller
är ni kanske redan några
vänner som träffas i
cirkelform, läser, skapar
eller något annat?

Nybörjare

Varberg
Start: 19/10, måndagar 19.0021.30, varannan vecka
Ledare: Ann-Sofi Fritzson

Vi har
vävstugor på flera
platser i Halland.
Ring oss om du
vill vara med
och väva.

7 ggr / 650 kr

Kalligrafi

Fortsättning

Varberg
Start: 26/10, måndagar 19.0021.30 varannan vecka		
Ledare: Ann-Sofi Fritzson
7 ggr / 650 kr

Krokning

Nybörjare

Krokning är en blandning av
stickning och virkning, en
gammal, rolig, lätt och snabbväxande teknik värd att testa.

Vävning
Både för nybörjare och för dig
som redan kan väva. Vi kör
gruppträffar en gång/vecka
och möjlighet till vävning på
egen hand mellan träffarna.

Kungsbacka,
Sommarlustskolan
Start: 14/9, måndagar 18.30-21.30
Start: 9/9, onsdagar 14.00-17.00
Ledare: Birgitta Thorstensson
13 ggr / 2150 kr

Bälte i läder
NYHET

Vi går igenom läderlära,
underhåll och du får prova
olika verktyg och sömnadssätt.
Du får med dig ett garanterat
snyggt bälte som du har tillverkat själv. Material ingår.

Varberg, Folkared
13/9, söndag 09.00-14.00
Ledare: Veronica Pietsch
1 gång / 800 kr. I denna kurs
lämnas ingen rabatt.

Armband i läder
NYHET

Kom och prova de olika verktygen, känn doften av läder
och låt fantasin flöda. Gör ditt
eget unika armband i valfri
design. Material ingår.

Varberg
Start: 26/9, lördagar 13.30-16.00
Ledare: Eva Jäderström

Varberg, Bua
Start: 27/8, torsdagar 17.00-20.00
Ledare: May Fransson

4 ggr / 500 kr

16 ggr / 1470 kr. I denna kurs
lämnas ingen rabatt.

Varberg, Folkared
11/10, söndag 14.00-17.00
Ledare: Veronica Pietsch

Luffarslöjd

1 gång / 400 kr. I denna kurs
lämnas ingen rabatt.

Gör som de gamla luffarna gjorde
på 1800-talet, arbeta med trådtjack.
Tillverka skålar, ljuslyktor m.m.

Varberg
31/10, lördag 09.00-15.00
Ledare: Lena Karlsson
1 gång / 450 kr

Hör i så fall av dig
så kan vi starta
ett samarbete!

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/halland • På telefon: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Hantverk och konsthantverk (forts)
Klädsömnad

Möbeltapetsering

Grundkurs NYHET

Vi lär oss grunderna att sy efter
ett mönster och sätter vår egen
prägel på enklare klädesplagg.

Laholm
Start: 22/9, tisdagar 18.30-21.00
Ledare: Mari Andersson
8 ggr / 950 kr

Mönsterkonstruktion
- kjol Helgkurs
Vi ritar kjolmönster från grunden
efter egna mått. Vi syr upp en toille
och sedan gör vi kjolmodeller efter
önskemål.

Kungsbacka
Ledare: Birgitta Thorstensson
4 ggr / 1350 kr

Gör gamla kläder nya
För dig mellan 13-16 år som gillar
att sy och fixa. Under två helger
får du hjälp med att återanvända
gamla textilier och göra nya unika
kläder till dig själv.

#Färgglada barn

Vårda, klä om och reparera dina
möbler.

Bokvikning

Kungsbacka,
Sommarlustskolan
Start: 25/8, tisdagar 18.30-21.30
Start: 26/8, onsdagar 10.00-13.00
Start: 27/8, torsdagar 18.30-21.30
Ledare: Pernilla Johansen

Lär dig tekniken hur
man viker blad i en bok
på olika sätt för att göra
konst av gamla böcker.

8 ggr / 1500 kr

Frivoliteter
Frivoliteter är en både rolig och
billig hobby där man slår små
knutar till vackra spetsar med
hjälp av en skyttel. Kom och lär
dig en äldre och vacker konstsömnad!

Falkenberg
Start: 15/9, tisdagar 18.00-20.30,
varannan vecka
Ledare: Aase Eliasson

NYHET

Helgkurs NYHET

Spendera en helg bland härliga
färger och mönster. Efter två
kreativa dagar har du en unik
jacka till ditt barn eller barnbarn.
Ingen tidigare sömnadsvana krävs.

Ett kul tidsfördriv som
man gärna inte lägger
ifrån sig!

Falkenberg
3-4/10, lör-sön 09.30-16.00
Ledare: Julia Andersson

Falkenberg
1/10 och 8/10, torsdagar
18.30-21.00
29/10 och 5/11, torsdagar
18.30-21.00
Ledare: Anna-Karin
Axborn

2 ggr / 795 kr

2 ggr / 280 kr

Do redo NYHET
Få inspiration om hur du kan
återanvända vardagliga ting till
accessoarer och inredning. Ta
något gammalt, gör något nytt!
Låt fantasin flöda tillsammans
med andra.

Falkenberg
14/11, lördag 09.30-16.00
Ledare: Julia Andersson

7 ggr / 800 kr

1 gång / 450 kr

Varberg
Helgkurs 31/10-1/11, 10.00-16.00
samt 14/11-15/11, 10.00-16.00
Ledare: Lotti Benjaminsson
4 ggr / 250 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
sig mer.

Kungsbacka
Start: 2/9, onsdagar 09.00-11.30,
jämna veckor
Ledare: Birgitta Thorstensson
8 ggr / 930 kr

Kungsbacka,
Sommarlustskolan
Start: 2/9, onsdagar
18.00-20.30,
jämna veckor
Ledare: Birgitta
Thorstensson
8 ggr / 930 kr

Falkenberg
Start: 14/9,
måndagar 15.0017.30, varannan
vecka
Start: 16/9, onsdagar
18.00-20.30, varannan
vecka
Ledare: Aase Eliasson
7 ggr / 800 kr

Evelina i
Kungsbacka tipsar:
Har du ont om tid men vill ändå göra
något kul? Då kan jag tipsa om några
korta kurser - kropps- och ansiktsmålning, massage, ostkunskap,
att upptäcka lögner, prova
på iPad eller prova
på chiball.

Keramik
Här lär du dig lerans egenskaper och möjligheter.
Vi provar olika tekniker
som att kavla, ringla
och dreja. Vi kommer
även glasera våra alster.

Kungsbacka
Start: 1/9, tisdagar

10.00-13.00
Ledare: Boel Töpel
12 ggr / 3000 kr

Helgkurs: 5/9, 6/9 och
19/9, 10.00-17.00
Ledare: Boel Töpel

Ljusstöpning
NYHET
Att stöpa ljus är ett uråldrigt
genuint hantverk som på
nytt har blivit trendigt att
göra. Ung som gammal,
man eller kvinna - ja, det
passar alla.

Gällareds Ljusstöperi
20/10, tisdag 14.00-18.30
11/11, onsdag 14.00-18.30
Ledare: Gunnel Kullander
1 gång / 350 kr

3 ggr / 2700 kr
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Jul

Hantverk och konsthantverk

Gör din egen julbock

Julpyssla tillsammans med ditt barn

I mossa eller granris skapar vi julbockar! Ta med
dig stomme, mossa eller granris eller köp på plats.

NYHET

Kom och gör traditionellt julpyssel med ditt barn/barnbarn.

Unnaryd, Pernillas Ateljé
22/11, söndag 14.00–17.00
Ledare: Pernilla Gustafsson

Halmstad
6/12, söndag 13.00-15.15
Ledare: Britt Hallenborg

1 gång / 335 kr

1 gång / 250 kr (en vuxen och ett barn)

Gör en unik dörrkrans till jul

Gammaldags julpynt

NYHET

Bind din egna, personliga dörrkrans lagom till jul.
Låt den spegla din personlighet i material och färg.

Falkenberg
1/12, tisdag 18.30-21.00
Ledare: Julia Andersson
1 gång/ 300 kr

Halmstad
22/11, söndag 11.00-15.00
Ledare: Britt Hallenborg
1 gång / 200 kr

Julpynt för hela familjen. Gör på gammaldags vis
eller efter egna idéer, allt till självkostnadspris.
Arrangeras ihop med Fjärås hembygdsgille.

Fjärås, Gödestadsgården
22/11, söndag 14.00-17.00
Fika 20 kr

Paketinslagning
Visserligen är det insidan som räknas men vem blir inte
glad av ett snyggt inslaget paket! Under tre timmar lär
du dig skapa vackra och dekorativa paket och flaskor
genom att utnyttja pappret på olika sätt.

Varberg
5/12, lördag 10.00-13.00
Ledare: Marie Bengtsson

Julmarknad
Lilla Böslid
13-15/11

1 gång / 300 kr

Där kan du tillsammans
med oss binda kransar,
göra julkort och
mycket annat.

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/halland • På telefon: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Mat och dryck
Vegetarisk
matlagning NYHET
Vill du äta mer vegetariskt?
Kom och prova på och få tips
på olika goda vegetariska rätter
som vi sedan avnjuter som buffé.
Vi använder ekologiska råvaror
och får recepten med oss hem!

Halmstad
3/10, lördag 10.00-13.00
Ledare: Camilla Petersson
1 gång / 650 kr inkl alla råvaror

Ayurvedisk
matlagning NYHET
Inspireras och lär dig vilken
kroppstyp du har och vad som
är bäst för dig att äta. Vi lagar
ayurvedisk, vegetarisk mat
som vi avnjuter tillsammans.

Halmstad
Start: 8/10, torsdagar 18.00-20.30
Ledare: Camilla Petersson,
diplomerad Ayurvedisk hälsorådgivare
3 ggr / 1325 kr. Recept och alla
ekologiska råvaror ingår

Ölbryggning
Lär dig brygga eget öl från grunden.
Teori och praktik. Vi krossar malt,
mäskar och kokar tillsammans med
humle. Ölet tar du sedan hem för
jäsning och vi träffas igen efter ca två
månader för att titta på resultatet.
I dessa kurser lämnas inga rabatter.

Varberg, Veddige
6/9, söndag 09.30-16.30
27/9, söndag 09.30-16.30
18/10, söndag 09.30-16.30
Ledare: Robert Olsson
1 dag och återträff / 1450 kr
Allt material ingår.

Anitas vegetariska
pastagratäng

Att brygga öl - teknik
och teknologi

Koka pasta, bryn broccoli,
lök, vitlök och hackade
hasselnötter.
Gör en béchamelsås och
tillsätt valfri ost.
Var va pasta, sås och det
brynta i en form och strö
ost över.
Sätt in i ugnen på 225
grader i 15-20 min.
Smaklig måltid!

Tillsammans med en erfaren
bryggmästare lär vi oss om
ölets uppbyggnad och bryggeriteknik. Vi går också igenom ölets
historia.

Falkenberg
Start: 1/10, torsdagar 18.00-19.30
Ledare: Franco Cardelli
8 ggr / 700 kr

Vinkunskap

Nybörjare

Här får du vidga dina vyer inom
vinvärlden genom att prova druvor
från olika länder. Lär dig också
hur du kombinerar vin och mat.

Falkenberg
Start: 15/9, tisdagar 19.00-21.00
varannan vecka
Ledare: Olle Nordahl

3 ggr / 450 kr. Kostnad för vin
tillkommer.

6 ggr / 880 kr

Whiskykunskap NYHET
Lär mer om uisge beatha - livets vatten. En kväll med grundutbildning om whisky. Vi tar upp skillnader mellan olika
destillat från Canada, USA (Bourbon), Irland, Japan, Sverige
och naturligtvis Skottland.

Varberg
12/10, måndag
Falkenberg
5/10, måndag
Halmstad
6/10, tisdag
Tid: 18.00-21.00
Ledare: Olle Nordal
1 gång / 400 kr inkl. provsmakning av 6 whiskysorter
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Vinkunskap

Här lär du dig om vin och vad som
gör viner olika. Vinprovningsteknik och olika vinländer som
t ex franska, italienska, tyska och
spanska. Frivillig avslutningsmiddag på dag som utses av
gruppen.

Vinkunskap

Nybörjare

NYHET

Lär dig skilja på 8 vanliga druvsorter när du dricker vin. Du lär
dig vad som kännetecknar varje
druva, varifrån den kommer och
hur du kan känna igen den i ett vin.

Laholm
Start: 24/9, torsdagar 18.00-21.00
varannan vecka
Ledare: Elizabeth Lindström

Halmstad
Start: 1/10, torsdagar 18.30-20.45
Ledare: Maria Jönson

Vinkunskap, druvkurs
Denna kurs vänder sig till dig
som har viss grundkunskap av
vin. Under träffarna presenteras
sex olika druvsorter från olika
växtplatser i varierande prisklasser.

Falkenberg
Start: 16/9, onsdagar 19.00-21.00
varannan vecka
Ledare: Olle Nordahl
6 ggr / 880 kr
Kostnad för dryck tillkommer
med 100 kr/gång

6 ggr /1150 kr Kostnad för dryck
tillkommer med 100 kr/gång

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

Baka surdegsbröd

Stenugnsbakning

Fortsättningskurs

Lär dig baka ditt eget bröd i
vedeldad ugn! Lunch, kaffe
och ett bröd ingår.

Lär dig mer om surdegsbakning.
Tillsammans bakar vi bl.a. finskt
rågbröd, potatislimpa, russinbröd och ett riktigt syrligt bröd.

Varberg + Åskloster
Start: 30/9, onsdag 19.00-20.30
Övriga träffar: Fredagarna 9/10
och 16/10, 18.00-19.30 samt
lördagarna 10/10 och 17/10,
07.00-13.30
Ledare: Tommy Leijon
5 ggr / 850 kr

Stenugnsbakning
i mysig och lantlig
miljö NYHET
Ta med dina barn och barnbarn
till Sinnenas Bakstuga och baka
pizza i vedeldad stenugn. Avsluta
med rundvadring bland kalvar
och kor. Ålder från 4 år.

Vessigebro, Karlslund
28/10, onsdag 11.00-14.00
30/10, fredag 11.00-14.00
Ledare: Elisabet Johansson
1 ggr/ 500 kr (1 vuxen 1 barn)

Simlångsdalen,
Pensionat Sågknorren
26/9, lördag 10.00-14.00
Ledare: Susanne Källén
1 gång / 350 kr

Tunnbrödsbak
och pizza

Syra dina grönsaker
Workshop
Rawfood
NYHET
Kom och låt dig
inspireras av
Rawfood-matens
underbara värld.
Ledare: Maria
Tegelberg
1 gång / 460 kr

Kursen är ett samarbete med
Hallands Trädgårdsförening.

Halmstad
Start: 26/10, måndagar 19.00-20.30
Ledare: Vivian Tisting
5 ggr / 690 kr

En vacker skötselfri
rabatt
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!
Kursen är ett samarbete med
Hallands Trädgårdsförening.

Halmstad
3/11, tisdag 18.00-21.00
Ledare: Vivianne Tisting

1 gång / 500 kr

Falkenberg
24/9, torsdag 18.00-21.00
13/10, tisdag 18.00-21.00

Varberg
19/9, lördag
10.00-16.00

Halmstad
26/9, lördag 10.00-13.00

Vessigebro, Karlslund
9/11, måndag 18.00-21.00
11/11, onsdag 18.00-21.00
Ledare: Elisabet Johansson

Falkenberg
17/10, lördag
10.00-16.00

Ostkunskap

1 ggr / 500 kr

Praliner och choklad

Halmstad
28/11, lördag
10.00-16.00

Lär dig göra praliner, temperera
choklad, smaksätta fyllningar
samt dekorera.

Kungsbacka, Tölögården
Start: 10/9, torsdagar 18.30-21.30
varannan vecka
Ledare: Kristin Sahlström

Trädgård, hus och hem
För dig som vill vidareutveckla
din trädgård. Inspiration för din
rabatt eller uteplats. Besök av
trädgårdar, tips om design samt
växttips och skötselråd.

Vi tillreder grönsaker och du får
med dig din egen syrning hem.
Vi går också igenom historiken
kring syrade grönsaker. Burkar
och ingredienser ingår i priset.
Ledare: Eivor Gavie

Börja med tunnbrödsbak och
avsluta med att göra din egen
pizza. Njut med alla sinnen!

4 ggr / 750 kr

Trädgårdsinspiration
och design

NYHET

Osthandlare i 5:e generationen
håller i denna njutningskurs om
ost. Perfekt för dig som jobbar
med ost i butik eller helt enkelt
älskar ost. Ostprovning ingår.

Kungsbacka
Start: 12/11, onsdagar 18.00-19.30
Ledare: Alexandra Ruane
2 ggr / 400 kr

Den perfekta
gåvan! Köp ett
presentkort på en
kurs! Ring oss!

Planera din trädgård
Skapa din trädgård så att den blir
lättskött och vacker. Du utgår från
växter och lösningar som passar
just din trädgårds förutsättningar.

Varberg
Start: 16/9, onsdagar 18.30-21.00
Ledare: Lars-Johan Svanström
6 ggr / 740 kr

Lökar och knölar
Många har erfarenhet av lökar
som bara är fina det första året
efter inköp.
Vivian Tisting guidar bland lökar
och knölar som verkligen är lättodlade, odlingsvärda och håller
år efter år.
Kursen är ett samarbete med
Hallands Trädgårdsförening.

Hyltebruk
10/9, torsdag 19.00–20.30
Ledare: Vivian Tisting
1 gång / 135 kr

1 gång / 300 kr

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/halland • På telefon: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Djur, natur, jakt
Jägarexamen

Motorsåg A+B

Allt du behöver veta för att
klara din jägarexamen inkl.
kurslitteratur. Kostnad för
skjutbaneprov tillkommer.

Förberedande kurs inför prov
och uppkörning till körkort.
Instruktör, examinationsavgift
och kursböcker ingår i avgiften.
Åldersgräns 18 år. I dessa
kurser lämnas inga rabatter.

Kungsbacka
Start: 11/11, onsdagar 18.00-21.00
Ledare: Bonde Nilsson
13 ggr / 2125 kr

Jägarexamen, den
teoretiska delen

Kungsbacka
Start: 3/11, fyra tisdagar
18.00-21.00 + tre lördagar
Ledare: Lars Ovrell
7 ggr / 4750 kr

Du läser teori för jägarexamen
och får dessutom lite praktisk
genomgång av vapen. Bra för alla,
även för den som inte vill jaga,
utan bara vill veta hur det går till.

Varberg
Start: 28/9, fyra måndagskvällar + tre helgdagar
Ledare: Lars Ovrell

OBS! I denna kurs lämnas ingen
ungdomsrabatt. I vår kan du
sedan utföra praktikdelen.

Start: 12/11, två torsdagskvällar + 5 helgdagar
Ledare: Andreas Klasson

Halmstad
Start: 24/9, torsdagar 19.00-21.00
Ledare: Peter Frömo
11 ggr / 2600 kr,
inkl. studiematerial

Hovvård för
hästägare NYHET

7 ggr / 4750 kr

7 ggr / 4750 kr

Falkenberg
Start: 6/10, tisdagar 18.00-21.00
Ledare: Erik Karlsson
8 ggr / 4750 kr

Halmstad
Start: 10/9, tre torsdagskvällar
18.00-21.00 + fyra helgdagar.
Ledare: Bengt Olofsson
Laholm
Start: 16/9, Onsdag-fredag
och uppkörning mån 21/9
Ledare: John-Arne Larsson

Ledare: Peter Jonnestedt

8 ggr / 4750 kr

3 ggr / 600 kr

Varberg
Start: 10/11, tis 18.30-21.00
3 ggr / 650 kr

Halmstad
Start: 22/10, tors 18.30-21.00
3 ggr / 700 kr

Tre heldagar / 4750 kr

Hyltebruk
Start: 8/10, torsdag 18.30
Ledare: Erik Karlsson

Röjsågskörkort
Förberedande kurs inför prov
och uppkörning till körkort.
Studielitteratur, uppkörning
och körkortsbevis ingår i avgiften. I denna kurs lämnas
ingen ungdomsrabatt.

Falkenberg
Start: 20/10, tisdagar 18.30-21.00
Ledare: Erik Karlsson
7 ggr / 3900 kr

Aktivera din hund
på vardagspromenaden NYHET
Kombinera promenaden med
olika stopp och gör tanketräning
för din hund som gör den mer
lugn och harmonisk. Detta kommer
att bidra till att du och hunden får
en starkare relation till varandra.

Kungsbacka
Start: 24/9, torsdagar 18.00-19.00
Ledare: Anette Alsterå
5 ggr / 550 kr
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Ta steget förbi de gula
kantarellerna och trattisar
och utmana dig själv genom
att lära dig fem nya, säkra
och goda matsvampar.
Följ med på såväl en innekväll med bildvisning och
föredrag om vanliga matsvampar i vår närhet som
en svamptur den följande
lördagen.

Halmstad
17/9, torsdag 19.00-21.00
och 19/9, lördag 13.00-17.00
Ledare: Kill Persson

Svampkurs
Lär dig känna igen våra
vanligaste matsvampar
och var man hittar dem!

Varberg
Start: 3/9, torsdagar 18.0020.15. Övriga träffar genomförs
i skog och mark på söndagar
09.00-11.30
Ledare: Hans Svensson
5 ggr / 550 kr

Svampexkursion
Samling i Torup
29/8, lördag 10.00-13.00
Ledare: Anders Tullander
1 gång / 125 kr

2 ggr / 500 kr

Svampdag på Sandbolet
På morgonen samlas vi på gården och startar med en kort genomgång för att sedan gå ut i skogen där vi varvar teori och praktik.

Falkenberg
23/8, söndag 10.00-16.00
Ledare: Berit och Roland Alexandersson
1 gång / 450 kr

7 ggr / 4750 kr

Inga hovar – ingen häst.
Vilka krav kan du ställa
på din hovslagare? Vi
pratar om hovsjukdomar,
fölkorrigering, svensk
standardskoning och
förebyggande hovvård
för dig som hästägare.

Kungsbacka
Start: 22/9, tis 18.30-21.00

Matsvamp i
Halland NYHET

Hyltebruk
Start: 22/10, torsdagar 18.30
Ledare: Erik Karlsson
8 ggr / 3900 kr

Biodling

Nybörjare

Varberg
Start: 1/10, torsdag 18.30-21.00
varannan vecka
Ledare: Tore Johansson
10 ggr / 500 kr

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. Du får
möjlighet till en praktisk
övning till sjöss.

Kungsbacka
Start: 14/9, måndagar
18.30-21.00
Ledare: Bengt Fransson
11 ggr / 1450 kr

Varberg
Start: 15/9, tisdagar
18.30-21.00
Ledare: Jan Eriksson
11 ggr / 1450 kr

Halmstad
Start: 28/9, måndagar
18.30-20.45
Ledare: Svante Svensson
33 tim / 1450 kr

Kustskepparen
Fortsättningen och fördjupningen för dig som
läst fritidsskepparen och
ger dig behörighet att
framföra fritidsbåt större
n 12x4 meter.

Halmstad
Start: 30/9, onsdagar
18.30-20.45
Ledare: Svante Svensson
27 tim / 1550 kr

VHF/SRC-kurs
Att slippa fundera på om
det finns täckning för
mobiltelefonen ombord
kan inte överskattas. För
att skaffa sig den tryggheten krävs utbildning och
ett VHF/SRC-certifikat.

Halmstad
Start: 30/11, måndagar
18.30-20.45
Ledare: Svante Svensson
3 ggr / 750 kr.
Studiematerial ingår.

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

Elisabet i
Halmstad tipsar:
Jag tar chansen att tipsa om tre av alla
spännande, välgörande och angelägna
kurser vi erbjuder i höst - det får bli
Ayurvedisk matlagning, Tai Chi och
CV-och jobbintervjutips.
Vi ses!

Foto
Ta bättre bilder
- du kan! 1-dagskurs
Utveckla ditt fotograferande och
fotoseende! Praktiska tips och
fokus på bildkompositionen, ljus,
bilddjup samt hur du får till det
där lilla extra i bilden.
Här utgår inga rabatter!
Ledare: Maria Berg

1 gång / 900 kr

Knapparna på
kameran - våga
vägra auto!

2-dagars helgkurs NYHET

En kurs med tekniska termer.
Vi lär oss använda och förstå
kameran. Nu ska du bestämma
hur du vill ha din bild istället
för att kameran skall gissa sig
till vad du vill ta för bilder.

Varberg
1/11, söndag 09.00-15.00

Här utgår inga rabatter!

Falkenberg
27/9, söndag 09.00-15.00

2 ggr / 1500 kr

Halmstad
19/9, lördag 09.00-15.00

Fota med mobilen
- kameran du alltid
har med dig!
1-dagskurs NYHET

Denna kurs ger dig tips och trix
till bättre bilder med mobilkameran. Vi kikar på olika fotoappar och ev. lite på filmning.
Dina idéer och frågor gör kursen!
Här utgår inga rabatter!
Ledare: Maria Berg
1 gång / 900 kr

Falkenberg
7/11, lördag 09.00-15.00
Halmstad
24/10, lördag 09.00-15.00

Ledare: Maria Berg

Varberg
17-18/10, 09.00-15.00
Falkenberg
14-15/11, 09.00-15.00
Halmstad
3-4/10, 09.00-15.00

Grundkurs i
Lightroom (5)
Bildredigering!
1-dagskurs

Lär dig ett användarvänligt
program för dina foton. Egen
dator med installerat Lightroom
4 eller 5 är en förutsättning (finns
att ladda ner gratis i 30 dagar).
Här utgår inga rabatter!

Halmstad
11/10, söndag 09.00-15.00
Ledare: Maria Berg

Photoshop Elements

Indesign

Helgkurs

Helgkurs

Vi går igenom grunderna i
programmet Photoshop
Elements 12 så du kommer
igång med att redigera dina
egna bilder.

Vi går igenom grunderna
i Indesign så som lager,
montering av bilder och
verktyg så du kommer igång
med att skapa själv.

Grundläggande kunskaper i
Windows krävs. USB-minne
och musmatta ingår.

Grundläggande kunskaper
i Windows krävs.

Halmstad NYHET
17-18/10, 09.00-13.30
Ledare: Mariette Trempenau
2 ggr / 1250 kr

Falkenberg
10-11/10, 09.00-13.30
Ledare: Sabi Karlsson
2 ggr / 1250 kr

Fotografering och
bildbehandling
En fotokurs för dig som vill
lära dig hantera din systemkameras funktioner, fototeknikens grunder samt
efterbearbetning med bildredigeringsprogram.

Falkenberg
24-25/10 09.00-13.30
Ledare: Sabi Karlsson
2 ggr / 1250 kr

Hantera digitala
foton
Vad gör du med dina digitala
bilder i datorn? Lär dig skapa
mappar och enklare redigering.

Laholm
Start: 28/10, onsdagar 18.30-20.45
Ledare: Gudrun Pettersson
6 ggr / 850 kr

Kungsbacka
Start: 28/9, måndagar 18.3021.00 och två helgdagar.
Ledare: Paul Sirugo
6 ggr / 1500 kr

1 gång / 1050 kr (USB-minne
med preset och E-bok ingår)

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/halland • På telefon: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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SV Hallands

Inspirationsdag
Lördag 14 november
En dag för hälsa, personligt växande
och mänsklig utveckling.

Välkomna till en inspirerande lördag i höst i hälsans tecken, en dag fylld av nya
tankar, idéer, erfarenhetsutbyte, kunskap och samtal. Vi bjuder in till
föreläsningar, workshops och många möjligheter att prova på sådant man
kanske länge gått och funderat på. Vad sägs om yoga, massage, personligt
ledarskap, ayurveda, compassionträning, meditation och mycket mer.

Anmäl intresse till oss, så skickar vi hela dagsprogrammet när det närmar sig.
Programmet kommer också att finnas på vår hemsida www.sv.se/halland, så håll utkik!
Lördag den 14 november 2015, kl 10.00-15.00
Mötesplats Mölle, Möllegatan 11 i Falkenberg
Fri entré
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Öka välmåendet med Compassion.
Föreläsning 14 november
Ibland är det svårt att känna värme och förståelse för sig själv, speciellt när vi upplever
något jobbigt, vi är ofta överdrivet självkritiska och tuffa mot oss själva. Därför har
Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med forskare utarbetat en kurs där
deltagarna får öva på compassion och selfcompassion.
- Det hjälper oss att värna om oss själva, sätta gränser och
hantera stress, säger Lena Bergquist, som är initiativtagare till kursen och skapare av upplägg och innehåll.

Selfcompassion handlar om att utveckla förmågan att
känna värme, vänlighet och acceptans för sig själv och
hitta styrkan och visheten i sitt inre.

- Det handlar kort sagt om att öka ditt välmående och bli
snällare, framför allt mot dig själv.

Med ökad kunskap kan vi i högre grad själva välja hur vi
vill förhålla oss till det som händer oss och andra i livet.

Lena är en av inspiratörerna på SV Hallands stora Hälsodag i november.

- Men det handlar inte bara om att förstå, utan också om
att compassionträna, säger Lena. Det kan handla om att
träna känsloreglering, vilket innebär att man övar på att
gå från en känsla av stress till en upplevelse av lugn.

Vikten av att röra sig, äta rätt och sova tillräckligt är de
flesta medvetna om. Men lika viktigt är det att ta hand
om hjärnan och vår självläkande förmåga.

Boka
14 november
med SV!

Lena Bergquist är
kommunikationsvetare, pedagog och
samtalsterapeut.
På SVs inspirationsdag
den 14/11 berättar hon
mer om compassionträning och hur vi kan
hitta nya vägar till att
förstå oss själva bättre.

Kurser i Compassionträning startar i februari 2016 hos
Studieförbundet Vuxenskolan i Halland.

Hållbar utveckling - lokalt och globalt!
SV Halland vill jobba aktivt med hållbar utveckling på
alla fronter och genom utbyten av olika slag. Därför vill
vi under denna dag ta tillfället att lära mer och bidra till
kvinnor och deras familjer i byn San Juan La Laguna i
Guatemala.

Just nu pågår ett SV-projekt med fokus på mänskliga rättigheter i Guatemala som stöttar kvinnligt entreprenörskap. Den 14 november vill vi binda samman den hållbara
utvecklingen lokalt och globalt. Tänka glokalt, helt enkelt!

Vad vore Studieförbundet Vuxenskolan utan alla
engagerade och kunniga kurs- och cirkelledare?
Under inspirationsdagen träffar du flera av dem som arbetar med SVs
kurser inom det breda område som vi ibland kort och gott kallar för
”kropp och själ”. Casandra är en av alla de ledare som finns på plats
den 14 november för att dela med sig av sina erfarenheter. Jonas
Wårstad är en annan, och honom kan du läsa om på sid 20.
Casandra Hallberg, vem är du? Jag brinner för att inspirera
andra och jag har ett stort intresse för att driva projekt och anta utmaningar,
därför har jag skrivit två böcker. Min första är en receptbok förankrad i min
hembygd i Laholms kommun. Min senaste bok Hälsohets – nej tack! blir nu
också kurs i just Laholm, vilket känns jättekul!

Vad är viktigt för dig? Inom hälsa är det allra viktigaste att må bra.
Träning och mat är en del, men välmående handlar om så mycket mer. För mig är
viktigt att veta varför man lever som man gör och framför allt att tycka om sin livsstil.
Vad handlar dina kurser om? Det handlar om att komma igång
med det där hälsosamma livet som man länge önskat. En sund livsstil utan
dieteter, tvång och måsten. Hälsa utan hets - helt enkelt!

Vad vill du att folk ska ta med sig när de gått dina
kurser? Jag vill förmedla en bred bild av hälsa som sträcker sig längre
än midjemått, träning och mat. Att känna att man jobbar för sitt inre och
inte mot sin kropp, jag vill inspirera till något positivt att sträva mot.

Har du någon dold talang? Kan vika min tunga som
en trebladig blomma. Helt onödig talang, men ganska rolig!
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Hälsa och
välbefinnande
Massage för hemmabruk

Yoga

Helgkurs

En mjuk och stillsam yoga med välgörande yoga-övningar, andningsövningar och avslappning. Passen
utförs stående, sittande och liggande
i olika yoga-positioner. En yoga som
passar många, från nybörjare till van
utövare.

Grundkurs i svensk klassisk massage
för hemmabruk. Vi går också igenom
hur man kan använda olika dofter
för avslappning eller mer energi.

Kungsbacka
10-11/10, lördag-söndag 11.00-16.00
Ledare: Marie Seffel
2 ggr / 700 kr

Massage för hemmabruk
Lär dig grunden till lättare massage.
Efter kursen kan du utföra en enkel
avslappningsmassage för hela kroppen.

Varberg
Start: 21/9, måndagar 18.30-20.00
Ledare: Carina Fredriksen
6 ggr / 800 kr

Massage för hemmabruk

Varberg, Dansa Studio
Start: 22/9, tisdagar 08.00-09.15
Ledare: Anette Lovehag
8 ggr / 1000 kr. I denna kurs
lämnas inga rabatter.

Yoga
En aktiv yogaform där vi tränar styrka,
uthållighet och smidighet. Med andningsövningar och djupavspänning stillar vi
kropp och sinne för ökat välbefinnande.

Falkenberg
Ledare: Maria Calleja

Nybörjare och fortsättare,

12 ggr/ 1250 kr

helgkurs

Nybörjare

Nybörjaren lär sig massera igenom
ryggen, nacken och axlarna, fortsättaren
fokuserar på resten av kroppen. I två
dagar integreras praktik med teori.

Start: 15/9, tisdagar 19.15-20.45

Halmstad
5-6/9, lördag och söndag 10.00-15.00
Ledare: Edvin Ambrus

Helande Yoga

2 ggr / 925 kr

Aromamassage
Mjuk basmassage med inslag av aromaoljor (lätt doftande) och taktilmassage
i greppen. Kompendium ingår.

Varberg
Start: 9/11, måndagar 18.30-20.30
Ledare: Carina Fredriksen
5 ggr / 800 kr. I denna kurs lämnas
inga rabatter.

Snabbmassage för
nacke och övre rygg
Vi går igenom muskelteori, varför man
får ont, hur man stretchar, och hur man
masserar med olja. Inga förkunskaper
krävs.
Ledare: Jonas Wårstad

Falkenberg
8/11, söndag 13.30-15.45
1 gång / 290 kr

Halmstad
14/9, måndag 18.30-20.45
1 gång / 225 kr

Laholm NYHET
18/10, söndag 09.45-12.00

Fortsättning
Start: 16/9, onsdagar 19.15-20.45

Enkla övningar efter var och ens
förutsättningar. För dig som vill
slappna av och andas lite djupare.
Mycket lätta yogaövningar som
mjukar upp och löser spänningar.

Halmstad
Start: 15/9, tisdagar 14.00-15.15
Ledare: Eivor Evertsson
8 ggr / 930 kr

Lunchyoga
Intensiv yoga i 40 min. Stärkande och
konditionshöjande övningar som ökar
djupandningen. Effektiv stretch. Bli
längre, starkare och mer i dig själv.

Halmstad
Start: 15/9, tisdagar 12.10-12.50
Ledare: Eivor Evertsson
8 ggr / 650 kr

Mediyoga
Medicinsk yoga har sitt ursprung
i kundaliniyogan. Kan utövas som
behandlingsmetod och i förebyggande
syfte. Ingår andningsövningar, yogapass, avslappning och meditation.

Kungsbacka
Start: 24/9, torsdagar 10.00-11.30
Ledare: Eva Björklund
8 ggr / 850 kr

1 gång / 225 kr
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Senioryoga

Tai Chi

Regnbågsreiki NYHET

Nybörjare

NYHET

Ett lugnt och stillsamt yogapass där vi arbetar med mjuka
kropps- och andningsövningar.
Du anpassar yogan efter dina
förutsättningar utan krav på
prestation och resultat.

Vi fokuserar på
koncentration, balans
(yin och yang) och
långsamma mjuka
rörelser. Grundformen
utförs långsamt, mjukt med
avspänd kropp och sinne.

Går djupare i reikins avslappnande
inverkan. Krävs att du har genomfört Reiki 1 och 2. Kursen
genomförs både inne
och ute.

Varberg, Dansa Studio
Start: 22/9, tisdagar 9.30-10.30
Ledare: Anette Lovehag
8 ggr / 650 kr. Seniorrabatten
är avdragen.

Falkenberg
Start: 16/9, onsdagar 11.15-12.15
Ledare: Maria Calleja
10 ggr/ 800 kr

Yoga, meditation
och avslappning
Genevad
Start: 16/9, onsdagar 18.30-20.00
Ledare: Gunilla Samuelsson
10 ggr/ 1150 kr

Qi Gong - Drakens
dans NYHET
Drakens Dans är en forntida
taoistisk träning, en form av Qi
Gong, utformad för flexibilitet
och låg intensitet - för dig som
inte är van vid träning!
Långsamma och mjuka rörelser
med chiball-boll kombineras med
andning och koncentration.

Kungsbacka
Start: 17/9, torsdagar 17.30-18.45
Ledare: Marie Seffel
6 ggr / 680 kr

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

Varberg, Spannarp
Start: 21/9, måndagar 10.00-11.00
Start: 21/9, måndagar 18.30-19.30
Ledare: Vanja Andersson
8 ggr / 660 kr

Qi Gong

Helgkurs NYHET

En koncentrerad introduktionskurs i Qi gong för bättre hälsa,
energitillgång och livskvalitet.
Qi gong används också i förebyggande
syfte, som en metod att öka immunförsvar, hålla sig frisk, skapa sig
mentalt lugn och minska stress.

Halmstad
17-18/10, lör-sönd 10.00-16.00
Ledare: Oxana Emelianova
2 ggr / 750 kr

Halmstad
Start: 15/9, tisdagar 19.00-20.00
Ledare: Patrick Blanc
8 ggr / 750 kr

ChiBall – prova på
Träning inspirerat av Thai Chi,
Qigong, Yoga, Pilates och Feldenkrais. Rörelserna utförs med en
liten boll med fokus på andning,
inre styrka, balans och rörlighet.

Kungsbacka
17/9, torsdag 19.15-20.30
Ledare: Marie Seffel
1 gång / 130 kr

Varberg
Start: 22/9, tisdagar 18.30-20.00
varannan vecka
Ledare: Carina Fredriksen
8 ggr / 1300 kr. Kompendium ingår.
I denna kurs lämnas ingen rabatt.

Mindfulness
- medveten närvaro
Lär dig tekniker för att komma ner
i varv och träna upp förmågan
att vara närvarande i nuet. Bli
nyfiken på ditt liv igen, bli gladare,
minska din stress och sov bättre.
Du arbetar aktivt på egen hand
mellan kurstillfällena.

Kungsbacka
Start: 24/9, torsdagar 13.15-14.45
Ledare: Eva Björklund
8 ggr / 850 kr

Pilates Nyhet
Pilates är en träningsmetod som kombinerar
styrketräning, stretch
och yoga. Pilates handlar
mycket om tankekraft,
kanske mer än om fysisk
styrka. Rörelserna ska
utföras långsamt och
mjukt. Vid varje övning
tränas flera muskelgrupper samtidigt.

Kungsbacka
Start: 27/8, torsdagar
11.45-12.45
Ledare: Hanna Misurak
12 ggr / 1025 kr

Reiki 1 och 2
En handpåläggande metod som är
mycket avslappande och därmed
förstärker kroppens självläkande
förmåga, livskraft och intuition.
Stressnivån reduceras, energierna
harmoniseras och såväl fysiskt
som psykiskt välbefinnande ökas.
Kompendium ingår.

Varberg
Start: 1/10, torsdagar 18.30-20.00
Ledare: Carina Fredriksen
6 ggr / 800 kr

Ullared NYHET
Start: 15/10, torsdagar 18.30-20.00
Ledare: Monica Claesson
6 ggr / 800 kr

Varberg
Start: 5/10, måndagar 18.00-19.30
Ledare: Marianne Lindberg
8 ggr / 1600 kr, I denna kurs
lämnas ingen rabatt.

Halmstad
Start: 17/9, torsdagar 17.00-18.00
Ledare: Madeleine Magnusson
8 ggr / 850 kr. Material ingår.
I denna kurs lämnas ingen rabatt.

Meditation

Nybörjare

Livskvalitet
i vardagen
NYHET
Hur får du ihop livspusslet? Med mental
träning är förändring
möjlig. Genom guidning
av en ledare och stöd av
varandra i en grupp så
blir det både lätt och
roligt. Det främsta
verktyget är du själv
och dina tankar.

Varberg
Start: 21/9, måndagar
09.30-12.00
Ledare: Annica
Nordqvist-Börjesson
8 ggr / 900 kr

Stresshantering och
utbrändhet NYHET
Vad händer i kroppen och hjärnan
vid stress och utbrändhet? Du lär
dig lyssna på signalerna som kroppen
ger dig och får med dig verktyg
att hantera detta i ett KBT-tänk.

Kungsbacka
Start: 24/9, torsdagar 14.00-16.00
Ledare: Carina Zimmerman
8 ggr / 800 kr

Kroppens näringsbehov NYHET

Med hjälp av enkla övningar lär
du dig hitta din egen meditation
som ger dig lugn och balans i
vardagen. Vi börjar från grunden
för att sedan långsamt utvecklas.

Vi går igenom vad kroppen
behöver för att må bra.
Vitaminer och mineralers
betydelse för kroppen och
kostens betydelse för ett
friskare liv.

Varberg
Start: 30/9, onsdagar 18.30-20.00
Ledare: Viveka Månevi

Kungsbacka
Start: 22/9, tisdagar 18.00-20.00
Ledare: Carina Zimmerman

5 ggr / 600 kr

Falkenberg
Start: 28/9, måndagar 18.30-20.00
Ledare: Ann-Charlotte Björesund
6 ggr / 600 kr

Varför händer detta
mig…nu igen?
Vi går igenom praktiska, enkla men
kraftfulla verktyg för att förändra
de mönster som gör att vi, gång
på gång, försätter oss i vissa
situationer och upprepar samma
misstag.

Varberg
17/10, lördag 10.00-17.00
Ledare: Agneta Oreheim

8 ggr / 800 kr

Fred börjar med mig
- Peace Education
Program NYHET
Programmet handlar om att
upptäcka sig själv och det som
är unikt för var och en av oss.
Deltagarna utforskar möjligheten
till personligt välbefinnande och
förmåga att välja och känna hopp.

Kungsbacka
Start: 24/9, torsdagar 16.30-18.30
Ledare: Titti Radle och Inger
Lennerstam-Theon
10 ggr / 250 kr

1 dag / 600 kr

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/halland • På telefon: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Hälsa och välbefinnande (forts)
Mantrameditation

Ansiktsblindhet

Lär dig Mantrameditation som utföres
två ggr dagligen för att lösa upp fysisk
och känslomässig stress. Meditationens
djupgående effekter innebär att utövaren
måste vara psykiskt stabil.

Att inte känna igen ansikten är ett problem
som delas av ca 2,5% av befolkningen. Här
delar vi våra erfarenheter och ger råd och stöd.

Halmstad

1 gång / 225 kr

Kungsbacka Start: 3/10, lördag
13.00-15.15

Start: 27/9 och 4/10,
söndagar 09.45-12.00

2 ggr / 450 kr

Halmstad

Start: 11/10, söndag
16.00-18.30 + 17/10,
lördag 15.00-17.30

2 ggr / 450 kr

Laholm

Start: 27/9 och 4/10,

söndagar 09.45-12.00
2 ggr / 450 kr

Varva ner med
avslappning NYHET
Stress har starkt negativ inverkan på din
hälsa och ditt välbefinnande. Här får du
bland annat lära dig rätt andning, mentala
tekniker för avslappning, vilken effekt
tankar har på hjärnan och därmed
kroppen och lugnande healing.

Halmstad

Laholm

Positivt tänkande –
lättare sagt än gjort?
Här får du lära dig att undvika de vanligaste
misstagen folk gör när de försöker tänka
positivt.

Halmstad

1 gång / 225 kr

Laholm

1 gång / 225 kr

Att läsa kroppsspråk
och ansiktsuttryck

17.30-19.00

Halmstad

18/10, söndag 13.00-15.15

Halvdagskurs

Du får lära dig effektiva tekniker som
fungerar oavsett din storlek och styrka,
samtidigt är dessa så enkla att du kommer
ihåg dem även under stark stress.
20/9, söndag 13.00-17.45
1 gång / 450 kr

Konstruktiv
konflikthantering
Konflikter skapar problem överallt, både i
relationer och i grupper. Vi går igenom
olika principer och redskap för att både
förebygga och lösa konflikter.
8/11, söndag 10.00-12.15
1 gång/ 280 kr

Halmstad

27/9, söndag 13.00-15.15

2 ggr / 450 kr

Enkelt och effektivt
självförsvar för
tjejer i alla åldrar

Falkenberg

21/9, måndag 18.30-20.45

Lär dig tolka över 100 olika former av kroppsspråk, samt de sju grundläggande känslorna
i ansiktet. Föreställ dig vilken nytta du skulle
ha av detta!

Start: 23/10, fredagar

30/9, onsdag 18.30-20.45

Här får du lära dig enkla, effektiva övningar
som renar, stärker och skyddar energikroppen
från negativa energier och influenser.

Halmstad

Start: 28/9, måndagar
18.30-20.45

16/9, onsdag 18.30-20.45
1 gång / 225 kr

2 ggr / 450 kr

Att förstå och handskas
med en psykopat
Många har fått sina liv förstörda av en psykopat, inte minst känslomässigt. Hur tänker en
psykopat? Kan man klara av en relation med
en psykopat? Kunskap om detta och mer
därtill får du här.

Kungsbacka 10/10, lördag 09.30-11.45
1 gång / 280 kr

Varberg

24/10, lördag 10.00-12.15
1 gång / 280 kr

Falkenberg

7/11, lördag 13.30-15.45
1 gång / 280 kr

Halmstad

23/9, onsdag 18.30-20.45

Hyltebruk

26/9, lördag 10.45–13.00

1 gång / 225 kr
1 gång / 225 kr

Laholm

3 ggr/ 650 kr

1 gång / 225 kr

Halmstad

14/10, onsdag 18.30-20.45

Att rena, stärka och
skydda din energikropp,
aura

4/10 söndag 13.00-15.15
1 gång / 225 kr

Att läsa kroppsspråk
NYHET

Lär dig tolka över 100 olika former av kroppsspråk. Föreställ dig vilken nytta du skulle ha
av detta, både privat och i ditt yrke.

Varberg

24/10, lördag 13.00-17.45
1 gång / 450 kr

Att upptäcka lögner
Bli bättre på att upptäcka lögner! Föreställ
dig vilken nytta du skulle ha av detta, både
privat och i ditt yrke.

Kungsbacka 3/10, lördag 09.30-11.45
NYHET
1 gång / 280 kr
Falkenberg

7/11, lördag 10.00-12.15
1 gång / 280 kr

Halmstad

19/10, måndag 18.30-20.45
1 gång / 225 kr

Hyltebruk

1 gång / 225 kr

26/9, lördag 14.00–16.15
1 gång / 225 kr

Ledare i kurserna på den här sidan är Jonas Wårstad. Han är kunnig inom ett flertal områden,
som alla handlar om att må bra, finna inre och yttre styrka och balans samt att förstå andra.
Jonas Wårstad, vem är du? En mångfasetterad och
djup person som älskar att lära och lära ut. Håller kurser och föreläsningar för Studieförbundet Vuxenskolan i hela Halland. Skriver
just nu på min tredje bok om hur man bemöter och handskas med
“besvärliga” arbetskollegor.

Vad är viktigt för dig? Välmående på alla sätt, psykologiskt såväl som socialt, och att lära mig något nytt varje dag som
berikar mitt liv.
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Vad handlar dina kurser om? Att må bra, förstå andra människor
och handskas med olika situationer i livet vare sig det gäller stresshantering, att
läsa kroppsspråk eller utöva självförsvar.

Vad vill du att folk ska ta med sig när de gått dina
kurser? Användbar och praktisk kunskap som förbättrar deras liv och gör dem
starkare och mer självständiga som individer.

Har du någon dold talang? Jag “känner in” folk rätt så snabbt och på
olika sätt. Plus några saker till som får förbli en hemlighet…(skratt)

Personligt
Ledarskap
Ledare: Nenna Zetterström

Steg 1
Medveten utveckling
genom självkännedom.
För dig som vill förstå och
kunna leda dig själv med
glädje, frihet och
självförtroende!

Enneagram - ett sätt att förstå sig själv
och andra NYHET
Enneagrammet är en beskrivning av personlighetstyper mot en
bakgrund av karaktärsdrag, motivation, beteenden och uppfattningar. Det är lättare att skapa förändringar hos dig själv
och förståelse för andra när du vet vad som ligger bakom.

Varberg			
Start: 4/11, ons 19.00-21.00
Ledare: Anna-Carin Håkansson

Helgkurs 3-4/10, 10.00-14.30

4 ggr / 2200 kr

2 ggr / 2200 kr

Ledare: Anna-Carin Håkansson

4 ggr / 1600 kr

Kungsbacka
Start: 24/10, lör 10.00-15.00
Varberg
Start: 26/9, lör 10.00-15.00

Steg 2
Du får fler praktiska verktyg
att arbeta med självkänsla,
motivation och hur du kan
styra dina tankeprocesser
för att enklare uppnå det du
vill. För dig som vill komma
vidare och vill ha roligt
under tiden!

Varberg		
Start: 21/11, lör 10.00-15.00
4 ggr / 1870 kr

Steg 3
Fördjupning och tillämpning som knyter ihop till en
kraftfull helhet av delkurserna.
Här läggs stor vikt vid insikter
och förståelse av det personliga ledarskapet.

Varberg		
Start: 22/9, tis 18.00-20.30

Friskvård i vatten
Skonsamt och stärkande.
För mer info om passen:
0703-593449, info@fysiokraft.se

Falkenberg, Klitterbadet,
varmvattenbassängen
Start: 13/9, söndagar 17.00-18.00
Start: 13/9, söndagar 18.00-19.00
Start: 13/9, söndagar 19.00-20.00
Start: 15/9, tisdagar 19.15-20.15
Ledare: Från Fysiokraft
12 ggr / 975 kr

Medveten andning
Att må bra med
fibromyalgi NYHET

Gör egna salvor
och krämer

Cirkeln som ger dig kunskap och
redskap att hantera vardagen.

Kom till vackra Hölseböke Naturhälsogård på en heldag där vi
tillsammans gör ekologiskt cerat,
fotkräm, salvor, shampo och tvål.

I samarbete med Fibromyalgi
Distrikt Halland.

Falkenberg
Start: 20/10, tisdagar 18.30-20.30
Ledare: Anna Evertsson
5 ggr / 400 kr

Säg ja till dig själv!
Hur får vi samspelet i vardagen
att fungera på ett bra sätt för hela
familjen? Det finns inga givna
lösningar men det finns många
möjligheter att göra samspelet
både enklare och roligare.

Falkenberg
Start: 23/9, onsdagar 18.00-19.30
varannan vecka
Ledare: Annelie Håkansson,
socionom och familjecoach
3 ggr / 600 kr

8 ggr / 2020 kr

I dessa kurser lämnas
inga rabatter.

Bok med recept finns att köpa på
plats för 200 kr. Tag med egen
lunch.

Hölseböke Naturhälsogård
10/10, lördag 09.00-16.00
17/10, lördag 09.00-16.00
Ledare: Inger Gustavson
1 gång / 550 kr

Vårda ditt inre
och yttre
Vad kan du göra för att hitta en
bra balans i vardagen? Stress och
Ayurveda, är några av ämnena vi
berör. Finns intresse, fortsätter
vi kursen med t.ex. zonterapi.

Hyltebruk
Start: 7/9, måndagar 18.30-20.45
Ledare: Kerstin Bogren
3 ggr / 495 kr

Att vår andning sker automatiskt
är ett faktum. Detta garanterar
tyvärr inte att andningen är av
god kvalitet. Upptäck att hur du
andas kan ha en stor inverkan på
bland annat din hälsa, stressnivå, sömn och matsmältning.

Hyltebruk
3/9, torsdag 18.30-20.00
Ledare: Britt Bengtsson
1 gång / 175 kr

Hälsohets Nej tack! NYHET
Är det dags att må bra
och vill du själv bestämma
hur du ska nå dit? Låt dig
guidas dig till ett bättre
välmående och sunda
tankar kring mat och
träning. Hitta din egen
livsstil och må bra i dina
val utan andras påverkan
och åsikter.

Laholm
Start: 5/10, måndagar
18.30-20.45
Ledare: Casandra Hallberg
5 ggr / 650 kr

Lillemor
i Laholm
tipsar:
Vi är stolta över att ha Casandra Hallbergs
kurs till hösten! Äntligen lyfter vi denna
viktiga fråga om hälsohets, vikten av att må
bra på rätt sätt och det med en fantastisk
ung ledare som även är författare och
entreprenör. Andra nyheter är
personlig klädsömnad och
vinkunskap med en mycket
erfaren sommerlier.

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/halland • På telefon: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Hälsa och välbefinnande (forts)
Makeup

Makeup NYHET

Endagskurs

Lär dig grundläggande teori och praktik
utifrån dina egna förutsättningar. Du får
sminka både vardags- och kvällsmakeup.
Produkterna som vi använder kommer
från Maria Åkerberg och ingår i priset.
Även lösögonfransar ingår i avgiften.
Ledare: Lizeth Berntsson

Här är kursen för dig som vill lära dig
mer om makeup! Vi går igenom färglära,
appliceringsteknik och olika verktyg för
ett lyckat resultat. Inga förkunskaper
krävs. Om intresse finns, avslutar vi med
en fotografering i studio till självkostnadspris.

1 gång / 400 kr

Varberg
Start: 22/9, tisdag 18.30-21.00
Ledare: Sussie Petersson		

Kungsbacka (för dig mellan 15-30 år)
17/10, lördag 10.00-14.00
Kungsbacka (från 30 år och uppåt)
18/10, söndag 10.00-14.00
Varberg (alla åldrar)
3/10, lördag 10.00-14.00

3 ggr / 650 kr

Makeup - för seniorer
NYHET

Makeup - ögon och läppar
Lär dig att lägga olika make up för ögon och
läppar. Vi går igenom hur du sminkar
till vardags, fest och sotningsteknik.

Falkenberg
24/10, lördag 9.30-14.00
Ledare: Stefani Oklöv

Har du tappat sugen eller kört fast i makeupdjungeln? Här går vi stegvis igenom hur man
lägger en fin makeup när livslinjerna blivit
fler, brynen glesare eller synen sämre. Vi går
igenom färglära, appliceringsteknik och olika
verktyg för ett lyckat resultat. Alla produkter
ingår.

Varberg
Start: 13/10, tisdag 18.00-20.30
Ledare: Sussie Petersson

1 gång / 250 kr

3 ggr / 600 kr. Seniorrabatten är avdragen.

Carolin i
Hylte tipsar:
I Hylte finner du i höst flera nyheter alltifrån streetdance till surdegsbakning.
Du hittar även en föreläsning i
att andas rätt och här kan vi
starta en längre kurs om
intresse finns.
Har du idéer om fler
kurser till Hylte?!
Tipsa mig gärna!

Följ oss på
Instagram:
svhalland

Gilla oss på Facebook
och var med och få
erbjudanden och
löpande info:
www.facebook.com/
svhalland
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Konst
Akryl
Vi inriktar oss på måleriets idé,
akrylens flexibilitet och möjligheter.
Vi experimenterar med material
och metoder och utvecklar ett
eget bildspråk.

Varberg NYHET
Start: 1/10, torsdagar 18.30-21.00
varannan vecka
Ledare: Christian Boysen
6 ggr / 400 kr

Halmstad
Start: 17/9, torsdagar 18.00-20.30
Ledare: Anna Sjöberg

Eva i
Falkenberg tipsar:

Akryl och akvarell

Höstens program inbjuder till många
spännande kurser och föreläsningar.

NYHET

Under ledning av en erfaren
konstnär får du som är nybörjare
hjälp med teknikerna från grunden,
materialval, färgblandning och
penselteknik. Du som målat
tidigare får råd och hjälp med
att utveckla och förnya ditt
måleri. Medtag eget material.

Bland annat föreläser
regissören och komikern
Lars Classon om hur
det kan vara att leva
med ångest, och
Anders Krasse som
renoverat en 13rumsvilla för
nästan inga
pengar alls!

Varberg
Start: 14/9, måndagar 13.30-16.30
Ledare: Siv Ericsson
6 ggr / 760 kr

10 ggr / 950 kr

Måla med Kaisa
Vi samlas för att inspireras
och lära av varandra. Vill du
vara med? Vi målar i olja samt
tränar teckningsteknik.
Ledare: Kaisa Engström

Kropps- och ansiktsmålning NYHET
Lär dig praktiska målartekniker,
färgkombinationer, verktyg samt
att måla häftiga motiv! Vi kommer
att gå in lite på 3d-målningar och
självklart halloweeninspirerade
motiv. Vi kommer att måla på
varandra och oss själva.

Kungsbacka, Idala
församlingshem
Start: 3/9, torsdagar
18.30-20.45, varannan vecka
7 ggr / 200 kr

Ledare: Mirja Brillman

Kungsbacka, Hällevik
samlingslokal
Start: 25/8, tisdagar 18.3020.45, en gång/månad

1 gång / 550 kr

Kungsbacka
24/10, lördag 10.00-16.00

5 ggr / 220 kr

Varberg
17/10, lördag 10.00-16.00

Akvarell

Börja måla akvarell

Måleriets historia

Måleri

Vi börjar med akvarellens grunder,
penslar, färger och papper. Vi
målar härliga bilder, utvecklar
akvarellteknik och särart.

I höst fortsätter vi med
Frankrikes stora målare genom
tiderna från Marquet till Herbin.
Det går bra att anmäla sig som
nybörjare varje termin. Kursen
hålls i samarbete med Förbundet Tanke och Känsla, TOK.
Ledare: Benkt Engquist

Måla under ledning av
konstnär. Egna motiv och
stilleben, utveckla ditt estetiska sinnelag.

Halmstad
Start: 15/9, tisdagar 12.30-15.00
Ledare: Anna Sjöberg
10 ggr / 950 kr

Akvarellkurs NYHET
Vad gör man när man inte längre
kan göra det man en gång kunde?
Eller tror att man inte alls kan och
aldrig har kunnat. Detta är en
kurs som bygger på lek, lust och
experiment.

8 ggr/ 1200 kr

Halmstad
Start: 13/10, tisdagar
17.30-20.00
Laholm
Start: 15/10, torsdagar
09.30-12.00

Inga rabatter på denna kurs.

Kungsbacka,
Galaxen i Onsala
Start: 29/9, tisdagar
10.00-12.15
Start: 29/9, tisdagar
18.00-20.15
Ledare: Gheorge Minescu

Vi fokuserar på akvarellens
speciella uttrycksmöjligheter
och ditt eget skapande.
Provar olika tekniker och
utvecklar egna bildvärldar.
Gemenskapen är en viktig
del av kursen.

Halmstad
Start: 16/9, onsdagar
13.30-16.00
Ledare: Anna Sjöberg
10 ggr / 950 kr

8 ggr / 1650 kr + medlavg 100 kr
till ”Penseldragarna i Onsala”.

Falkenberg
Start: 26/10, måndagar 18.30-21.00
Ledare: Ann-Kristin Yman Robarth
5 ggr / 600 kr

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/halland • På telefon: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Språk
Let’s start again!

Engelska

Nybörjare

Fräscha upp din engelska
genom roliga, kommunikativa
övningar på ett lätt och lustfyllt
sätt. Förkunskaper i engelska
behövs till denna kurs.

Kurs för dig som vill repetera
dina kunskaper och börja om från
början. Vi fortsätteratt bygga
på kunskaperna och takten
anpassas till var och en i gruppen.

Falkenberg
Start: 5/10, måndagar 16.30-18.00
Ledare: Emelie Åkerlind
10 ggr / 925 kr

Let’s start again!
2:a terminen

Halmstad
Start: 16/9, onsdagar 10.00-11.30
Ledare: Jirina Göransson
10 ggr / 925 kr

Engelska
Motsvarande årskurs 9

För dig med förkunskaper
motsvarande grundskolans
högre årskurser.

Kungsbacka
Start: 5/10, måndagar 10.00-11.30
Ledare: Elke Paulsson
10 ggr / 925 kr

Engelska
Lätt konversation

Använd din engelska i enklare
samtal och dialoger kring olika
livssituationer.

Falkenberg
Start: 7/10, onsdagar 16.30-18.00
Ledare: Emelie Åkerlind
10 ggr / 925 kr

Halmstad
Start: 17/9, torsdagar 10.00-11.30
Start: 17/9, torsdagar 17.45-19.15
Ledare: Jirina Göransson
10 ggr / 925 kr

Laholm
Ledare: Elna Sjöholm
Start: 7/10, onsdagar 18.30-20.00
10 ggr / 925 kr

Konversation

Kungsbacka
Start: 22/9, tisdagar 10.15-11.45
Ledare: Leif Fjellstedt
Start: 23/9, onsdagar 10.15-11.45
Ledare: Leif Fjellstedt

10 ggr / 925 kr

Varberg
Start: 17/9, torsdagar 13.30-15.00
Ledare: Ann-Christin Bremholt
10 ggr / 925 kr

Laholm
Ledare: Elna Sjöholm
Start: 6/10, tisdagar 18.30-20.00
10 ggr / 925 kr

Engelska

Konversation,

Fortsättning

För dig som kan göra dig förstådd
i vanliga situationer som uppstår
i länder där engelska talas.

Spanska

Nybörjare

För dig som vill lära dig
spanska från början eller
repetera från grunden.

Varberg
Start: 17/9, torsdagar 18.30-20.00
Ledare: Malin Brandqvist
10 ggr / 925 kr
Start: 18/9, fredagar 10.00-11.30
Ledare: Fuencisla Gil Baeza

12 ggr / 1110 kr

Falkenberg
Start: 22/9, tisdagar 17.30-19.00
Ledare: Carolina Acevedo Arias
10 ggr/ 925 kr

Halmstad
Start: 16/9, onsdagar 19.45-21.15
Ledare: Mary-Paz Bueno Garcia
12 ggr / 1025 kr

Laholm
Start: 21/9, måndagar 19.15-20.45
Ledare: Carolina Acevedo Arias
10 ggr/ 925 kr

Varberg
Start: 16/9, onsdagar 18.00-19.30
Ledare: Ann-Christin Bremholt
10 ggr / 925 kr

Spanska

Varberg
Start: 8/9, tisdagar 11.30-13.00
Ledare: Fuencisla Gil Baeza
12 ggr / 1110 kr

Falkenberg
Start: 22/9, tisdagar 19.15-20.45
Ledare: Carolina Acevedo Arias
10 ggr / 925 kr

Laholm
Start: 21/9, måndagar 17.30-19.00
Ledare: Carolina Acevedo Arias
10 ggr / 925 kr

Spanska

För alla, både personal och
allmänhet, som kommer i
kontakt med teckenbehövande
personer.

3:e terminen

Halmstad
Start: 16/9, onsdagar 18.10-19.40
Ledare: Mary-Paz Bueno Garcia
12 ggr / 1110 kr

Spanska

Konversation

Lättare konversation för dig
som har läst ett par terminer.

Varberg
Start: 8/9, tisdagar 9.30-11.00
Ledare: Fuencisla Gil Baeza
12 ggr / 1110 kr

Spanska

Teckenkommunikation

Fortsättning

Vi pratar och lär oss fler
användbara fraser.

Avancerad

För dig som läst spanska i flera
terminer. Här konverserar
och diskuterar vi!

Halmstad
Start: 16/9, onsdagar 16.30-18.00
Ledare: Mary-Paz Buena Garcia
12 ggr / 1110 kr

Förutom kvällskurser kan vi
erbjuda dagtider eller på helger.
Kontakta oss.

Varberg
Ledare: Monika Callenberg
6 ggr / 650 kr

Danska
Likheter, olikheter, fallgropar,
övning i förståelse och uttal.

Halmstad
Start: 16/9, onsdagar 16.45-18.15
Ledare: Björn Carlson
10 ggr / 925 kr
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Italienska

10 ggr / 925 kr

Italienska

Nybörjare

För dig som är nybörjare eller
har läst lite italienska och känner
att du behöver repetera från
grunden igen. Vi lär oss fraser
och uttryck på lätt turistnivå.

Kungsbacka
Start: 17/9, torsdagar 18.45-20.15
Ledare: Johanna Andersson
12 ggr / 1100 kr

Italienska

Tyska Nybörjare

Nybörjare

Halmstad
Start: 14/9, måndagar 17.15-18.45
Ledare: Katarina Raskov

För dig som

läst italienska i något år

För dig som kan grunden i
det italienska språket och vill
utveckla dina språkkunskaper.
Vi lär oss mer om italienskt
vardagsliv, kultur, geografi,
traditioner, mat & dryck.

Kungsbacka
Start: 17/9, torsdagar 17.00-18.30
Ledare: Johanna Andersson
12 ggr / 1100 kr

Falkenberg
Start: 1/10, torsdagar 18.00-19.30
Ledare: Anna-Lill Cardelli

Franska för barn NYHET
Introduktion för 5-6- åriga barn som vill lära sig snabbt, lätt
och lekfullt. Under kursen utvecklar barnen förmåga att
kommunicera muntligt på franska.

Halmstad
Start: 15/9, tisdagar 17.00-17.45
Ledare: Oxana Emelianova

Nybörjare

För dig som är nybörjare eller har
läst lite franska och känner att du
behöver repetera från grunden
igen. Vi arbetar med olika teman
utifrån gruppens önskemål.

Falkenberg
Start: 24/9, torsdagar 19.00-20.30
Ledare: Christopher Brizet
10 ggr / 925 kr

Halmstad NYHET
Start: 15/9, tisdagar 19.15-20.45
Ledare: Gunilla Gustafsson

Tyska

Franska

Fortsättning

För dig som har läst franska
innan och vill bättra på din
kunskap.

Falkenberg
Start: 22/9, tisdagar 19.00-20.30
Ledare: Christopher Brizet

10 ggr / 925 kr

Konversation

Falkenberg
Start: 7/10, onsdagar 17.00-19.30
Ledare: Sabi Karlsson
10 ggr / 925 kr

10 ggr / 925 kr

Tyska Lätt konversation

Laholm
Start: 5/10, måndagar 18.30-20.00
Ledare: Elna Sjöholm

Laholm NYHET
Start: 1/10, torsdagar 18.30-20.00
Ledare: Gunilla Gustafsson

Ledare: Odile Mombelli

10 ggr / 925 kr

Halmstad NYHET
Start: 15/9, tisdagar 17.30-19.00
Ledare: Gunilla Gustafsson

Vi träffas och samtalar på
medelnivå kring olika teman
som vi bestämmer tillsammans,
det kan vara utifrån intressen
och vardagshändelser.

Start: 31/8, måndagar 18.30-20.00

Halmstad
Start: 17/9, torsdagar 19.15-20.45
Ledare: Björn Carlson

Lär dig enkla fraser för att
kommunicera med turister.

Franska

8 ggr / 700 kr

Du som kan något eller lite. Våga
använda det och lär dig mer genom
lättare konversation.

10 ggr / 925 kr

10 ggr / 925 kr

10 ggr / 925 kr

Falkenberg
Start: 21/9, måndagar 17.30-19.00
Ledare: Horst Budell
10 ggr / 925 kr

10 ggr / 450 kr

Franska

För dig som vill lära dig tyska
från grunden eller fräscha upp
din skoltyska.

10 ggr / 925 kr

Tyska

Fortsättning,

konversation

Falkenberg
Start: 21/9, måndagar 19.15-20.45
Ledare: Horst Budell
10 ggr / 925 kr

Varberg
Start: 1/10, torsdagar 16.00-17.30
Ledare: Ingrid Sörbring
8 ggr / 740 kr

Halmstad
Start: 14/9, måndagar 19.00-20.30
Ledare: Katarina Raskov
10 ggr / 925 kr

Svensk for danskere
Ligheder, uligheder, faldgruber,
øvelse i forståelse og udtale.

Svenska
- ditt nya språk
Träna svenska i en liten grupp.

Halmstad
Start: 17/9, torsdag 17.30-19.00
Ledare: Björn Carlson

Halmstad
Start: 16/9, onsdagar 15.00-16.30
Ledare: Björn Carlson

10 ggr / 925 kr

10 ggr / 925 kr

Kinesiska

Fortsättare

Kursen ger dig ett större ordförråd och en bredare kunskap
om de olika kinesiska satsmönstren.

Halmstad
Start: 14/9, måndagar 18.15-19.45
Ledare: Ping Fang
10 ggr / 925 kr

Intensiv ryska
NYHET

En koncentrerad introduktionskurs som snabbt ska leda fram
till en förmåga att på egen hand
läsa, skriva och tala. Vi tränar
ryska för vardagssituationer.

Halmstad
Start: 15/9, tisdagar 18.00-19.30
Ledare: Oxana Emelianova
10 ggr /925 kr
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IT
Datorkunskap
- Windows 7

Det ingår
USB-minne och
musmatta i alla
våra datorkurser
där du ser
denna symbol*

Grundkurs*

Vi går igenom datorns
funktioner i Windows 7
och lär oss använda datorn
så att vi får mycket nytta
och nöje av den.
Inga förkunskaper behövs,
bara ett aktivt intresse.

Kungsbacka
Start: 24/9, torsdagar 09.30-11.45
Ledare: Leif Fjellstedt
7 ggr / 1250 kr

Falkenberg
Start: 6/10, tisdagar 18.30-21.00
Ledare: Sabi Karlsson
6 ggr / 960 kr

Hyltebruk
Start: 14/9, måndag 09.30-11.45
Ledare: Thom Ericsson
3 ggr / 760 kr, inkl studiemtrl

Datorkunskap
- Windows 8
Grundkurs*

Kursen vänder sig till dig som
är nybörjare och har en laptop
med Windows 2008 att ta med
till kursen. Lär dig hantera
musen, starta program, spara,
öppna, redigera text och annat.

Halmstad
Start: 14/9, måndagar 09.30-11.45
Ledare: Annika Raihle
6 ggr / 1295 kr, inkl studiemtrl

Falkenberg
Start: 21/9, måndagar 18.30-21.00
Ledare: Christian Hast
6 ggr / 1100 kr

Datorkunskap
- Windows 8
Fortsättning*

För dig som har en egen laptop
och vill fördjupa dig ytterligare
i datorns olika program.
Förkunskaper som krävs är
grundkursen eller liknande.

Halmstad
Start: 2/11, måndagar 09.30-11.45
Ledare: Annika Raihle
5 ggr / 995 kr

Facebook

Nybörjare

För dig som har ett konto på
Facebook och vill lära dig de olika
funktionerna. Vi går igenom hur
man letar vänner, gör inlägg,
laddar upp foto och länkar.

Varberg
Start: 22/9, tisdagar 17.00-19.15
Ledare: Evelina Sundberg
3 ggr / 560 kr

Halmstad
21/11, lördag 09.30-15.15
Ledare: Evelina Sundberg

Vi skräddarsyr
utbildningen för er, t ex
bokföring, språk, data m m.
Hyr lokaler för 8-20
personer. Datasal
med 10 datorer.

I Varberg finns
den möjligheten!
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Halmstad
Ledare: Annika Raihle
Start: 16/9, onsd. 09.30-11.45

Laholm
Ledare: Gudrun Pettersson
Start: 6/10, tisd. 14.00-16.15

3 ggr / 650 kr

5 ggr / 750 kr

iPad

Nybörjare

Har du funderat på att
köpa en iPad, men är
osäker på om det är
något för dig? Ta då
chansen att komma till
oss och testa en av våra,
under ledning av en
kunnig ledare.

1 gång / 150 kr

Varberg
2/10, fredag 09.30-12.00
7/10, onsdag 13.00-15.30
Ledare: Jan Togerö
1 gång / 150 kr

17/11, tisdag 18.00-20.30
Ledare: Elisabeth Hagberg
1 gång / 150 kr

Fortsättning

Här erbjuder vi dig en fördjupning av möjligheterna
med din iPad. Du tar med
din egen iPad på kursen.

Halmstad
Start: 14/10, onsdagar
12.30-14.45
Ledare: Annika Raihle
3 ggr / 600 kr

iPad

Vi börjar från noll i kursen med
de enklaste grunderna och lär oss
att smidigt använda funktionerna
och upptäcka möjligheterna i vår
egen iPad. Vi går igenom såväl
praktiska som kreativa tips.

Bli kompis med din iPad. Lär dig
grunderna och upptäck möjligheterna. Du får låna en iPad.
Denna kurs är lika bra för dig
som redan har en som för dig
som funderar på att skaffa en!

Inga förkunskaper krävs. Ta med
egen iPad (surfplatta från Apple)
och laddare med sladd.

Halmstad
Start: 14/9, måndagar 12.30-14.45
Ledare: Annika Raihle

Kungsbacka
Start: 21/9, måndagar 10.00-12.30
Ledare: Sten Rönnbom

3 ggr / 650 kr

3 ggr / 500 kr

Varberg
Start: 14/10, onsdagar 09.30-12.00
Ledare: Jan Togerö
3 ggr / 500 kr
Start: 12/10,

måndagar
17.30-19.45
Ledare: Evelina
Sundberg

iPad Prova på

iPad

Vill du lära dig
Instagram, att blogga
eller marknadsföra
dig via Internet?

Lär dig använda Internet och skapa ett epost-konto, skriva och
skicka e-post. Vi lär oss även spara, öppna och bifoga bilder
och dokument.

1 gång / 450 kr

Kungsbacka
23/9, onsdag 10.00-12.30
Ledare: Sten Rönnbom

SV för ditt företag!

Internet och E-post NYHET

3 ggr / 560 kr

Halmstad
Start: 16/9, onsdagar
12.30-14.45
Ledare: Annika Raihle
3 ggr / 600 kr

Laholm
Start: 15/9, tisdagar 14.00-16.15
Ledare: Gudrun Pettersson
3 ggr / 500 kr

Surfplatta Android
Nybörjare

Vi går igenom funktioner och
användningsområden. Ta med en
egen surfplatta/smartphone med
Android-operativsystem (t.ex.
från Samsung, Acer och Sony).

Kungsbacka
Start: 21/9, måndagar 13.30-16.00
Ledare: Sten Rönnbom
3 ggr / 500 kr

Falkenberg NYHET
Start: 9/11, måndagar 18.30-21.00
Ledare: Christian Hast
4 ggr / 550 kr

Hyltebruk
Start: 5/10, måndagar 9.30-11.45
Ledare: Thom Ericsson
3 ggr / 650 kr

iPhone
Bli kompis med din iPhone.
Lär dig grunderna och upptäck
möjligheterna. Du tar med din
egen iPhone!

Kungsbacka
Start: 19/10, måndagar 10.00-12.30
Ledare: Sten Rönnbom
3 ggr / 500 kr

Varberg
Start: 21/9, måndagar 17.30-19.45
Ledare: Evelina Sundberg
3 ggr / 560 kr
Start: 18/11, onsdagar 09.30-12.00
Ledare: Elisabeth Hagberg
3 ggr / 500 kr

Halmstad
Start: 5/10, måndagar 12.30-14.45
Ledare: Annika Raihle
3 ggr / 560 kr

CAD 1 för 2D- och
3D-design NYHET
För ritarbete, modellering, byggnadsritning och konstruktion.
Denna kurs vänder sig till företag
och privatpersoner som håller på
med produktutveckling och design
inom industri eller som har ett
stort tekniskt intresse. Medtag
egen laptop, program finns på
plats. För mer information om
kursen gå in på vår hemsida.

Falkenberg
Start: 12/10, måndagar 18.30-21.00
Ledare: Christian Hast
6 ggr / 1200 kr
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Släktforskning
Google Earth i
släktforskningen
NYHET

Släktforskning
Nybörjare

För dig som vill komma igång.
Vi går igenom släktforskningens
grunder, kyrkoarkiv och handskriftläsning, samt lär oss om
olika databaser. Viss datavana
krävs.

Kungsbacka
Start: 15/9, tisdagar 18.00-20.30
Ledare: Heinrich Kaufmann
7 ggr / 910 kr
Start: 16/9, onsdagar 13.00-15.15
Ledare: Heinrich Kaufmann
7 ggr / 910 kr

Nyfiken på
släktforskning

Släktforskning

Vår kursledare visar och berättar
om hur man kommer igång,
och vilka resurser som finns på
bibliotek och hos studieförbund.
I samarbete med biblioteket.

Vi fördjupar våra kunskaper
med att bygga släktträd i datorn
och att lägga upp foton. Vi lär
oss även hur man emigrantforskar. Viss datavana krävs.

Kungsbacka Bibliotek
1/9, tisdag 18.00
Ledare: Heinrich Kaufmann

Laholm
Start: 30/9, onsdagar 18.30-21.00
Ledare: Tommy Olsson och
Mats Ivarsson

Fortsättning

Avgiftsfri

6 ggr / 1100 kr
Start: 23/9, onsdagar 18.00-21.00
Ledare: Kjell Eriksson

6 ggr / 1100 kr

Falkenberg
Start: 8/10, torsdagar 18.00-20.30
Ledare: Pär Andin
5 ggr / 900 kr

Laholm
Start: 22/9, tisdagar 18.30-21.00
Ledare: Tommy Olsson och
Mats Ivarsson
6 ggr / 685 kr

Varberg
Start: 10/9, torsdagar
09.00-12.00
Ledare: Lars Löfgren
6 ggr / 1100 kr

6 ggr / 685 kr

Åsa Bibliotek
10/9, torsdag 18.00
Ledare: Heinrich Kaufmann

Disgen

Tolka handstilar

Avgiftsfri

Varberg
Start: 7/9, måndagar 09.00-12.00
Ledare: Lars Löfgren		

Med Google Earth kan man
flyga jorden runt, visa hus,
platser och trakter var som
helst. Här kan vi se förfädernas levnadsbanor eller
emigranternas färder ut i
världen. Ett trevligt sätt
att presentera hur våra
förfäder flyttade och
färdades!

Släktforskning
Nybörjare

Sök dina rötter i arkiven. Vi går
igenom olika källor med hjälp
av datorn de tre sista gångerna.
Vi åker också på ett studiebesök
till landsarkivet i Lund (där vi
delar på bensinkostnaden).
I denna kurs utgår ingen rabatt.

Halmstad
Start: 15/9, tisdagar 13.00-15.30
Ledare: Barbro Björk
8 ggr / 1600 kr. Studiematerial
och 10 veckors prenumeration
på Arkiv Digital ingår.

Det svåraste med släktforskning
är att tyda handstilar. Här får du
lära dig detta! Läseboken för
släktforskare ingår i deltagaravgiften.

Halmstad
Start: 15/9, tisdagar 16.00-18.30
Ledare: Barbro Björk
5 ggr / 820 kr

Grundkurs

Vi lär oss programmet från
grunden, går igenom hur man
skriver in sina anor och säkrar
uppgifterna på rätt sätt. Vi tränar
på olika utskrifter och vi lägger in
porträtt i släktforskningen. Du bör
ha Disgen innan kursen startar.

Varberg
Start: 19/10, måndagar 09.00-12.00
Ledare: Lars Löfgren		
6 ggr / 1100 kr

Registrera och
hantera din
släktforskning

Disgen

Fortsättningskurs som stöttar
dig som redan börjat. Här får du
lära dig mer om att registrera och
bygga ditt släktträd i datorn.

Kungsbacka
Start: 1/10, torsdagar 13.00-15.30
Ledare: Heinrich Kaufmann
5 ggr / 780 kr

Fortsättning

Vi väljer ut personer i vår släktforskning som vi vill redovisa fler
uppgifter om. Det kan vara köpekontrakt, brev och bilder.
Vi skapar en egen sida i vår släktbok där vi redovisar en sammanställning av dessa personer.

Varberg
Start: 7/9, måndagar 13.00-16.00
Ledare: Lars Löfgren		
6 ggr / 1100 kr

Ekonomi
Företagsekonomi

Grundkurs *

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

Halmstad
Start: 9/9, onsdagar 18.30-21.00
Ledare: Elzbieta Johansson
9 ggr / 1595 kr Studiematerialet “Bokföring från början” ingår.

Bokföring med Visma 500*

Bokföring

Grundläggande

Bokföring från början till enkelt bokslut. Här
går vi igenom manuellt vad som händer i
företaget. Lämpligt för dig som är på väg att
starta eget. Studiematerialet “Bokföring från
början” tillkommer.

Varberg
Start: 3/10, lördagar 10.00-13.00
Ledare: Malin Brandqvist
4 ggr / 1100 kr

Bokföring på datorn för dig som har grundkunskaper. Vi arbetar med skatter och
avgifter, kund- och leverantörsreskontra,
resultat, balansräkning och annat.

Varberg
Helgkurs: 14-15/11, lör-sön 09.00-16.00
Ledare: Kicki Nilsson

2 ggr / 1200 kr

Halmstad
Start: 11/11, onsdagar 18.00-21.00 De sista
två veckorna kör vi även på måndagarna
Ledare: Elzbieta Johansson
7 ggr / 1100 kr
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Dans

Folkdans

Zumba
Zumba är dansbaserad
träning till latinsk musik
för alla åldrar.
Det är roligt, enkelt och
effektivt! Lena är utbildad
Zumbainstruktör.

Halmstad
Nu i våra nya fina
danslokaler på
Nässjögatan 6

Nybörjare

För dig som inte har provat Zumba
innan, här går vi igenom stegen
grundligt.
Start: 16/9, onsdagar 19.15-20.15
Instruktör: Lena Carlsson
10 ggr / 900 kr

Zumba fitness

Zumba för dig som redan har
varit med och dansat ett tag.
Start: 16/9, onsdagar 18.00-19.00
Instruktör: Lena Carlsson
10 ggr / 900 kr

Västafrikansk dans
Dansen och musiken bygger upp
och stärker kropp och själ på flera
plan. Hela kroppen tränas då
rörelsemönstret är stort, kraftfullt
och explosivt. Alltid en källa av
energi, dans- och livsglädje!
Ledare: Karin Ekdahl

Barndans 5-8 år
Vi blandar lek och rytmik med
grundläggande teknik för att
skapa en bra grund i dansen.
Start: 20/9, söndagar 12.30-13.30
Ledare: Elin Strömberg
8 ggr / 650 kr

Breakdance
Tillsammans med en breakdansare lär du dig grunderna
som är trix, balans och dans,
dock ingen koreografi.
I dessa kurser är ungdomsrabatten redan dragen.
Ledare: Matti Larsson Seppälä/
Elvir Aljecevic
8 ggr / 700 kr

För dig som är nybörjare,
10 år och uppåt
Start: 14/9, måndagar 18.30-19.30

För nybörjare:

För dig som är har dansat
en del breakdance innan

För fortsättare:

Start: 14/9, måndagar 17.20-18.20

Start: 14/9, måndagar 19.00-20.15

Folkdans

MTV-Dance för dig
mellan 6-12 år

Lär dig grunderna i gammal-,
folk- och sällskapsdans till
levande musik. Kom själv
eller i par - alla får dansa!
Start: 30/9, onsdagar 19.00-20.00
Ledare: Birgitta Meuller/
Irene Persson

Vi gör steg- och danskombinationer till den senaste popmusiken
samtidigt som vi jobbar på vår
rytmkänsla och koordinationsförmåga.
I denna kurs är ungdomsrabatten
redan dragen.
Start: 15/9, tisdagar 16.15-17.15
Ledare: Elin Strömberg
8 ggr / 650 kr

Street för vuxna
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: 15/9, tisdagar 17.30-18.30
Ledare: Elin Strömberg
8 ggr / 750 kr

Tölögården
Start: 8/9, tisdagar 19.30–22.00
Ledare: Claes Pehrsson
15 ggr / 300 kr inkl. fika. Anmälan
och info: Claes, 0709-20 63 10

Nedanstående kurser arrangeras tillsammans med Danseriet.

8 ggr / 800 kr
Start: 14/9, måndagar 17.30-18.45

Kungsbacka

För nybörjare och andra intresserade
dansare. Dansa traditionell svensk
folkdans och gammaldans tillsammans
med Vallda folkdanslag.

8 ggr / 350 kr

Jazzdans vuxen NYHET

Balett nyhet

Nybörjare/fortsättare

Klassisk balett ger dig den
tekniska grunden till praktisk
taget all konstnärlig dans. Du får
grace, styrka, musikalitet och
flexibilitet.

Jazzdans är en intensiv träningsform till pulserande musik och
inbegriper många olika stilar alltifrån den klassiska jazzdansen
till streetjazz.
Jazzdans är en befriande dansform
som ger kroppen harmoni, styrka
och smidighet.
Start: 27/8, torsdagar 20.00-21.00
Ledare: Hanna Misurak
12 ggr / 1225 kr

Showdans NYHET
I denna kurs lär sig deltagarna
koreografier till stora shownummer. Vi arbetar med utstrålning,
koordination, koncentration
och interpretation anpassade
till deltagarnas åldrar.

6-8 år, Nybörjare
Start: 27/8, torsdagar 17.30-18.15
Ledare: Hanna Misurak
12 ggr / 1125 kr

9-12 år, Nybörjare/fortsättare
Start: 27/8, torsdagar 16.30-17.30
Ledare: Hanna Misurak
12 ggr / 1225 kr

Vuxen, nybörjare/fortsättare
Start: 27/8, torsdagar 18-30-19.45
Ledare: Janos Misurak
12 ggr / 1375 kr

6-8 år, nybörjare/fortsättare
Start: 25/8, tisdagar 17.00-18.00
Ledare: Hanna Misurak

12 ggr / 1150 kr

Hylte

9-12 år, nybörjare/fortsättare
Start: 25/8, tisdagar 16.00-17.00
Ledare: Hanna Misurak

12 ggr / 1150 kr

Buggkurs för barn
7-12 år

Torup, Bygdegården
Start: 20/9, söndagar 16.00-17.00
Ledare: Jeanette Gunnarsson
5 ggr / 285 kr

Buggkurs

Vuxna, forts

Torup, Bygdegården
Start: 20/9, söndagar 17.15-18.45
Ledare: Jeanette Gunnarsson
5 ggr / 335kr

Streetdance

7-12 år

Hyltebruk
Start: 20/9, söndagar 14.00-15.00
Ledare: Erika Erlingsson
8 ggr / 650 kr

Streetdance

13-17 år

Hyltebruk
Start: 20/9, söndagar 15.15-16.15
Ledare: Erika Erlingsson
8 ggr / 650 kr
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Varberg
Showkids
Vi blandar danslek, improvisation
med danssteg och grundteknik.
Rytm, danssteg, showande är
vårt fokus!
4-5 år, nyb/forts
Start: 14/9, måndagar 17.15-18.00
Ledare: Tilda Martinsson
12 ggr / 850 kr

6-8 år, nyb/forts
Start: 15/9, tisdagar 17.15-18.15
Ledare: Tilda Martinsson
12 ggr / 950 kr

7-9 år, forts
Start: 19/9, lördagar 11:00-12:00
Ledare: Tilda Martinsson
12 ggr / 950 kr

Popstars

Dansa Studios
Showdansgrupp

Rabatter

Tonår/vuxen, avancerad

Syskonrabatt 50 kr/ syskon.

Showdansen är baserad på
jazzdansen. Vi jobbar fram
koreografier tillsammans
för scenen. Du utvecklar ditt
scenuttryck genom minst ett
par framträdanden per termin.
Start: 14/9, måndagar 19:30-21:00
Ledare: Linda Ludvigsson

Danspaket 1

12 ggr / 1250 kr

Streetdance
Här tränar vi en varierande
dansstil med bounce och flow
i grunden. Fokus läggs på känsla
och din möjlighet att utveckla
ditt uttryck.
9-10 år,nyb/ forts
Start: 17/9, torsdagar 18.00-19.00

Här dansar samtidigt som vi
sjunger. Vi övar på en låt som
vi dansar till. I slutet av terminen
får eleverna spela in en låt
tillsammans.

Ledare: Dilara Erkonukseven,

10-12 år, forts

Ledare: Jennifer West
12 ggr / 950 kr

Start: 15/9, tisdagar 16:30-17:30
Ledare: Carolina Larsson,

Alice Faxerin

12 ggr / 950 kr

Balett
Balett tränar upp smidighet, styrka,
balans och koordination, och är en
viktig del i varje dansares grundteknik. Fokus läggs också på uttryck
och danskänsla.
Tonår/vuxen, forts
Start: 14/9, måndagar 18:00-19:30
Ledare: Linda Ludvigsson
12 ggr / 1250 kr

Jazzdans
Består av olika stilar jazz, funk,
show, modernt. Varierande
träning som bygger upp en god
teknik och utvecklar ditt uttryck.
Showjazz - 13-15 år,
nyb/forts
Start: 17/9, torsdagar 16:30-18:00
Ledare: Carolina Larsson,

Alice Faxerin
12 ggr / 1250 kr

2 valfria kurser 10%

10-12 år

9-11 år, nyb/forts
Start: 19/9, lördagar 13:00-14:00

Träna enkla grundsteg i Hip Hopen
med styrka, smidighet och koordination. Vi sätter ihop enkla kombinationer. Det kan ingå catwalkträning i enkel form, då du kan få
möjlighet att gå modell.

Ledare: Janusz Starzycki
12 ggr / 950 kr

10-12 år, forts

9-11 år, forts

Start: 14/9, måndagar 17.00-18.00

Start: 16/9, onsdagar 18.00-19.00
Ledare: Nana Manu, Janusz

Ledare: Anna Lackmann,

Marie Lanai

Starzycki

12 ggr / 950 kr

12 ggr / 950 kr

Reggaeton

Start: 16/9, onsdagar 17.00-18.00

10-12 år, forts

Ledare: Nana Manu, Janusz

Ledare: Alice Lindholm,

4 valfria kurser 30%

StreetModedance

12 ggr / 950 kr

Start: 15/9, tisdagar 17.30-19.00

Danspaket 3

Uppstod i Bronx, New York,
under 1970-talet som en gatudans och är nu en etablerad dansform med mycket akrobatisk.

12-14 år, forts2

13-15 år, forts

3 valfria kurser 20%

Breaking

Saga Liljeros

Start: 15/9, tisdagar 18.15-19.15

Danspaket 2

Starzycki
12 ggr/ 950 kr

Tonår/mellan
Start: 19/9, lördagar 14:00-15:30
Ledare: Janusz Starzycki
12 ggr / 1250 kr

Reggaeton har sin bas i de latinamerikanska afrodanserna,
inspirerad av reggae och med
influenser från hiphop. Dansen
bygger på en kombination av
rörlighet och tydlighet med
fokus på kroppens centrum.
Tonår/vuxen
Start: 17/9, torsdagar 20:00-21:00

12 ggr / 1250 kr

Ledare: Gisella Angela Arvidsson
12 ggr / 950 kr

från 15 år, mellan

Start: 20/9, söndagar 18:00-19:00

Wilma Lindskog

Ledare: Gisella Angela Arvidsson
12 ggr / 950 kr

Start: 16/9, onsdagar 19.00-20.30
Ledare: Kajsa Johansson

12 ggr / 1250 kr

Streetdance/
Break 6 -8 år
Enkelt och lekfullt tränar vi
grunderna i streetdance och
breakdance, koordination och
uttrycksförmåga. Allt på ett
lustfyllt sätt.
6-8 år, nyb/forts
Start: 19/9, lördagar 12:00-13:00
Ledare: Tilda Martinsson,

Janusz Starzycki
12 ggr / 950 kr

Varberg,
övrigt
Squaredans
Nybörjarkurs

Varberg, Träffpunkt
Håsten
Start: 14/9, måndagar 19.00
Ledare: Reine Storberg
Anmälan till Benny Söhrström,
076-2282304

Folkdans
För nybörjare och andra
intresserade dansare. Dansa
traditionell svensk folkdans
och gammaldans tillsammans
med Varbergs folkdansare.

Varberg, Södertull
Start: 22/9, tisdagar 19.00-21.00
Ledare: IngBritt Sunesson
10 ggr / 150 kr
Anmälan och info:
Gerd, 0340-66 05 60
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Musik och teater
Ukulele

Nybörjare

Vi börjar från grunden,
spelar ukulele i grupp och
lär oss ackord. Efter ett
par veckor kan du spela de
flesta av dina favoritlåtar!

Kungsbacka, Varlaskolan
Start: 22/10, torsdagar 17.30-19.00
Start: 4/11, onsdagar 17.00-18.30
Ledare: Tobias Herbertzon

I våra kurser för
ungdomar är
ungdomsrabatten
redan dragen.

Morups visgrupp

Dragspel

Vi sjunger svenska visor
och sånger, vi gör också
framträdanden med det
vi övat in.

och fortsättare

Morup
Start: 16/9, onsdagar 19.45-21.15
varannan vecka
Ledare: Gun Svensson

12 ggr / 1395 kr

8 ggr / 430 kr

6 ggr / 800 kr

Varberg
Start: 6/9, 8/9 och 9/9.
Ledare: Håkan Widar
Falkenberg
Start: 7/9, måndagar
Ledare: Håkan Widar
12 ggr / 1395 kr

Alla kan sjunga

Ukulele
Fortsättning, nivå 1

Kungsbacka, Varlaskolan
Start: 22/10, torsdagar 19.00-20.30
Ledare: Tobias Herbertzon

Vi är en stor kör som blandar
olika musikstilar och har kul
tillsammans. Vi sjunger både
unisont och stämsång.

Ukulele

Varberg, Träslövsgården
Start: 10/9, torsdagar 18.30-20.00
Ledare: Therése Björneröd

Fortsättning, nivå 2

15 ggr / 700 kr

6 ggr / 700 kr

Kungsbacka, Varlaskolan
Start: 22/10, torsdagar 20.00-21.30
Ledare: Tobias Herbertzon
6 ggr / 700 kr

Vistolkning i
grupp NYHET
Detta är kursen för dig
som vill öva på att framföra visor. Du ska kunna
kompa din sång med ett
instrument, som du tar
med dig. Vi framför visor
för de andra i gruppen,
ger och tar emot tips
och får vägledning.
Målet är att hitta sitt
personliga uttryck!

Hyltebruk
Start: 16/9, onsdagar
18.45-21.00
Ledare: Ida Ivarsson
6 ggr / 625kr

Vi finns över hela Sverige och hjälper fler än 1800 band,
crews och musikgrupper med bland annat:

Jag kan inte sjunga
Att sjunga i en kör kan vara
rena hälsokuren. Vänder sig
till personer +65

Falkenberg
Start: 2/9, onsdagar 10.00-11.00
Ledare: Halim Koshi
8 ggr/ 260 kr

Sjung i stämmor
Vänder sig till personer +65

Falkenberg
Start: 2/9, onsdagar 11.00-12.30
Ledare: Halim Koshi
8 ggr/ 260 kr

Tonicakören
För dig som tycker om att sjunga.

Falkenberg,
Mötesplats Mölle
Start: 16/9, onsdagar 18.00-19.15
varannan vecka
Ledare: Gun Svensson
8 ggr / 335 kr

Kontakt: Kastriot Morina (Kalle)
0735-80 80 89, kastriot.morina@sv.se

www.thetube.se
Gitarr, akustisk/
elgitarr
För nybörjare upp till 15 år

Kulturverkets musikskola
Välkommen till Kulturverkets musikskola
med högskoleutbildade lärare.
Undervisningen läggs upp efter önskemål. Till hösten
erbjuds gitarr, piano, sång, fiol, musikteori, gehörsträning,
notläsning. Finns tillräckligt med intresse kan vi ordna
lärare i andra instrument. Du kan också lära dig balkanmusik på keyboard och dragspel för en balkanmusiker.
För mer info se www.kulturverket.se.
Anmälan/förfrågan:
Kulturverkets musikskola, tfn 035-300 45,
kulturverket@telia.com eller SV 077-440 00 33
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Nybörjare

Lär dig de vanligaste ackorden
och några ofta använda komp
- helt tillräckligt för att du själv
ska kunna spela visor och enklare
musik i olika genrer. Dessutom
går vi igenom TAB-systemet som
är en musikalisk bildskrift. Du
väljer inom pop, rock, blues m m.

Drama
Vi arbetar praktiskt med dramaövningar, improvisationer men
också med kortare texter och
dialoger. Alla åldrar är välkomna!
I denna kurs lämnas ingen
ungdomsrabatt.

Varberg
Start: 16/9, onsdagar 18.30-20.00
Ledare: Frida Kvennefelt
10 ggr / 900 kr

I alla våra gitarrkurser i Halmstad
har vi för ökad kvalitet max tre
deltagare per grupp.

Halmstad
Start: 14/9, måndagar
eftermiddag/kväll
Ledare: Tom Bondesson
12 ggr / 1300 kr
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Annat intressant
Hitta nycklarna till
framtiden! NYHET
Dröm inte bara om den bästa
miljön att arbeta och verka i
- dela med dig av dina tankar
och påverka här och nu.
Vi diskuterar fram en plan
hur vi tillsammans kan skapa
förändring. På verktygslådan
står det: Tänk Förändring och
Ditt Liv förändras! Välkommen
Student, Sökare och Arbetare!

Halmstad
Start: 5/10, måndagar 10.00-12.15
Ledare: Ulla Norén
6 ggr / 400 kr

Kom igång med
ditt skrivande
Har du skrivlust men svårt att
komma igång? Då är denna kurs
något för dig!. Du får tips och råd
om hur du får rutin i ditt skrivande,
samt inspirerande skrivövningar
som övar upp kreativiteten och
associationsförmågan.

Halmstad
Start: 17/9, torsdagar 18.30-20.45
Ledare: Camilla Jönsson
5 ggr / 725 kr

Skrivarkurs NYHET
Tycker du om att skriva? Kanske
bär du på en historia, verklig eller
påhittad, men har svårt att komma
igång? Här går vi igenom grunderna
för det kreativa skrivandet och gör
inspirerande övningar. Vi läser
och tar del av varandras texter,
samtalar och ger konstruktiv
kritik.

Varberg
Start: 23/9, onsdagar 18.00-20.30
varannan vecka
Ledare: Helena Lund-Isaksson
5 ggr / 725 kr

Skriv för barn
och unga
Är du en sagotant eller är du
kanske den som berättar läskiga
historier? Kanske du bara gillar
tonårsvärlden? I så fall är detta
cirkeln för dig. Här pratar vi om
såväl klassiska bilderböcker som
moderna ungdomsromaner, gör
skrivövningar ihop och läser
varandras alster. Teori och
praktik varvas under fem
intensiva träffar.

Halmstad
Start: 22/10, torsdagar 18.30-20.45
Ledare: Camilla Jönsson
5 ggr / 725 kr

Läsecirkel
Luftballong markpersonal
NYHET
Här lär du dig att medfölja samt medverka vid
start, förföljande och
landning med varmluftballong. Den som vill
bli pilot bör gå denna
först! Medlemskap i
klubb är möjligt.
I samarbete med
Halmstad Ballongklubb.

Halmstad flygfält
21/11, lördag 9.00-17.00.
Praktiktillfället bestämmer
vi tillsammans
Ledare: Sören Isaksson
2 ggr / 500 kr

Strindberg – var han bättre än
Jersild? Varför sitter Kristina
Lugn i Akademien? Vi läser och
delar ut ris och ros tillsammans.

Kungsbacka,
Kulturhuset Fyren
Start: 8/9 tisdagar, 18.00-19.30
ojämna veckor
Ledare: Anna Blomberg
8 ggr / 690 kr

Berättarcirkel NYHET
Maria lockar fram minnen
ur deltagarnas inre bibliotek.
Hon har skrivit två böcker med
händelser ur sitt liv som ligger
till grund för cirkeln.

Falkenberg
Start: 23/9, onsdagar 17.00-19.30
Ledare: Maria Ahlbäck
5 ggr/ 150 kr. Material ingår.

Skriv ditt liv
För dig som vill berätta om hur
det har varit att leva just ditt liv.
Var och en har sin unika historia
och skriver sitt eget manus.

8 ggr / 1100 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,
Kulturhuset Fyren
Start: 30/9, onsdagar 10.00-12.15
Ledare: Ingrid Sanderoth, Monica
Falkendal och Solveig Bäckmark.
Medv. Christina Söderstedt,
barnbibliotekarie.
5 ggr / Avgiftsfri

Varberg, Komedianten
Infoträff: 3/9, torsdag 13.00
Kursstart: 10/9, torsdagar
13.00-15.15
Ledare: Elisabeth Jakobsson
och Reine Johansson
4 ggr / Avgiftsfri

Falkenberg
Start: 7/10, onsdagar 14.00-16.30
Ledare: Evy Olsson
5 ggr / Avgiftsfri

För dig som vill vara med och
påverka men inte vet var du ska
börja. Här får du en inblick i
politiskt arbete på kommunal
och regional nivå, hur partierna
arbetar, politikerrollen och tjänstemannarollen. Vi tar upp frågor
kring politiker och media och du
får även träffa aktiva politiker.
Kursen innehåller inga ideologiska
och politiska åsikter.
3 ggr / Avgiftsfri

Kungsbacka
Start: 12/10, måndagar 18.30-ca 21.00
Ledare: Kristina Karlsson
Varberg
Start: 13/10, tisdagar 18.30-21.00
Ledare: Göran Karlsson
Falkenberg
Start: 22/10, torsdagar 18.30-21.00
Ledare: Ingemar Johansson

Vi hjälper varandra att minnas
och lägga upp historien så den
blir läsvärd.

Falkenberg
Start: 21/9, måndagar 18.00-20.30
varannan vecka
Ledare: Eva Bergengren

Nyfiken på politik
- politikerskola

Stenografi
Nybörjare och fortsättare

Längtar du efter att skriva ett
teckenspråk som hjälper dig
organisera flygande tankar?
Lär dig stenografi och få sådan
hjälpreda! I flera yrken är kunskaper i stenografi ovärderliga.

Halmstad
Start: 6/10, tisdagar 17.30-19.00
Ledare: Ulla Norén
5 ggr / 400 kr

Att leva på
1600-1700talet
Följ med på en spännande
tidsresa. Vi besöker vid
varje studietillfälle några
hallänningar ur det förflutna, som får berätta
om sina upplevelser och
om hur de levde sina liv.

Falkenberg
Start: 7/10, 09.30-12.00
varannan vecka
Ledare: Sven Larsson
10 ggr / 700 kr

Halmstad
Start: 17/9, torsdagar 18.00-20.00
Ledare: Suzanne Åkerlund

Att sätta guldkant på
tillvaron för andra
Du som är eller önskar bli frivillig
i Varbergs kommun är välkommen
till denna studiecirkel. Du är en
person som har tid och lust att
göra ideella insatser för äldre.
Målet är att genom olika aktiviteter skapa meningsfull samvaro
med andra, ge ökad trygghet,
glädje och välbefinnande.

Varberg
Start: 15/9, tisdagar 13.30-16.00
Ledare: Ingela Nilsson, frivilligsamordnare, 0340-88347
4 ggr / Avgiftsfri

CV och jobbintervjutips
Ta tillfället att ställa frågor om
ditt CV och om vad du bör och
inte bör säga i en anställningsintervju. Vi har tillsammans lång
erfarenhet av rekrytering och
coaching i positivt kroppsspråk.

Halmstad
21/10, onsdag 18.30-20.45
Ledare: Petra Lindhé,
Jonas Wårstad
1 ggr / 300 kr
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SV är så mycket mer
Utveckla din förening eller ditt gäng!
Vi hjälper föreningar, organisationer och kamratgrupper i Halland
med att förverkliga idéer! Vår ambition är att hitta samarbeten
och lösningar som passar just era behov och önskemål.
Vi ger pedagogisk grundutbildning och fortbildar cirkelledare.
Vi ordnar studiecirklar och kurser för egen personlig utveckling
eller för att ge ökad kunskap och kompetens för just er förening
eller kamratgrupp.Vi kan erbjuda processledning samt kurser
i föreningsutveckling, kommunikation och ledarskap.
Möjligheterna är många - kontakta oss så berättar vi mer!

www.sv.se/halland

