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Kreativitet,
Inspiration och
Xtra mycket
kärlek!

Anmäl
dig nu!

Kreativitet, inspiration
och extra mycket kärlek!
Här kommer höstens fullmatade kursprogram! Vi hoppas
att just du ska hitta det där som får dig att känna lusten
och nyfikenheten. För visst händer det något med oss när
vi får göra det där vi älskar, provar nytt eller upptäcker nya
oanade sidor av oss själva eller varandra. Nya människor,
samtal, kunskap, tankar och idéer.
KiX är namnet på vårt projekt i Halland med fokus på unga möt eldsjälen Ida Wahman på sid 12. Energi och engagemang
har en förmåga att smitta – och kanske är det just det som
händer när vi människor kommer samman kring sådant
som berör oss. Med önskan om en härlig och engagerande
höst – välkommen till oss på SV!

Kristina Svahn, enhetschef

Viktigt att veta
Anmälan sker via SVs hemsida, telefon, eller
via personligt besök på våra expeditioner.

Studiematerial Kostnad för studiematerial,
såsom litteratur, mat, betong etc tillkommer.

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.

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, utom de
undantag som anges i programmet.

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.

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

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

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

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.

Ålderspensionärer har 10% rabatt på alla kurser
som hålls på dagtid.

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

Studietid 1 studietimme = 45 minuter
Försäkring Som deltagare är du försäkrad
för olycksfall under kurstiden samt under färd
till och från studielokalen.
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Vår kundtjänst når du:

Mån-tors 09.00-16.00
(Lunchstängt 12.00-13.00)
och fre 09.00-12.00
Tel:

077-440 00 33
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halland@sv.se
www.sv.se/halland
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Kungsbacka
Besöksadress: Kyrkogatan 3
Postadress: Box 10226,
434 23 Kungsbacka

Evelina, Elisabet och
Eva arbetar med kursverksamheten i Halland
och det är även dem ni
möter i vår kundtjänst.
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www.sv.se/halland uppdateras kontinuerligt med ändrade tider, nya kurser etc.
Redaktör Kristina Svahn
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Inspiration
Kroppen minns det som
den helst vill glömma

Vill du leva...innan du dör?

Att leva med ADHD

Föreläsare: Lars Classon

Föreläsare: Joakim Wibäck / Susanne Sela

Föreläsare: Yvonne Roobol
Jag är övertygad om att kropp och själ
hänger ihop och att minnen finns lagrade
i kroppen sedan födseln och därigenom
påverkar vår kropp och vårt sinne.

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

Här får du ta del av två olika infallsvinklar
hur det är att leva med ADHD som vuxen
och som mamma till ett barn med diagnosen.

Falkenberg
2/11, onsdag 18.30-20.00

Falkenberg
15/11, tisdag 18.30-20.00

Avgift: 125 kr

Avgift: 150 kr

Avgift: 280 kr

Från soffpotatis till
träningspuma

Ensamhet - vårt sista tabu

Föreläsare: Marie Ahlsten
Om att hitta träningsglädje i mogen
ålder. En inspirerande och motiverande
föreläsning om livsstilsförändring.
Falkenberg
6/10, torsdag 18.30-20.00
Avgift: 120 kr

Känslomässig läkning
Föreläsare: Anna-Carin Håkansson,
pedagog och föreläsare
En föreläsning 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. Obearbetad sorg leder till att
vi håller tillbaka våra känslor och får svårare
att känna glädje.
Varberg
10/10, måndag 19.00-21.00
Avgift: 170 kr

Halmstad
16/10, söndag 16.00-17.30
Hyltebruk
2/10, söndag 16.00-17.30
Avgift: 125 kr

Föreläsare: Elisabeth Skog, bibliotekarie
och krönikör.

Ditt Liv – Din Design

Hennes berättelse om ensamhet gick till final
i P1:s lyssnarnas sommarvärd. Nu utvecklar
hon sina tankar - allvar och humor
och några boktips smyger sig in.

Vem är Du? Vad vill Du? Yvonne berättar
om hur våra problem och motgångar kan
bli våra tillgångar. Självkännedom - Din
Inre Rikedom.

Halmstad
30/10, söndag 16.00-17.30

Varberg
12/9, måndag 18.30-19.30

Avgift: 125 kr

Hypnos och självhypnos
– att släppa det gamla
för att skapa det nya
Föreläsare: Nenna Zetterström, ledarskapsutvecklare, hypnoterapeut och coach
Hur kan du använda dina känslor istället för
att styras av dem? Föreläsningen visar hur
du kan styra, och påverka dig själv mer än
du tror, och lära känna dig själv på ett helt
nytt sätt genom att få förklaringar till varför
mental träning är användbart för alla!
Varberg
14/11, måndag 18.30-20.30

Föreläsare: Yvonne Nordahl, socionom

Avgift: 80 kr

Navigera ditt liv för
mer glädje och driv
Föreläsare: Nenna Zetterström, ledarskapsutvecklare, hypnoterapeut och coach
Det här är föreläsningen som kan inspirera
dig att visa hur du kan se och känna att glädje
är något du själv skapar från insidan! Du får
enkla verktyg för att skapa mer glädje i vardagen och förstår att ”life is an inside job”.
Varberg
17/10, måndag 18.30-20.30
Avgift: 170 kr		

Avgift: 170 kr

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

Akvarell för nybörjare

Måla med Kaisa

Helgkurs

nyhet

Du som har drömt om att någon gång
komma igång med att måla. Nu har du
chansen att gå en lättsam kurs där du får
prova på olika tekniker. Material ingår!

Kom och prova på att måla akvarell
från grunden.

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

Kungsbacka nyhet
15-16/10, lör-sön 10.30-15.30
Ledare: Anette Carlsson Moberg
Varberg
22-23/10, lör-sön 10.30-15.30
Ledare: Anette Carlsson Moberg
Falkenberg
1-2/10, lör-sön 10.30-15.30
Ledare: Anette Carlsson Moberg
Halmstad
15-16/10, lör-sön 09.30-15.00
Ledare: Maria Berta
2 ggr / 800 kr

Halmstad
Start: 14/9, onsdagar 10.00-12.30
Ledare: Else Poulsgard
10 ggr / 950 kr

Akvarell
En kurs för dig som har erfarenhet av
akvarellmåleri. Målet är att finna personliga sätt att skapa bilder och utforska
egna uttryck i de motiv du arbetar med.
Halmstad
Start: 21/9, onsdag 13.30-16.00
Ledare: Anna Sjöberg
10 ggr / 950 kr

Akryl, akvarell och tusch

Akryl och akvarell

NYHET

Under ledning av en erfaren konstnär
får du som är nybörjare hjälp med
teknikerna från grunden, materialval,
färgblandning och penselteknik.

Fritt måleri! Under ledning får du som
nybörjare hjälp med de olika teknikerna.

Du som målat tidigare får råd och hjälp
med att utveckla och förnya ditt måleri.
Varberg
Start: 19/9, måndagar 13.30-16.30
Ledare: Siv Ericsson
8 ggr / 900 kr

Akryl
Fortsättningskurs i Akryl för dig som
vill få inspiration i ditt måleri och
vill prova dig fram till nya nivåer.

Du som har målat tidigare får råd och
inspiration med att ta ditt måleri vidare.
Alla kan måla och utforska!
Varberg
Start: 18/10, tisdagar 18.00-20.30
Ledare: Anette Carlsson Moberg
6 ggr / 950 kr

Kungsbacka, Idala församlingshem
Start: 1/9, torsdagar 18.30-20.45,
varannan vecka
Ledare: Kaisa Engström
7 ggr / 200 kr

Kungsbacka, Hällevik samlingslokal
Start: 23/8, tisdagar 18.30-20.45,
en gång i månaden
Ledare: Kaisa Engström
5 ggr / 240 kr

Måleri
Måla under ledning av konstnär. Egna
motiv och stilleben. Utveckla ditt estetiska
sinnelag. Inga rabatter på denna kurs.
Kungsbacka, Galaxen i Onsala
Start: 4/10, tisdagar 10.00-12.15
Start: 4/10, tisdagar 18.00-20.15
Ledare: Gheorge Minescu
8 ggr / 1650 kr

Måleriets historia
Frankrikes stora målare genom tiderna.
Från Jean Fautrier till Victor Vasarely.
Halmstad
Start: 4/10, tisdagar 16.30-19.00

Falkenberg
Start: 6/10, torsdagar 18.30-21.00
Ledare: Anette Carlsson Moberg

Laholm
Start: 6/10, torsdagar 09.30-12.00

6 ggr / 950 kr

8 ggr / 1200 kr

Ledare:

Benkt Engquist

Halmstad
Start: 22/9, torsdagar 18.00-20.30
Ledare: Anna Sjöberg
10 ggr / 950 kr
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Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/halland • På telefon: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer

Mat och dryck
Asien runt hörnet Nyhet

Rawfood

Snacka om vin

Sugen på asiatisk mat? Väck smaklökarna och
boka en asiatisk kulinarisk smakresa där du
får uppleva många smakkombinationer med
mycket inspiration från det asiatiska köket.

Låt dig inspireras av rawfoodmatens
underbara värld.

med Olle Nordahl Oenologen
Vinkonsult. Temakvällar i vinets
tecken.

Halmstad
Start: 21/9, onsdagar 18.00-21.00
Ledare: Shantini Memberger
3 ggr / 900 kr. Kostnad för råvaror tillkommer.

Grönt är skönt!

Varberg
30/10, söndag 10.00-16.00
Ledare: Maria Tegelberg
1 gång / 760 kr, inkl. alla råvaror

Lär dig mer om
single malt whisky
nyhet

Vill du äta mer vegetariskt? Kom och prova
olika goda vegetariska rätter som vi sedan
avnjuter som buffé. Vi använder ekologiska
råvaror och får recepten med oss hem!

Lär mer om: UISGE BEATHA “Livets
vatten”. En kväll inriktad på Single Malt
Whisky, med olika karaktärer beroende
på korn, jäst, destillation och fatlagring.

Halmstad
22/10, lördag 10.00-13.00
Ledare: Camilla Petersson

Halmstad
15/9, torsdag 18.00-21.00
Ledare: Olle Nordahl

1 gång / 675 kr inkl. alla råvaror

Ayurvedisk matlagning för alla!
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.
För dig som söker efter maximal hälsa med hjälp
av naturens läkande kraft i form av kryddor, örter,
nötter och grönsaker. Vi använder ekologiska
råvaror och får recepten med oss hem!
Halmstad
1/10, lördag 10.00-15.00
Ledare: Camilla Petersson
1 gång / 875 kr, inkl. alla råvaror

1 gång / 450 kr, inkl. provsmakning
av 6 st whiskysorter

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.
Varberg, Veddige
Start: 28/8, söndag 09.30-16.30
Start: 11/9, söndag 09.30-16.30
Ledare: Robert Olsson
1 dag + återträff / 1450 kr

Falkenberg
Start: 13/9, tisdagar 19.00-21.00
Ledare: Olle Nordahl
6 ggr / 880 kr

Syra dina grönsaker
- billigt och nyttigt!
Vi tillreder grönsaker och du får
med dig egen syrning hem. Vi går
också igenom historiken kring
syrade grönsaker. Bra för både
magen och immunförsvaret! Burkar
och ingredienser ingår i priset.
Falkenberg
20/10, torsdag 18.00-21.00
Halmstad
22/11, tisdag 18.00-21.00
Ledare:

Eivor Gavie

1 gång / 600 kr

Ostkunskap
Osthandlare i femte 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: 6/10, torsdagar 18.30-20.00
Ledare: Alexandra Ruane

Kom och njut en fantastisk
ayurvedisk frukost

Allt material ingår. I dessa kurser
lämnas inga rabatter.

Du behöver bara en dag för att påbörja en förändring!
Vi träffas för att få inspiration på goda frukostar
som är bra just för dig att starta dagen med. Rena
morgonmedicinen! Vi äter en stor frukostbuffé tillsammans. Vi använder ekologiska råvaror och får
recepten med oss hem.

Vinkunskap för nybörjare

Stenugnsbakning

Vi träffas och lär oss grunderna i
vinprovning och provar olika typer av
vin. Lär dig också hur du kombinerar
vin och mat på bästa sätt.

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

Halmstad
19/11, lördag 9.00-11.00
Ledare: Camilla Petersson
1 gång / 400 kr, inkl. alla råvaror

Hyltebruk
Start: 22/9, torsdagar 18.00-20.15
Ledare: Marie-Louice Lindström

2 ggr / 400 kr

Simlångsdalen,
Pensionat Sågknorren
10/9, lördag 10.00-14.00
Ledare: Susanne Källén
1 gång / 385 kr

3 ggr / 450 kr. Kostnad för vin
tillkommer.
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Hälsa och välbefinnande
Massage för hemmabruk

Kundaliniyoga

Du som vill lära dig att massera nära och
kära ska gå denna kurs. Vi lär oss olika
massageprogram och pratar om massageoljor. Allt för att du ska kunna hjälpa till
om någon i din närhet känner sig trött eller
har ont. Massage läker på många nivåer.

NYHET

Halmstad
Start: 11/9, söndagar 10.00-16.00
Ledare: Marie Karlsson
2 ggr / 900 kr

Massage för hemmabruk
Grundkurs i svensk klassisk massage
för hemmabruk. Vi går också igenom
hur man kan använda olika dofter
för avslappning eller mer energi.
Kungsbacka
Start: 8-9/10, lör och sön 11.00-16.00
Ledare: Marie Seffel

Nybörjare

Om du känner att du behöver mjuka upp
din stela kropp, få fart på cirkulationen
och få mer energi, är detta ett alternativ
för dig. Vi gör enkla rörelser som du kan
ta med dig och göra själv hemma mellan
grupptillfällena. Man kan sitta på en stol
om det är svårt att sitta på golvet. Alla
kan vara med!

Nybörjare

En yoga som passar för dig som har värk i
kroppen och vill prova en mjuk variant av yoga.
Halmstad
Start: 20/9, tisdagar 13.30-14.30
Ledare: Eivor Evertsson
5 ggr / 590 kr

Yoga

Fortsättning

Vi kommer att ha tid för att dela våra
erfarenheter och reaktioner i kroppen
varje gång och vara uppmärksamma på
vilka framsteg vi gör under kursen.

En aktiv yogaform där vi tränar styrka,
uthållighet och smidighet. Med andningsövningar och djupavspänning stillar vi
kropp och sinne för ökat välbefinnande.
För dig som är van yogautövare.

Varberg, Spannarp
Start: 20/9, tisdagar 10.00-11.30
Start: 20/9, tisdagar 18.30-20.00
Ledare: Vanja Andersson

Falkenberg
Start: 1/9, torsdagar 18.00-19.30
Ledare: Maria Calleja

10 ggr / 950 kr. I denna kurs lämnas
inga rabatter.

2 ggr / 920 kr

12 ggr / 1250 kr

Senioryoga
Ett lugnt och stillsamt yogapass där vi
arbetar med mjuka kropps- och andningsövningar anpassade för dig som är lite
äldre. Du anpassar yogan efter dina
förutsättningar utan krav på prestation
och resultat.

Lär dig olika massagetekniker Nyhet
Det finns många sätt att massera på och
bara för att vi är vana vid svensk klassisk
massage betyder det inte att det är den enda
gällande. Här erbjuds du en möjlighet att
få och utföra tre andra tekniker; bindvävsmassage, lymfdränage och aromamassage.

Kungsbacka
Start: 22/9, torsdagar 09.30-10.30
Ledare: Marie Seffel
8 ggr / 700 kr. Seniorrabatten är avdragen.

Halmstad
Start 20/9, tisdagar 17.45-20.00
Ledare: Marie Karlsson

Varberg, Dansstudion
Start: 28/9, onsdagar 10.00-11.00
Start: 28/9, onsdagar 11.15-12.15
Ledare: Anette Lovehag

3 ggr / 750 kr

8 ggr / 650 kr. Seniorrabatten är avdragen

Zonterapi för hemmabruk
nyhet

Senioryoga

Njut en stund hemma med zonterapi på
dina fötter för att slappna av och förbättra
din hälsa. Vi går igenom vad zonterapi
är och hur det kan användas genom att
aktivera reflexpunkter på foten för att
skicka läkande energier till olika delar av
kroppen. Genom praktiskt arbete lär vi oss
grundläggande zonterapi och fotmassage.

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. Passar dig som är van yogautövare.

Varberg
Start: 4/10, tisdagar 18.00-20.15
Ledare: Shauna Runesson
4 ggr / 650 kr

Yoga, meditation och
avslappning
Genevad
Start:

14/9, onsdagar 18.30-20.00
Gunilla Samuelsson

Ledare:

10 ggr / 1150 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: 20/9, tisdagar 12.10-12.50
Ledare: Eivor Evertsson
10 ggr / 820 kr

Yoga

Nybörjare

En aktiv yogaform där vi tränar styrka,
uthållighet och smidighet. Med andningsövningar och djupavspänning stillar vi
kropp och sinne för ökat välbefinnande.
Falkenberg
Start:31/8,
Ledare:

onsdagar 19.15-20.45
Maria Calleja

10 ggr / 1000 kr
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Fibroyoga

Fortsättning

Falkenberg
Ledare: Maria Calleja
Start: 31/8, onsdagar 10.00-11.00
10 ggr / 850 kr

Gentle yoga Nyhet
En lugn yoga där vi arbetar med att lyssna
in kroppen, stärka muskulatur och hitta
länken mellan kropp och själ. Du kommer
att få ett långt individuellt program som
du tryggt kan använda på egen hand.
Halmstad
Start: 8/9, torsdagar 08.00-10.00
(Vi har uppehåll i oktober)
Ledare: Marie Karlsson
8 ggr / 800 kr

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

Yin yoga
Vi mjukar upp kroppen genom att sitta
3 min i varje position. Enkla övningar
som görs liggande eller sittande. Medveten
närvaro. Bra för stela orörliga kroppar.
Falkenberg
Start: 22/9, torsdagar 17.30-19.00
Ledare: Lisbeth Larsson
10 ggr / 650 kr

Meditation

Nybörjare

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.
Varberg
Start: 20/9, tisdagar 18.30-20.00
Ledare: Viveka Månevi
5 ggr / 600 kr

Falkenberg
Start: 17/10, måndagar 18.30-20.00
Ledare: Ann-Charlotte Björesund
6 ggr / 600 kr

Meditation

Fortsättning

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.
Falkenberg
Start: 18/10, tisdagar 18.30-20.00
Ledare: Ann-Charlotte Björesund
5 ggr / 550 kr

Mantrameditation
Lär dig Mantrameditation som utförs
två ggr dagligen för att lösa upp fysisk
och känslomässig stress. Meditationens
djupgående effekter innebär att utövaren
måste vara psykiskt stabil.
Halmstad
Start: 2/10, söndagar 13.00-15.15
Ledare: Jonas Wårstad

Mandalamålning
och meditation

Core, starkare kropp och
starkare sinne Nyhet

Vi går igenom mandalans historia, de olika
typer som finns och vilken effekt det har i
kroppen vid målning. Eftersom målning av
mandalas ger en meditativ effekt kombinerar vi målning med olika meditationstekniker
och avslappningsövningar. Välj själv om du
vill måla med färgpennor eller akrylfärg.

Vill du känna dig längre, starkare och få
mer energi? Träning för hela kroppen
som fokuserar på rätt kroppshållning och
muskelbalans. Lär dig hur du kan läka dig
själv och bli av med värk och smärta. Känna
kraften och energin i din kropp när du har
starka, välbalanserade “kärnmuskler”. Bra
för alla åldrar, kroppstyper och nivåer.

Halmstad
25/9, söndag 09.00-16.00
Falkenberg
2/10, söndag 09.00-16.00
Ledare:

Marie Karlsson

1 gång / 500 kr

Varberg

15/9, torsdagar 12.00-12.45
Shauna Runesson

Lunchpass:
Ledare:

10 ggr / 600 kr

19/9, måndagar 18.30-19.30
Shauna Runesson

Kvällspass:
Ledare:

Qi gong

10 ggr / 800 kr

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

Självförsvar för tjejer

Varberg, Spannarp
Dagtid: 12/9, måndagar 10.00-11.00
Kvällstid: 12/9, måndagar 18.30-19.30
Ledare: Vanja Andersson
12 ggr / 960 kr. I denna kurs lämnas
inga rabatter.

Varberg, Dansstudion
Start: 13/9, tisdagar 09.30-11.00
Ledare: Leonor Nyström
10 ggr / 600 kr. I denna kurs lämnas
inga rabatter.

Pilates
Pilatesövningar med chiball-boll
där man fokuserar på skulderblad,
ryggsträckare och höft. Fokus ligger
på stabilitet och rörlighet. Vi jobbar
även med bålstabilitet och andning.
Kungsbacka
Start: 22/9, torsdagar 17.30-18.30
Ledare: Marie Seffel

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.
Kursen är för alla åldrar!
Varberg
8/10, lördag 13.00-17.45
Ledare: Jonas Wårstad
1 gång / 450 kr

Halmstad
Start: 11/10, tisdagar 18.30-21.00
Ledare: Jonas Wårstad
2 ggr / 450 kr

Självförsvar
Uppföljningsgrupp Nyhet

Kursen för dig som gått en kurs innan,
men behöver repetition av det du lärt dig.
Halmstad
Start: 25/10, tisdag 18.30-21.00
Ledare: Jonas Wårstad
1 ggr / 225 kr

8 ggr / 880 kr

2 ggr / 450 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
Lär dig tyda kroppsspråk
och ansiktsuttryck

Aktivera din inre kraft

Hälsa, kost och motion

NYHET

Lär dig tolka över 100 olika former av
kroppsspråk, samt de 7 grundläggande
känslor i ansiktet. Föreställ dig vilken
nytta du skulle ha av detta! Kursen
baseras på böcker och kurser av
experter inom denna vetenskap.

Vi pratar om medvetna val, att sätta
sunda gränser, det intelligenta hjärtat
och sinnenas påverkan, med inslag av
meditation.

Vi motionerar med stavar och samtalar om
hur man når de bästa hälsoresultaten. Ta
med egna stavar och klä dig efter väder.

Halmstad
Start: 22/9, torsdagar 18.30-20.45
Ledare: Jonas Wårstad
3 ggr / 650 kr

Att rena, stärka och skydda
din energikropp
Här får du lära dig enkla, effektiva övningar
som renar, stärker och skyddar energikroppen
från negativa energier och influenser.
Halmstad
20/9, tisdag 18.30-20.45
Ledare: Jonas Wårstad
1 gång / 225 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.
Halmstad
27/9, tisdag 18.30-20.45
Ledare: Jonas Wårstad
1 gång / 225 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? Svar
på detta och mer därtill får du här.
Varberg
8/10, lördag 09.45-12.00
Ledare: Jonas Wårstad
1 gång / 280 kr

Halmstad
13/9, tisdag 18.30-20.45
Ledare: Jonas Wårstad

Kungsbacka
Start: 21/9, onsdagar 17.30-19.30
Ledare: Inger Lennerstam-Theon
6 ggr / 600 kr

Ditt Liv - Din Design nyhet
Vem är Du? Vad vill Du?
Dessa viktiga frågor står i fokus för att
utforska och skapa mer välbefinnande
för oss.
Vi låter våra utmaningar och motgångar
bli våra tillgångar. Vi undersöker våra
behov, vår längtan och våra talanger för
att skapa nya och mer medvetna livsval.
Våra nya livsval hjälper oss att använda
och hantera oss själva bättre.
Din Självkännedom - Din inre rikedom.
Ditt liv - Din Design.
Varberg
Start: 21/9, onsdagar 18.30-20.45,
varannan vecka
Ledare: Yvonne Nordahl
6 ggr / 750 kr		

Enneagram - ett sätt att
förstå sig själv och andra
Enneagram är en beskrivning av personlighetstyper mot en bakgrund av karaktärsdrag, motivation, beteenden, värderingar
och uppfattningar. Det är lättare att skapa
förändringar hos dig själv och förståelse för
andra, när du vet vad som ligger bakom.
Varberg				
Start: 27/9, tisdagar 18.00-21.00
Ledare: Anna-Carin Håkansson
3 ggr / 2200 kr. I denna kurs lämnas
inga rabatter.

Varberg, Påskbergsdammen
Start: 12/9, måndagar och torsdagar
09.00-10.00
Ledare: Leonor Nyström
20 ggr / Avgiftsfri

Personligt ledarskap
och livsstil Steg 1
Medveten utveckling genom självkännedom.
För dig som vill förstå och kunna leda dig
själv med glädje, frihet och självförtroende!
Varberg
Start: 19/9, måndagar 18.00-20.30
Ledare: Nenna Zetterström
4 ggr / 1630 kr. I denna kurs
lämnas inga rabatter.

Rehabilitering med
keramik NYHET
Vara här och nu med keramiken. Att arbeta
med händerna är både stimulerande och
avkopplande. Kursen vänder sig till dig som
lider av utbrändhet/stress.
Kungsbacka
Start: 6/10, torsdagar 09.00-12.00
Ledare: Lorena Stenhamn
6 ggr / 2000 kr. Inkl 2 kg lera och
en bränning. I denna kurs lämnas
inga rabatter.

Medveten andning
Vi vet alla hur viktigt det är att andas.
Men få av oss är medvetna om att HUR
vi andas de 1 000 andetag vi tar varje
timme påverkar mer än vad vi tror!
Förbättrade andningsvanor kan ge
positiv effekt på idrottsprestationer,
sömnvanor och blodtrycksnivå.
Hyltebruk
Start: 18/9, söndagar 14.00-16.15
Ledare: Britt Bengtsson
3 ggr / 550 kr

1 gång / 225 kr
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Makeup

Gilla oss på Facebook
och var med och få
erbjudanden och
löpande info:
www.facebook.com/
svhalland

Här är kursen för dig som vill lära dig mer om hur och varför man
lägger makeup! Vi går igenom färglära, appliceringsteknik och
olika verktyg för ett lyckat resultat. Inga förkunskaper krävs,
det räcker med viljan att lära sig! Om intresse finns, avslutar
vi med en fotografering i studio till självkostnadspris.
Varberg
Start: 25/10, tisdagar 18.30-21.30
Ledare: Sussie Petersson		
2 ggr / 680 kr

Makeup - för seniorer
Stresshantering
Behöver du varva ner och hitta din inre
kraft? Vad händer i kroppen vid stress,
vad är normalt? Vi tränar avslappning,
meditation, självkännedom och
Compassion.
Falkenberg
Start: 21/9, onsdagar 18.00-19.30
Ledare: Lisbeth Larsson
3 ggr / 400 kr

Svettskrämd
Har du någon gång försökt komma igång
med träning, men tappat motivationen
efter ett par gånger? Då är det här en studiecirkel för dig. I grupp samtalar vi om hur
man åstadkommer livsstilsförändringar
som varar.
Falkenberg
Start: 15/9, torsdagar 18.30-21.00
Ledare: Marie Ahlsten
10 ggr / 800 kr

Kreativa samtal med
färgen i fokus
Under fem träffar har du möjlighet att
utforska målandets och färgernas läkande
kraft. Vi målar, samtalar och gör enkla
övningar.
Falkenberg
Start: 29/9, torsdagar 18.30-21.00
Ledare: Yvonne Roobol

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 färg-lära, appliceringsteknik
och olika verktyg för ett lyckat resultat.
Varberg
Start: 4/10, tisdagar 18.30-21.30
Halmstad
Start: 8/11, tisdagar 16.30-19.30
Ledare:

Sussie Petersson

2 ggr / 650 kr. Seniorrabatten är avdragen

Gör egna salvor och krämer
Kom till vackra Hölseböke Naturhälsogård på en heldag
där vi tillsammans gör ekologiskt cerat, fotkräm, salva,
shampo och tvål. Bok med recept finns att köpa på
plats för 200 kr. Tag med egen lunch.
Hölseböke Naturhälsogård
24/9, lördag 09.00-16.00
Ledare: Inger Gustavson
1 gång / 450 kr

Friskvård i vatten
Falkenberg, Klitterbadet
varmvattenbassängen
Start: 25/9, söndagar 17.00-18.00
Start: 25/9, söndagar 18.00-19.00
Start: 25/9, söndagar 19.00-20.00
Start: 20/9, tisdagar 19.15-20.15
Ledare:

Johanna Skoglund

12 ggr / 975 kr

5 ggr / 550 kr

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/halland • På telefon: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Elisabet tipsar:
Det finns en massa härliga kurser
och föreläsningar att inspireras av
i höst! Ett hett tips är Elisabeths Skoogs
föreläsning som var i final till årets
”lyssnarnas sommarvärd”! Ta också
chansen att planera din trädgård inför
våren, prova på att sjunga i kör eller
varför inte förkovra dig
i släktforskningens
fantastiska
värld!

Släktforskning
Nyfiken på släktforskning
Föreläsare:

Heinrich Kaufmann

Introduktion i vad släktforskning är och hur man
kommer igång samt vilka resurser som finns på
bibliotek och studieförbund. I samarbete med
Kungsbacka bibliotek.
Kungsbacka, Kulturhuset Fyren
6/9, tisdag 18.00
Avgiftsfri

Utforska din historia,
släktforskning Nybörjare
För dig som vill komma igång. Vi går igenom
släktforskningens grunder, kyrkoarkiv och
handskriftsläsning, samt lär oss om olika
databaser. Viss datavana krävs.
Kungsbacka
Start: 20/9, tisdagar 18.00-20.30
Ledare: Heinrich Kaufmann
7 ggr / 1100 kr

Varberg
Start: 29/9, torsdagar 09.00-12.00
Ledare: Gunnar Bengtsson
6 ggr / 1100 kr

Laholm
Ledare: Tommy Olsson och Mats Ivarsson
Start: 20/9, tisdagar 18.30-21.00
6 ggr / 700 kr

Halmstad
15/9, torsdagar 09.00-12.00
Ledare: Gert Edbertsson

Släktforskning

Fortsättning

Disgen 2016 grund

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.

Vi arbetar i programmet Disgen och lär
oss hur man skriver in anor och säkrar
uppgifter på rätt sätt. Du bör skaffa Disgen
innan kursen startar.

Laholm
Ledare: Tommy Olsson och
Mats Ivarsson
Start: 21/9, onsdagar 18.30-21.00

Varberg
Start: 28/9, onsdagar 18.00-21.00
Ledare: Kjell Eriksson

6 ggr / 700 kr

Handskriftläsning
- Paleografi Grundkurs
Nyhet
Kursen vänder sig till dig som är
nybörjare eller tycker det svårt att
läsa och tyda gamla handskrifter.
Vi lär oss att läsa och tyda olika
handlingar från 1600-talet och
framåt. Förkunskaper: Grundkurs i släktforskning.
Halmstad
Ledare: Gert Edbertsson
Start: 15/9, torsdagar 13.00-16.00
6 ggr / 1050 kr. Medlemmar i Hallands
Släktforskarförening har 200 kr rabatt.

6 ggr / 1100 kr

Disgen 2016

Fortsättning

Hur du med stöd av Disgen kan presentera
din släktforskning. Att göra en släktbok som
kan tryckas, läggas på nätet eller ges bort på
ett usb-minne.
Varberg
Start: 26/9, måndagar 09.00-12.00
Ledare: Kjell Eriksson
6 ggr / 1100 kr

Registrera och hantera
din släktforskning
Fortsättningskurs som stöttar dig som redan
börjat. Här får du lära dig mer om att registrera
och bygga ditt släktträd i datorn.
Kungsbacka
Start: 22/9, torsdagar 13.00-15.30
Ledare: Heinrich Kaufmann
6 ggr / 850 kr

8 ggr / 1350 kr. Medlemmar i Hallands
Släktforskarförening har 200 kr rabatt.
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Läs och res
Föreläsningar

Läs och res

Föreläsningarna är inriktade till dig som
planerar att åka till respektive ställe.

Läs och res riktar sig till dig som vill veta lite mer om platsen du
ska besöka, men även vill träffa resesällskapet redan innan du åker
iväg. Detta är ett populärt och trevligt sätt att förbereda sig inför
kommande resor.

Du får tips, uppslag och även lite historisk
orientering. Dessutom får du föreläsningsanteckningarna på mail om så önskas.
Tommy och Ulrika Ottergren Ståhl,
researrangörer och globetrotters.
Föreläsare:

Avgift: 150 kr

Sicilien nyhet
Medelhavets största ö - med så mycket
historia, myter, charm och natur. Vi
besöker fascinerande städer, vulkanen
Etna och spektakulära vyer.
Resan går 8-17/4 2017.

Rom och Vatikanen

Kungsbacka
Start: 18/9, söndagar 10.00-11.30

För dig som bestämt dig för att resa till Rom och vill
få hjälp med att sålla i den eviga stadens rika och
antika utbud.

Varberg
Start: 18/9, söndagar 12.30-14.00

Kungsbacka

18/9, söndag 10.00-11.30

Varberg

18/9, söndag 12.30-14.00

Dubai
Från fiskeby till storstadsmetropol! Med bilder och
ord serveras du Dubais måsten och dess fällor.
Kungsbacka

2/10, söndag 10.00-11.30

Varberg

2/10, söndag 12.30-14.00

Södra Spanien – Andalusiens
skatter
Vi ger er utflyktsidéer och tips på dagsturer till sevärda
andalusiska skatter som lätt kan nås från Malaga med
omnejd.
Kungsbacka

20/11, söndag 10.00-11.30

Varberg

20/11, söndag 12.30-14.00

Halmstad

20/11, söndag 15.15-16.45

Falkenberg
Start: 18/9, söndagar 17.30-19.00
Halmstad
Start: 18/9, söndagar 15.15-16.45.
Vi träffas också 2/10, 20/11, 12/2, 19/3
Ledare:

Ulrika och Tommy Ottergren

5 ggr / 400 kr

Island nyhet
Ön med den spännande naturen,
historien, geologin, mäktiga vattenfall och lavafält. Vi har 6 träffar under
höst och vår och följer upp med en
resa sommaren -2017.
Falkenberg
Start: 18/10, tisdagar
Halmstad
Start: 20/10, torsdagar 18-20.30
Ledare:

Portugal med vin
och sång nyhet
Ett land med gamla traditioner,
oändliga landskap och spännande
städer. Lissabon, Òbidos med sina
bougainvillor och Duorodalen
med sin unika orörda skönhet.
Resan planeras bli i maj 2017.
Varberg
Start: 27/11, söndag 10.00-14.00
Ledare: Christina Johnstone
3 ggr / 400 kr

Downton Abbey m m
nyhet
TV-seriernas och slottens England
står i fokus . På resan besöker vi
också de idylliska byarna från
Morden i Midsommer och går på
samma gatstenar där Jane Austen
och William Shakespeare en gång
vandrade.
Resan går 21- 27/7 2017
Varberg
Start: 26/11, lördag 10.00-14.00
Ledare : Christina Johnstone
3 ggr / 400 kr

Ulla Rickardsson

6 ggr / 500 kr

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/halland • På telefon: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Med nyfikenhet och
intresse som bränsle
Ida Wahmans engagemang för människor lyser igenom
allt det hon gör. Hon verkar alltid se möjligheter där andra
ser svårigheter och det finns en slags självklarhet som gör
att man undrar, vem är hon och hur gör hon egentligen
– möt KiX-projektets inspirerande eldsjäl!
Ida, berätta om dig?
Jag är nyfiken, otålig och en känsloboll med
hårt skal! Mina egna livserfarenheter har
väckt ett intresse kring människan och idag
lett mig till mitt drömjobb!

Berätta om KiX?
Det hela började med att jag såg att det var
något som saknades i utbudet av fritidsaktiviteter för ungdomar med funktionsvariationer.
Kort beskrivet, så är KiX idag ett projekt
där ungdomar med intellektuella funktionsvariationer själva är med och designar, leder
och väljer de aktiviteter som Studieförbundet Vuxenskolan i Halland nu erbjuder.

Vad betyder ordet folkbildning för
dig?
För två år sedan var det ett främmande ord
för mig, men nu när jag fått se och uppleva
vad folkbildning är och vilka fantastiska
möjligheter det ger är det något otroligt
värdefullt. För mig är folkbildning när man
utvecklas tillsammans med andra människor,
och där intresse och nyfikenhet är bränslet.
KiX är ett projekt av Studieförbundet Vuxenskolan Halland
med stöd av Allmänna Arvsfonden.
Målet med projektet är att ta
fram arbetssätt och metoder för
empowermentprocessen, för
ungdomar och unga vuxna
med eller utan intellektuella
funktionsvariationer.
Projektet vill tillsammans med
samarbetspartner (Halmstad
kommun, FUB Halmstad-Hylte,
Halmstad Högskola) undersöka
hur gruppen med funktionsvariationer bäst får förutsättningar att göra självständiga
val kring sin fritid och undersöka om inkludering i ordinarie
verksamhet kan förbättras.
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Har du något tips till unga idag som
vill göra skillnad?
Jobba och gör det som intresserar dig! Att
lita på sin inre intuition är svårt, och kanske
framför allt i dagens samhälle där vi påverkas
otroligt mycket utifrån via sociala medier,
reklam och förväntningar från andra.
Man får inte heller glömma att man även kan
göra stor skillnad vid sidan om sitt dagliga
arbete, som exempelvis cirkelledare. Allt blir
vad du gör det till, och att ständigt våga fortsätta utvecklas och utmanas tillsammans med
ett öppet sinne tar dig långt på vägen.

Har du någon Kix-dröm?
Att få se fler unga människor ta kontroll och
påverka sin egen fritid, sätta upp mål och
vara ambassadörer för något som intresserar
dem själva och i sin tur inspirera andra! Jag
vill tillsammans med unga deltagare i KiX
projektet ändra attityden som många har gentemot tillgänglighet och anpassning av aktiviteter och även praktiska medel.

Och framtiden?
En stor dröm är att få skaffa mig mer kunskap
inom det verksamhetsområde jag idag jobbar
med och få jobba på nationell och till och med
internationell nivå. Jag drömmer även om att
lära mig kommunicera på minst två nya språk!
Jag hoppas få fortsätta jobba tillsammans
med människor i alla åldrar
för att kunna inspireras
och inspirera andra
och aldrig sluta
utvecklas!
Följ KiX på
Instagram:
kixhalland

Öppet hus

Torsdag 8 september

För barn och ungdomar med

Välkommen att prova på ett urval
av våra kurser. Fritt inträde!

I denna kurs lär vi oss känna rytm
i de låtar vi tillsammans väljer att
dansa till och övar in ett dansnummer
med influenser av street och jazzdans.

Mer info finns på sv.se/halland

H alms t ad
Bellydance Nyhet

Breakdance

Street för vuxna

Prova något nytt, lär dig dansa
magdans! Genom rolig och
medryckande träning lär du
dig att kontrollera och isolera
kroppen.

För nybörjare 8-12 år

Halmstad
Start: 14/9, onsdagar
18.10-19.10
Ledare: Sandra Bergqvist

Halmstad
Start: 12/9, måndagar
18.30-19.30
Ledare: Elvir Aljecevic

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!

10 ggr / 900 kr

10 ggr / 880 kr. Ungdomsrabatten är redan dragen.

MTV-Dance
För dig mellan 8-12 år

Vi gör steg- och danskombinationer till den senaste popmusiken samtidigt som vi
jobbar på vår rytmkänsla
och koordinationsförmåga.
Halmstad
Start: 13/9, tisdagar
17.00-18.00
Ledare: Elma Dolovac
8 ggr / 650 kr. Ungdomsrabatten är redan dragen.

KIX Showdans med
influenser av street
och jazz nyhet

Tillsammans med en breakdansare lär du dig grunderna
som är trix, balans och dans,
dock ej koreografi.

Breakdance
För dig som dansat en
del breakdance innan

Tillsammans med en breakdansare fortsätter vi med
trix, balans och dans, dock
ej koreografi.
Halmstad
Start: 12/9, måndagar
17.20-18.20
Ledare: Elvir Aljecevic

Halmstad
Start: 13/9, tisdagar
18.15-19.15
Ledare: Elma Dolovac
10 ggr / 900 kr

Xotic dansmix
Här blandar vi bellydance,
bollywod, bhangra och
afrikansk dans och har kul!
Halmstad
Start: 19/9, måndagar
18.30-19.30
Ledare: Lena Björnsdotter
(f d Carlsson)

funktionsvariationer, 8-16 år

Vi har en gemensam uppvärmning och
pratar om dans och lär känna våra egna
rörelser i kroppen. Vi jobbar på att få en
bättre kroppskontroll på ett roligt sätt
samtidigt som vi tränar upp styrka och
smidighet. Mycket rörelser till ny och
häftig musik med fokus på dans,
gemenskap och att ha kul!
Halmstad
Start: 25/9, söndagar 15.00-16.00
Ledare: Kimberly Horta Munoz och
Emma Johansson
8 ggr / 500 kr

Barndans

För dig mellan 5-7 år

Vi blandar lek och rytmik med grundläggande teknik, för att skapa en bra
grund i dansen.
Halmstad
Start: 18/9, söndagar 13.00-14.00
Ledare: Mimmie Klarén
och Ida Haggren
8 ggr / 650 kr. Ungdomsrabatten
är redan dragen.

10 ggr / 900 kr

10 ggr / 880 kr. Ungdomsrabatten är redan dragen.

Nyhet! NIA

NIA 5 stegs-workshop

Hallå Caitlin Rademaekers,
vem är du?

Här lär du dig fem steg med övningar för
dagligt välbehag och träning. När du lärt dig
tekniken tar det endast 7 minuter av din
dag att få en genomgång av hela kroppen!
Vi kommer också skaka loss i ett NIAdanspass.

Hälsointresserad kommunikationskonsult som sällan sitter still! Jag är
intresserad av allt som har med hälsosam livsstil att göra och är utbildad
NIA-lärare.

Vad är egentligen NIA?
NIA är en unik form av träning från
USA för både kropp och själ som innehåller element av dans (jazz och modern),
kampsport (tai chi, taekwondo) och
helande rörelseformer som yoga. NIA
utövas barfota till musik som inspirerar
kroppen till rörelse.

Hur kan ett pass se ut?
Vi börjar alltid med en mjuk uppvärmning
för att sedan övergå till ett cardio-del där
tempot i rörelserna och takten i musiken
höjs. Efter det blir det fridans och
sedan slutligen cool down och mjuka
rörelser för att stretcha kroppen.

Halmstad
17/9, lördag 13.00-15.00
Ledare: Caitlin Rademaekers,
NIA white belt lic. teacher
1 gång / 350 kr

NIA
En träningsform där vi kombinerar kampsport, dans och kroppsmedvetenhet genom
kraft, fokus, balans, glädje, uttrycksfullhet
mindfulness, närvaro och andning.
Halmstad
Start: 20/9, tisdagar 16.30-17.30
Ledare: Caitlin Rademaekers,
NIA white belt lic. teacher
5 ggr / 800 kr

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/halland • På telefon: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Öppet hus
Söndag 4 september
Välkommen att prova på ett urval
av våra kurser. Fritt inträde!
Mer info finns på sv.se/halland

varberg
Orientalisk dans

Nybörjare

Orientalisk dans

NYHET

Teknikklasser

Att dansa orientalisk dans är en rolig och
annorlunda träningsform som gör gott för
både sinne och kropp. Denna vackra och
mystiska kvinnodans heter på arabiska
Raqs sharqi (östens dans) och är en av
världens äldsta danser.

Kom och öva på olika tekniker som vi
använder inom orientalisk dans. Du
anmäler dig till respektive datum.
Varberg

Varberg
Start: 13/9, tisdagar 19.00-20.30
Ledare: Ida Stenberg

9/10, söndag 14.00-14.45
12/10, onsdag 19.15-20.00
19/10, onsdag 19.15-20.00
30/10, söndag 14.00-14.45
Ledare: Ida Stenberg

10 ggr / 1000 kr

1 gång / 80 kr

Dessa rabatter
gäller endast
på danskurser
i Dansstudion
Varberg:

Syskonrabatt, 50kr per syskon
Gå 2 kurser och få 100kr rabatt på kurs nr. 2
Gå 3 kurser och få 150kr rabatt på kurs nr. 3
Gå 4 kurser och få 200kr rabatt på kurs nr. 4
Totalt 450kr rabatt vid 4 kurser.
Uppge vid anmälan att du är berättigad rabatt.

Måndagar

12/9

Start:

16:30-17:30

Streetdance 10-13 år, nyb.

17:30-18:30

Streetdance 12-14 år, forts.

17:15-18:00

Showkids 5-6 år

18:00-19:00

Showjazz 7-9 år forts.

19:00-20:30

Dansa Studio showdansgrupp

Tisdagar

Start:

13/9

16:45-18:00

Musikal 7-12 år, nyb/forts.

18:00-19:30

Streetdance 14-16 år forts.

19:00-20:30

Orientalisk dans

Onsdagar

Start:

16:30-17:30

Breakdance 12-14 år, forts 2

16:30-17:15

Showkids 3-4 år

17:15-18:15

Showjazz 7-9 år nyb.

18:15-19:15

Showjazz 10-12 år nyb/forts

17:30-18:30

Breakdance 9-11 år, forts.

19:15-20:45

Streetdance tonår, avanc.

Torsdagar

14/9

Start:

15/9

16:30-18:00

Balett 9-12 år forts.

17:00 -18:00

Showstreet 7-9 år, forts.

18:00-19:30

Modern jazz vuxna nyb./forts.

Lördagar

Start:

11:00-12:00

Breakdance 7-9 år, nyb.

12:00-13:00

Breakdance 7-9 år, forts.

13:00-14:30

Breakdance tonår, mellan

15:00-16:00

Breakdance 12 år och uppåt, nyb.

Söndagar

Start:

17/9

4/9

16:30-19:00 Hip hop tonår, avanc.
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Ännu mer dans!
Folkdans

Babyrytmik

För nybörjare och andra intresserade dansare.
Dansa traditionell svensk folkdans och
gammaldans.

Interagera med ditt barn i form av
rytmik och sång. Målet är att hjälpa
ditt barn i både sin fysiska och psykiska
utveckling med hjälp av universalspråket och hjälpmedlet musik.

Kungsbacka, Tölögården
Start: 13/9, tisdagar 19.30-22.00
Ledare: Claes Pehrsson

Varberg

15 ggr / 300 kr inkl. fika.

Mini 2-9 mån

Anmälan och info: Claes, 0709-20 63 10
Med Vallda folkdanslag

Start:

Varberg, Södertull
Start: 20/9, tisdagar 19.00-21.00
Ledare: IngBritt Sunesson

Start:

10 ggr / 150 kr.
Anmälan och info: Gerd, 0340-66 05 60
Med Varbergs folkdansare

Falkenberg, Hebergs Bygdegård
Start: 21/9, onsdagar 19.30-21.30
Ledare: Lars-Börje Nilsson
10 ggr / 300 kr
Anmälan & info: Anna-Kerstin, tel 0346-170 30

15/9, torsdagar 10.30-11.15
Kastriot och Catherine är
våra dansutvecklare.

Midi från 9 mån-2,5 år

15/9, torsdagar 09.30-10.15

Ledare:

Hanna Nylin

10 ggr / 800 kr

Commercial street nyhet
Lär dig dansa som tjejer och killar
i musikvideos! Till hiphop, house
och r’n’b.
Hyltebruk
För dig mellan 8-12 år
Start:

12/9, måndagar 17.30-18.15

För dig från 13 år och uppåt

Orientalisk dans
nyhet
Falkenberg
Ledare: Suzan Bozovic

Start:

14/9, onsdagar 16-30-17.15

Ledare:

Jennifer Kuitunen

8 ggr / 650 kr

Showdance

Prova på
3/9, lördag 14.00-15.30

För dig från 15 år och uppåt

1 gång / kostnadsfritt

Till välkända gamla goa låtar lär vi
oss teknik och koreografi i stilar som
disco och jazz.

Nybörjare
Att dansa orientalisk dans är en
rolig och annorlunda träningsform
som gör gott för både sinne och
kropp. Denna vackra och mystiska
kvinnodans heter på arabiska
Raqs sharqi (östens dans) och är
en av världens äldsta danser.
Start:

15/9, torsdagar 18.15-19.45

10 ggr / 1100 kr

Fortsättning
Vi repeterar och fördjupar kunskaper, koreografi, improvisation,
show, dansa till livetrummor och
dansa med sjal. Denna kurs riktar
sig till dig som dansat 1-2 terminer.
Start:

12/9, måndagar 18.15-19.45

10 ggr / 1100 kr

Teknikpass
Kom och öva på olika tekniker som
vi använder inom orientalisk dans.
Du anmäler dig till respektive
datum.
Start:

nyhet

Hyltebruk
Start: 12/9, måndagar 18.30-19.30
Ledare: Jennifer Kuitunen
8 ggr / 750 kr

Evelina
tipsar:
Äntligen höst och en massa
spännande kurser! Själv är jag sugen
på att gå Våga prova måla - perfekt med
helgkurs för nybörjare! Core eller
Pilates - för att stärka upp mina
skrivbordsmuskler eller kanske
Digitalfoto - så min systemkamera kan dammas av.
Mycket finns det att
välja bland!

8/9, torsdagar 14.00-15.00

100 kr / gång

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

Dragspel

För dig som tycker om att sjunga.

Nybörjare och fortsättare

Falkenberg, Mötesplats Mölle
Start: 7/9, onsdagar 18.00-19.15,
varannan vecka
Ledare: Gun Svensson

Olika dagar och tider.
Varberg
Start: söndag 11/9, tisdag
13/9 samt onsdag 14/9
Ledare: Håkan Widar

8 ggr / 335 kr

12 ggr / 1395 kr

Morups visgrupp

Falkenberg
Start: 12/9, måndagar
Ledare: Håkan Widar

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

12 ggr / 1350 kr

Falkenberg, Morup
Start: 7/9, onsdagar 19.45-21.15,
varannan vecka
Ledare: Gun Svensson

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!

8 ggr / 430 kr

Må väl - kören!
Kom och var med i vår ”nästan”
nystartade kör! Det finns inga rätt
eller fel. När du sjunger utlöser
kroppen oxytocin som har en
massa positiva effekter som sänker
stressnivån, förbättrar sömnen
och ökar din blodcirkulation.
Dessutom är det jättekul!

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

Kungsbacka, Alléteatern
Start: 15/9, torsdagar
17.30-19.00
Ledare: Tobias Herbertzon
10 ggr / 850 kr

Ukulele

Denna höst sjunger vi Abba-låtar!

Fortsättning nivå 1

Halmstad
Start: 29/10, lördagar 13.00-14.30
Ledare: Christina Angsvik

Kungsbacka, Alléteatern
Start: 15/9, torsdagar
19.00-20.30
Ledare: Tobias Herbertzon

7 ggr / 385 kr

10 ggr / 750 kr

Ukulele
Frispel och teknik

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

www.thetube.se

Kungsbacka, Alléteatern
Start: 15/9, torsdagar
20.30-22.00
Ledare: Tobias Herbertzon
10 ggr / 750 kr

Drama
Kulturverkets musikskola
Välkommen till Kulturverkets musikskola med
högskoleutbildade lärare.

Halmstad manskör
Du som vill ta ton är välkommen
att göra det i gemytligt sällskap nu
när Halmstad manskör söker nya
deltagare.

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.

Mer info, ring Birgit på 0733-508343

För mer info:

Halmstad
Start: 5/9, måndagar 18.30-20.45
Ledare: Birgit Huss

Anmälan/förfrågan:

Nyhet

Vi arbetar praktiskt med dramaövningar, improvisationer
men också med kortare texter
och dialoger. Alla åldrar är
välkomna!
Varberg
Start: 28/9, onsdagar
18.00-19.30
Ledare: Frida Kvennefelt
10 ggr / 900 kr. I denna kurs
lämnas ingen ungdomsrabatt.

www.kulturverket.se.
Kulturverkets musikskola
på tfn 035-300 45, kulturverket@telia.com
eller SV 077-440 00 33

16 ggr / 250 kr
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IT, data och ekonomi
Datorkunskap,
Windows 10 *

iPad

Nyhet

Bli kompis med din iPad.
Vi börjar från noll 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.

För dig som är nybörjare

Vi går igenom funktionerna i
Windows 10 och lär oss använda
datorn så att vi får mycket nytta
och nöje av den.
Inga förkunskaper behövs,
bara aktivt intresse. Det finns
dator att låna på kursen.
Kungsbacka
Start: 19/9, måndagar
13.00-15.30
Ledare: Sten Rönnbom
7 ggr / 1150 kr

Varberg
Start: 19/9, måndagar
13.00-15.30
Ledare: Jamie-Lee Hotti
7 ggr / 1150 kr

Halmstad
Start: 19/9, måndagar
10.00-12.15
Ledare: Annika Raihle
6 ggr / 1395 kr.
Studiematerial ingår.

iPad

Prova på

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.

Inga förkunskaper krävs.
Ta med egen iPad (surfplatta
från Apple) och laddare med
sladd.
Kungsbacka
Start: 28/9, onsdagar
13.00-15.30
Ledare: Sten Rönnbom
3 ggr / 600 kr

Varberg
Start: 27/9, tisdagar
09.30-12.00
Ledare: Jamie-Lee Hotti
4 ggr / 700 kr

Halmstad
Start: 26/9, måndagar
12.30-14.45
Ledare: Annika Raihle
4 ggr / 700 kr

bokföring, språk, data m m.
Hyr lokaler för 8-20
personer. Datasal
med 10 datorer.

Halmstad
Start: 26/10, onsdagar
09.30-11.45
Ledare: Annika Raihle

Halmstad
Start: 24/10, måndagar
12.30-14.45
Ledare: Annika Raihle

iPhone Fördjupning

3 ggr / 600 kr

Hyltebruk
Start: 22/9 torsdagar
10.00-12.15
Ledare: Thom Ericsson
3 ggr / 600 kr

iPad Fördjupning
Nyhet
En chans att fördjupa sig,
ställa frågor och få hjälp
med problem du stött på
sedan du gick kursen.

3 ggr / 500 kr

Vi skräddarsyr
utbildningen för er, t ex

Fortsättning

För dig som vill fördjupa dig
mer i din telefons finesser.

3 ggr / 500 kr

Varberg
Start: 4/10, tisdagar
09.30-12.00
Ledare: Elisabeth Hagberg

SV för ditt företag!

iPhone

3 ggr / 600 kr

Lär dig grunderna och
upptäck möjligheterna.
Du tar med din egen iPhone
(telefon från Apple).

1 gång / 200 kr

1 gång / 225 kr

Kungsbacka
Start: 9/11, onsdagar
13.00-15.30
Ledare: Sten Rönnbom

Bli kompis med
din iPhone

Varberg
28/9, onsdag 09.30-12.00
19/10, onsdag 09.30-12.00
Ledare: Jan Togerö

Hyltebruk
26/9, måndag
10.00-12.15
Ledare: Thom Ericsson

Här erbjuder vi dig en fördjupning av möjligheterna
med din iPad. Du tar med
din egen iPad (surfplatta
från Apple) på kursen.

1 gång / 200 kr

1 gång / 200 kr

1 gång / 200 kr

Fortsättning

Halmstad
28/9, onsdag 12.30.14.45
Ledare: Annika Raihle

Kungsbacka
20/9, tisdag 09.30-12.00
Ledare: Sten Rönnbom

Halmstad
19/9, måndag 12.30-14.45
21/9, onsdag 12.30-14.45
Ledare: Annika Raihle

iPad för dig med
egen iPad

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

Halmstad
Start: 28/9, onsdagar
09.30-11.45
Ledare: Annika Raihle
3 ggr / 500 kr

Nyhet
En chans att fördjupa sig,
ställa frågor och få hjälp
med problem du stött på
sedan du gick kursen.
Halmstad
12/10, onsdag 12.30-14.45
Ledare: Annika Raihle
1 gång / 200 kr

Bokföring

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: 7/9, onsdagar
18.30-21.00
Start: 6/9, tisdagar 09.00-11.30
Ledare: Elzbieta Johansson
9 ggr / 1595 kr. Studiematerialet
“Bokföring från början” ingår.

Bokföring med
Visma 500*
Bokföring på datorn för dig
som har grundkunskaper.
Vi arbetar med skatter och
avgifter, kund- och leverantörsreskontra, resultat, balansräkning
och annat. De sista två veckorna
kör vi även på måndagarna.
Halmstad
Start: 8/11, tisdagar
09.00-11.30
Start: 9/11, onsdagar
18.30-21.00
Ledare: Elzbieta Johansson
7 ggr / 1100 kr
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Foto
Digitalfoto i praktiken

Digitalfoto i praktiken

Digitalfoto i praktiken

Del 1 Nyhet

Del 2 Nyhet

Del 3 Nyhet

Ta kontroll över faktorer som ligger till
grund för varje foto. Kursen ger dig genom
praktiska övningar kunskaper om slutare,
bländare och ISO vilket kommer att ge dina
bilder ett helt annat uttryck.

I den här kursen får du veta mer om bildkompositionens grundregler, de olika ljustyperna, fotostilar och utrustning. Teori
varvat med praktik och exempel ger dig
idéer att arbeta vidare med.

Lightroom från grunden, här lär vi oss installation, hur filerna bäst katalogiseras, grundläggande förbättring av bilder och export till
Facebook, Flikr och 500px.

Varberg
Start: 17/10, måndagar 18.15-20.30

Varberg

Falkenberg
Start: 21/9, onsdagar 18.30-21.00

Laholm

Halmstad
Start 11/10, tisdagar 18.15-20.30

2 ggr / 650 kr

Laholm
Start: 19/9, måndagar 18.15-20.30
Ledare:

Anders Jönsson

3 ggr / 650 kr

HELGKURS:

HELGKURS:

19-20/11, lör-sön 10.00-14.00
15-16/10, lör-sön 10.00-14.00

Halmstad
Start: 22/11, tisdagar 18.15-20.30
Ledare:

Anders Jönsson

3 ggr / 650 kr

Falkenberg
Start:12/10, onsdagar kl. 18.30-21.00
Halmstad
Start: 1/11, tisdagar 18.15-20.30
Ledare:

Falkenberg
Start: 9/11, onsdagar 18.30-21.00

Anders Jönsson

3 ggr / 650 kr

Fotografering med systemkamera
En fotokurs för dig som vill lära dig hantera
din systemkameras funktioner, fototeknikens
grunder samt lite efterbearbetning med
bildredigeringsprogram.
Kungsbacka
Start: 26/9, måndagar 18.30-21.00
Ledare: Paul Sirugo
6 ggr / 1500 kr

Trädgård
Trädgårdsplanering och design
Lär dig rita upp och formge din trädgård till en enkel skiss som
formar en bas till framtiden och utvecklingen av din trädgård.
Besök i ledarens trädgård samt planteringsdesign, enkelt och
lätt att sköta eller färgrikt och nyttigt!
Hyltebruk
Start: 7/9, onsdagar 18.30-20.45
Ledare: Anne van Hirtum
3 ggr / 550kr

Planera din trädgård
Planera trädgården, gammal som ny, så att den blir lättskött och
vacker. Du utgår från växter och lösningar som passar just din
trädgårds förutsättningar.
Varberg
Start: 21/9, onsdagar 18.45-21.15
Ledare: Lars-Johan Svanström
6 ggr / 750 kr

En vacker skötselfri rabatt
Denna workshop 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! Denna dag får du mycket inspiration hur
du ska hitta de bästa växtvalen och mycket annat praktiskt.
Kursen är i samarbete med Hallands Trädgårdsförening.
Halmstad
30/10, söndag 09.00-12.00
Ledare: Vivian Tisting
1 gång / 295 kr
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Djur, natur, jakt
Motorsåg A+B

Ta jägarexamen

Svampexkursion

Förberedande kurs inför prov och
uppkörning till körkort. Instruktör,
examinationsavgift och kursböcker
ingår i avgiften. Åldersgräns 18 år.

Den teoretiska delen

Önskar du att kunna ta tillvara mer på
svamparna som naturen erbjuder men är
osäker på vad som är ätligt? Följ då med på
vår svampexkursion med vår svampexpert!

Kungsbacka
Start: 28/9, fyra onsdagar 18.00-21.00
+ tre lördagar
Ledare: Lars Ovrell
Varberg
Start: 6/10, två torsdagkv + fem helgdagar
Ledare: Andreas Klasson
Start:

4/10, fyra tisdagkv + tre söndagar
Lars Ovrell

Ledare:

Falkenberg
Start: 18/10, tisdagar 18.00-21.00
Ledare: Erik Karlsson
Halmstad
Start: 10/11, tre torsdagar 18.00-21.00
+ fyra helgdagar
Ledare: Bengt Olofsson
7 ggr / 4750 kr. I dessa kurser lämnas
inga rabatter.

Röjsågskörkort

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.
I vår kan du sedan utföra praktikdelen.
Halmstad
Start: 15/9, torsdagar 19.00-21.00
Ledare: Peter och Paula Frömo
11 ggr / 2600 kr. I denna kurs lämnas
ingen ungdomsrabatt.

Jägarexamen
Allt du behöver veta för att klara din jägarexamen inkl. kurslitteratur. Kostnad för
skjutbaneprov tillkommer.
Kungsbacka
Start: 16/11, onsdagar 18.00-21.00
Ledare: Bonde Nilsson
13 ggr / 2225 kr

Aktivera din hund på
vardagspromenaden

Förberedande kurs inför prov och uppkörning till körkort. Studielitteratur,
uppkörning och körkortsbevis ingår
i avgiften.

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.

Falkenberg
Start: 26/10, onsdagar 18.30-21.00
Ledare: Erik Karlsson

Kungsbacka
Start: 15/9, 18.00-19.00
Ledare: Anette Alsterå

7 ggr / 3900 kr. I denna kurs lämnas

5 ggr / 550 kr

ingen ungdomsrabatt.

Hyltebruk
4/9, söndag 10.00-13.00
Ledare: Anders Tullander
1 gång / 150 kr

Svamp i Halland
Kill är biolog med särskilt intresse för svamp.
På innekvällarna tar han upp svamp i allmänhet
och vad du särskilt ska lägga märke till för att
känna dig säker på vilken svamp du hittat.
Vid de olika träffarna behandlar vi de svampar
som finns i markerna just nu. På uteträffarna
plockar vi säkra och enkla svampar för mat
men tar också upp möjliga förväxlingsarter.
Inga förkunskaper krävs.
Halmstad
Start: 1/9, 22/9, torsdagar (innekvällar)
3 och 24/9, lördagar (svampskogen)
Ledare: Kill Persson
4 ggr / 850 kr

Biodling för nybörjare
Teoretisk och praktisk kurs om biodling.
Varberg
Start: Vintern 2017, kvällstid
Ledare: Tore Johansson
10 ggr

Falkenberg
Start: Mars, April
Ledare: Bengt Frizell, Rose-Marie Bengtsson
10 ggr

Navigation och sjöliv
Ta förarintyg för fritidsbåt

Skaffa Kustskepparintyg

VHF/SRC-kurs

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.

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

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

Varberg
Start: 22/9, torsdagar 18.30-20.45
Ledare: Jan Eriksson
11 ggr / 1450 kr

Halmstad
Start:15/9, torsdagar 18.30-20.45
Ledare: Svante Svensson
27 tim / 1450 kr

Halmstad
Start: 17/11, torsdagar 18.30-20.45
Ledare: Svante Svensson
3 ggr / 750 kr. Studiematerial ingår

Halmstad
Start: 12/9, måndagar 18.30–20.45
Ledare: Svante Svensson
11 ggr / 1450 kr
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Språk
Engelska

Engelska

Engelska
Lätt konversation

Let’s start again!

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

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

Varberg
Start: 21/9, onsdagar 17.00-18.30
Ledare: Jamie-Lee Hotti

Falkenberg
Start: 8/9, torsdagar 17.30-19.00
Ledare: Marie Karlsson
10 ggr / 950 kr

Halmstad
Start: 21/9, onsdagar 10.00-11.30
Ledare: Jirina Göransson
10 ggr / 950 kr

Engelska
Motsvarande åk 9

Falkenberg
Start: 8/9, torsdagar 19.15-20.45
Ledare: Marie Karlsson
Halmstad
Start: 22/9, torsdagar 10.00-11.30
Start: 22/9, torsdagar 14.00-15.30
Start: 22/9, torsdagar 17.45-19.15
Ledare: Jirina Göransson
Laholm
Ledare: Elna Sjöholm
Start: 5/10, onsdagar 18.30-20.00
10 ggr / 950 kr

För dig med kunskaper motsvarande
grundskolans högre årskurser.

Engelska

Kungsbacka
Start: 3/10, måndagar 10.15-11.45
Ledare: Elke Paulsson

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

10 ggr / 950 kr

Konversation

Falkenberg
Start: 8/9, torsdagar 15.30-17.00
ledare: Marie Karlsson

Konversation, fortsättning

För dig som kan göra dig förstådd i vanliga
situationer som uppstår där engelska talas.
Varberg
Start: 21/9, onsdagar 18.00-19.30
Ledare: Lena Brisman
Laholm
Start: 4/10, tisdagar 18.30-20.00
Ledare: Elna Sjöholm
10 ggr / 950 kr

Engelska för barn
- på ett lekfullt sätt!
Nyhet
Vi kommer genom film, lek, sång och musik
att använda det engelska språket. Här erbjuds
att lära sig engelska på ett lekfullt sätt i mindre
grupp. Undervisningen skräddarsys efter
barngruppen. Ska ni på semester utomlands
eller vet med er att engelska vore användbar
på andra sätt så är detta en perfekt möjlighet.
Halmstad
Start: 17/9, lördagar 10.00-11.30
Vi träffas 3 ggr och har sedan ett uppehåll
för att sedan köra 3 ggr till.
Ledare:

Marie Karlsson

6 ggr / 500 kr

10 ggr / 950 kr

Spanska
Spanska Nybörjare
För dig som vill lära dig spanska från
början eller repetera från grunden.
Kungsbacka
Start: 14/9, onsdagar 09.30-11.00
Ledare: Fuencisla Gil Baeza
12 ggr / 1140 kr

Varberg
Start: 13/9, tisdagar 09.30-11.00
Ledare: Fuencisla Gil Baeza

Andra terminen

För dig som läst lite spanska tidigare. Vi
arbetar i boken Caminando 1 och repeterar
valda delar. Vi lyssnar, läser, pratar och
översätter texter utifrån boken.
Varberg
Start: 14/9, onsdagar 18.00-19.30
Ledare: Christine Soniasdotter
10 ggr / 950 kr

Spanska

Tredje terminen

12 ggr / 1140 kr

Vi pratar och lär oss fler användbara
fraser. Passar dig som läst två terminer
eller har motsvarande kunskaper.

Falkenberg
Start: 22/9, torsdagar 18.30-20.00
Ledare: Ingela Molander

Varberg
Start: 13/9, tisdagar 11.30-13.00
Ledare: Fuencisla Gil Baeza

10 ggr / 950 kr

12 ggr / 1140 kr

Spanska

Fortsättning

Vi pratar och lär oss fler användbara
fraser och ord.
Falkenberg
Start: 22/9, torsdagar 20.15-21.45
Ledare: Ingela Molander
10 ggr / 950 kr
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Spanska

Spanska 5:e terminen
Halmstad
Start: 14/9, onsdagar 17.10-18.40
Ledare: Mary-Paz Bueno Garcia
12 ggr / 1140 kr

Spanskt språkcafé
Välkommen att öva på din spanska
och drick en kopp kaffe tillsammans.
För alla nivåer och åldrar. Anmäl dig
till en eller flera träffar.
Varberg
21/9, onsdag 16.30-17.30
19/10, onsdag 16.30-17.30
16/11, onsdag 16.30-17.30
Avgift: 50 kr. Inkl kaffe/te och frukt.

Halmstad
Start: 14/9, onsdagar 18.45—20.15
Ledare: Mary-Paz Bueno Garcia
12 ggr / 1140 kr

Följ oss på
Instagram:
svhalland
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Italienska
Italienska

Nybörjare

För dig som vill lära dig grunderna i det
italienska språket.
Kungsbacka
Start: 15/9, torsdagar 18.45-20.15
Ledare: Johanna Molin
12 ggr / 1140 kr

Falkenberg
Start: 17/10, måndagar 19.30-21.00
Ledare: Odile Mombelli
10 ggr / 950 kr

Italienska

fortsättning

För dig som har läst lite italienska tidigare
eller har kunskaper motsvarande två
terminer.
Kungsbacka
Start: 15/9, torsdagar 17.00-18.30
Ledare: Johanna Molin

Franska

12 ggr / 1140 kr

Italienska

För dig som

läst italienska i ett par år

För dig som kan grunden i det italienska
språket och vill utveckla dina kunskaper.
Vi lär oss mer om italienskt vardagsliv,
kultur, geografi, traditioner, mat & dryck.
Falkenberg
Start: 17/10, måndagar 18.00-19.30
Ledare: Odile Mombelli
Halmstad
Start: 12/9, måndagar 19.00-20.30
Ledare: Katarina Raskov
10 ggr / 950 kr

Teckenkommunikation

Franska

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: 22/9, torsdagar 19.00-20.30
Ledare: Christopher Brizet
10 ggr / 950 kr

Franska

Kinesiska
Kinesiska

Halmstad
Start: 26/9, måndagar 18.15-19.45
Ledare: Ping Fang
10 ggr / 950 kr

Kinesiska

fortsättning

För dig som har läst franska innan och
vill bättra på din kunskap.
Falkenberg
Start: 20/9, tisdagar 19.00-20.30
Ledare: Chirstopher Brizet

Nybörjare

Genom kursen ska du kunna förstå, tala och
uttrycka dig i de vanligaste kinesiska dialoger
som används i vardagliga situationer.

Fortsättning

Här bygger vi upp ett större ordförråd och
fördjupar oss i de olika kinesiska satsmönstren.
Halmstad
Start: 26/9, måndagar 20.00-21.30
Ledare: Ping Fang
10 ggr / 950 kr

10 ggr / 950 kr

För nybörjare

För alla, både personal
och allmänhet,
som kommer
i kontakt
med teckenbehövande
personer.
Vi kan även
erbjuda fortsättningskurser samt
kurser dagtid. Kontakta
oss för mer info.
Varberg
Start: torsdagar 18.30-20.30
varannan vecka
Ledare: Monika Callenberg
6 ggr / 650 kr

Tyska
Lite repetition och lättare konversation.
Halmstad
Start: 13/9, tisdagar 19.15-20.45
Ledare: Björn Carlson
10 ggr / 950 kr

Danska

Portugisiska
Nybörjare NYHET

För dig som vill lära dig portugisiska
från början.
Varberg
Start: 20/9, tisdagar 18.00-19.30
Ledare: Sara Danielsson
10 ggr / 950 kr

Övning i förståelse och uttal.
Halmstad
Start: 13/9, tisdagar 17.30-19.00
Ledare: Björn Carlson
10 ggr / 950 kr
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Hantverk och
konsthantverk
Gjut, njut och skapa i betong

Keramik

Vi träffas och gjuter fina saker i betong.

Här lär du dig lerans egenskaper och möjligheter. Vi provar olika tekniker som att kavla,
ringla och dreja. Vi kommer även glasera våra
alster. I dessa kurser lämnas ingen rabatt.

Halmstad, Haverdal
18/9, söndag 14.00-17.00
Ledare: Siiri Harju Karlsson
1 gång / 300 kr

Keramik för alla sinnen Nyhet
För nybörjare och fortsättare

Här lär du i liten grupp känna lerans egenskaper
och möjligheter. Vi provar på olika tekniker som
att kavla, ringla, dreja och skulptera. Vi kommer
även att glasera våra alster.
Kursen är både för nybörjare och fortsättare
och med max 5 personer i gruppen hinner
ledaren möta varje deltagare individuellt i
skapandet. I dessa kurser lämnas ingen rabatt.
Halmstad
Start: 12/9, måndagar 10.00-13.00
Start: 14/9, onsdagar 18.00-21.00
Start: 24/10, måndagar 10.00-13.00
Start: 26/10, onsdagar 18.00-21.00
Ledare: Lena Wallfors
5 ggr / 1000 kr Kostnad för lera tillkommer.

Keramik
Lär känna lerans egenskaper och möjligheter.
Passar både dig som är nybörjare och dig som
har arbetat med keramik tidigare. Det ingår
2 kg lera och en bränning i priset.
I dessa kurser lämnas ingen rabatt.

Kungsbacka, Särö
Start: 5/9, måndagar 18.00-21.00
Start: 6/9, tisdagar 10.00-13.00
Ledare: Boel Töpel
12 ggr / 2700 kr

Virkning Grundkurs
För dig som inte virkat tidigare, eller har
glömt hur man gör. Vi lär oss grunderna i
virkning, och fortsätter sedan vidare efter
deltagarnas önskemål och kunskaper.
Falkenberg
Start: 25/10, tisdagar 18.00-21.00
Ledare: Anneli Hamp
5 ggr / 850 kr

Virkning
För nybörjaren eller dig som virkat tidigare
men vill ha mer kunskap och inspiration.
Varberg
Start: 29/9, torsdagar 18.30-20.45
varannan vecka
Ledare: Jen Janzdotter
3 ggr / 400 kr

Stickning Grundkurs

Kungsbacka
Ledare: Lorena Stenhamn
Dreja

28/9, onsdagar
18.30-21.30

Start:

10 ggr / 3800 kr
Blandade tekniker

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

27/9, tisdagar
09.00-12.00
Start: 27/9, tisdagar
18.30-21.30
Start:

10 ggr / 2900 kr
Skulptur
Start:

6/10, torsdagar 18.30-21.30

6 ggr / 2000 kr
Helgkurs, blandade tekniker
Start:
Start:

15-16/10, lör och sön 10.00-16.00
5-6/11, lör och sön 10.00-16.00

För dig som är helt ny, eller stickade för
länge sedan. Lär dig grunderna att
lägga upp och sticka vidare med
aviga och räta maskor i
olika kombinationer.
Falkenberg
13/9, tisdagar 18.00-21.00
Ledare: Annelie Hamp
Start:

5 ggr / 850 kr

Stickning
För nybörjaren eller dig som stickat tidigare
och vill fördjupa dina kunskaper.
Varberg
Start: 15/9, torsdagar 18.30-20.30
varannan vecka 		
Ledare: Eva-May Almqvist
5 ggr / 580 kr		

2 ggr / 1500 kr
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Tvåändsstickning

Yllebroderi

Nybörjare

Gammal hantverkstradition på nytt sätt.
Med färgsprakande garner, paljetter, pärlor
m m skapar du dina egna personliga alster.

Lär dig grunderna i tvåändsstickning, en
gammal nordisk teknik, där man stickar
växelvis med två garnändar för att få en tät
och slitstark yta. Vi kommer att göra en
provvante.

Simlångsdalen/Stationen
Start: 24/10, lördagar 10.00-15.00
Ledare: Kirsten Drejdal

Prova på det härliga
hantverket silversmide!
Tillverka en egen personlig ring eller för
dig som varit med innan; välj själv vad
du vill göra!
Halmstad
15/10, lördag 10.00-17.00
Ledare: Daniel Risberg

Falkenberg
Start: 12/9, måndagar 18.00-21.00
varannan vecka
Ledare: Anneli Hamp

2 ggr / 725 kr. Medlemmar i
Handkraft har 200 kr rabatt.

Knyppling

4 ggr / 700 kr

Helgkurs i silversmide

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.

Ni kommer att få prova på enklare grunder
i silversmide tillsammans med en kunnig
silversmed. Egen smyckestillverkning, kanske
någon som vill ha ett smycke i julklapp?

Sticka vantar
Prova på att sticka vantar på olika sätt.
Enfärgade, mönstrade, flerfärgade med
olika sorters muddar och olika tummar.
Välkommen att få inspiration!
Falkenberg
Start: 19/9, måndagar 18.00-21.00
varannan vecka
Ledare: Anneli Hamp

1 gång / 900 kr. Allt material ingår

Kungsbacka
Start: 7/9, onsdagar 09.00-11.30,
jämna veckor

Ledare:

7/9, onsdagar 18.00-20.30,
jämna veckor
Brigitta Thorstensson

6 ggr / 820 kr

8 ggr / 950 kr

Krokning

Falkenberg
Start: 19/9, måndagar 15.00-17.30
varannan vecka

Krokning är en blandning av stickning
och virkning. En gammal, rolig, lätt och
snabbväxande teknik värd att testa på.
Man kan t ex kroka ett klädesplagg eller
en liten maskot.
Varberg
Start: 8/10, lördagar 13.30-16.00
Ledare: Eva Jäderström
4 ggr / 500 kr

21/9, onsdagar
18.00-20.30
varannan vecka

2 ggr / 1350 kr. Kostnad för silver tillkommer.

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

Start:

Ledare:

Aase Eliasson

7 ggr / 800 kr

3-4/12, lör-sön 09.00-16.00
Eva Persson

Helgkurs:

Start:

Ledare:

Halmstad

Det kan finnas
platser kvar i våra
silversmideskurser
kvällstid.

Falkenberg
Start: 19/9, måndagar
18.00-20.30
varannan vecka
Ledare: Aase Eliasson
7 ggr / 800 kr

Ring för mer info
077-4400033.
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Eva
tipsar:
I höst drar många
spännande kurser igång!
På hantverkssidan finns både
mjukt och hårt - Tvåändsstickning,
Sticka vantar, Klädsömnad och Järnsmide.
Nytt är även Orientalisk dans som är
bra och välgörande för både sinne
och kropp. Detta är bara
smakprov på allt kul som
finns i vårt utbud!

Hantverk och
konsthantverk
Järnsmide

Kalligrafi

Traditionellt järnsmide där du bearbetar
med hammare och städ. Du provar olika
metoder för form, design, funktion och
teknik. I dessa kurser lämnas ingen rabatt.

Lär dig skönskriftens grunder samt få
goda råd om pennor och pennhållning

Varberg, Träslövs smedja
Start: 23/11, torsdagar 18.00-21.00
Ledare: Kjell Carlsson
5 ggr / 1700 kr

6/9, tisdagar 18.30-21.30
Ledare: Lennart Johansson
Start:

10 ggr / 3100 kr

Falkenberg, Morup, Smedjan
Start: 27/9 , tisdagar 18.00-21.00
Ledare: Kjell Carlsson
5 ggr / 1700 kr

17-18/9, lör-sön 09.00-16.00
15-16/10, lör-sön 09.00-16.00
Ledare: Kjell Carlsson
Helgkurs:
Helgkurs:

2 ggr / 1700 kr

Pärlsmycken och makramé
Gör smycken av pärlor, berlocker, gummi
och skrot. Material finns att köpa på plats.
Halmstad
8/10, lördag 10.00-14.00
Laholm
1/10, lördag 11.00-15.00
Ledare:

Ann-Margreth Petersson

1 gång / 300 kr

Nybörjare

Varberg
Start: 12/9, måndagar 19.00-21.30
varannan vecka		
Ledare: Ann-Sofi Fritzson

Luffarslöjd
Gör som de gamla luffarna gjorde
på 1800-talet, arbeta med trådtjack.
Tillverka skålar, ljuslyktor m m.
Varberg
Start: 15/10, lördag 09.00-15.00
Ledare: Lena Karlsson

7 ggr / 700 kr

1 gång / 450 kr

Glas- och porslinsmålning

Möbeltapetsering

Varberg, Veddige
Start: 7/9, onsdagar 13.30-16.00
Ledare: Gun Svensson

Vårda, klä om och reparera dina möbler.

8 ggr / 820 kr

17-18/9, 13.00-16.15
och 24/9, 10.00-11.30
Ledare: Gun Svensson
Helgkurs:

3 ggr / 450 kr

Porslinsmålning
Kom och lär dig måla på porslin. Här får du
under ledning prova på att måla gods till
nytta och nöje. Både nybörjare och vana är
välkomna.
Falkenberg
Start: 20/9, tisdagar 18.30-21.00
Ledare: Eva Westerberg
10 ggr / 975 kr

Kungsbacka, Sommarlustskolan
Start: 23/8, tisdagar 18.30-21.30
Start: 24/8, onsdagar 10.00-13.00
Start: 25/8, torsdagar 18.30-21.30
Ledare: Pernilla Johansen
8 ggr / 1500 kr

Ljusstöpning
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
28/9, onsdag 17.00-21.30
Ledare: Gunnel Kullander
1 gång / 350 kr. Materialkostnad
tillkommer. Fika ingår.

Halmstad

21/9, onsdagar 18.30-21.00,
varannan vecka
Start: 28/9, onsdagar 10.00-12.30
Start:

28/9, onsdagar 18.30-21.00,
varannan vecka
Ledare: Ann-Margreth Petersson
Start:

6 ggr / 650 kr
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Vävning
Både för nybörjare och för dig som redan kan
väva. Vi kör gruppträffar en gång/vecka med
möjlighet till vävning på egen hand mellan
träffarna.
Kungsbacka, Sommarlustskolan
Start: 5/9, måndagar 18.30-21.30
Start: 7/9, onsdagar 14.00-17.00
Ledare: Birgitta Thorstensson

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

13 ggr / 2200 kr

Bokvikning
Lär dig tekniken hur man viker blad i en bok på olika
sätt för att göra konst av gamla böcker. Ett kul tidsfördriv
som man gärna inte lägger ifrån sig!
Falkenberg
Start: 10/11 och 17/11, torsdagar 18.30-21.00
Ledare: Anna-Karin Axborn
2 ggr / 280 kr

Klädsömnad
Sy kläder efter egna mått. Här lär vi oss måttagning,
mönsterstorlekar, att klippa till plaggen, sy knapphål, kragar, armar m m.
Falkenberg
Start: 30/8, tisdagar 18.30-21.00
Start: 1/9, torsdagar 09.30-12.00
Start: 1/9, torsdagar 18.30-21.00
Ledare: Maj-Lis Fritzon
9 ggr / 1100 kr

Gör om gammalt till nytt
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

26/11, lördag 09.00-15.00
Ledare: Julia Andersson
1 gång / 450 kr

Mönsterkonstruktion
Helgkurs

Nybörjarkurs inom mönsterkonstruktion. Kursen
riktar sig till dig som har erfarenhet av sömnad och
av att sy efter färdiga mönster. Du lär dig konstruera
individuella grundmönster för kjol, byxa och överdel.
Endast damkonstruktion. Efter kursen kommer du
att ha grundmönster anpassade efter egna mått.
Falkenberg
helgkurs: 22-23/10, lör-sön 09.00-16.00
Ledare: Julia Andersson
2 ggr / 795 kr
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Annat intressant
Nyfiken på politik?

kompato

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.

Projekt Kompato
– med fokus på nyanlända i samband med
graviditet, förlossning och föräldraskap

Kungsbacka
Start: 19/10, onsdagar 18.00-20.30
Ledare: Kristina Karlsson

Projektledare: Anna-Elvira Cederholm,
0704-17 37 59, anna-elvira.cederholm@sv.se

3 ggr / Avgiftsfri

Falkenberg
Start: 6/10, torsdagar 18.00-20.00
Ledare: Niclas Erlandsson
4 ggr / Avgiftsfri

Halmstad
Start: 15/9, torsdagar, 18.00-20.00
Ledare: Per Carlsson och Susanne Åkerlund
3 ggr / Avgiftsfri

Nyfiken på politik?
För arabisktalande Nyhet

Nyfiken på försvaret? Nyhet
Under tre kvällar tittar vi specifikt på det
militära försvaret, det civila försvaret
samt det säkerhetspolitiska läget i norra
Europa. Kursen ges i samarbete med
Allmänna försvarsföreningen Halland.
Halmstad
start: 20/10, torsdagar 18.30-21.00
Ledare: Per Carlsson
3 ggr / 100 kr

5 ggr / 795 kr

فیك ھیف ملعتت ءاقل ىلا كب الھس و اًلھا
!اتمضنا يھ فیكو دیوسلا يف ةسایسلا يھ
انماظن سسأو دعاوق شقانن فوس اعم
بختنم نوكت نا ىنعم و يطارقومیدلا. فوس
نم كلست يتلا قیرطلا اضیا ملعتن

Lär dig binda vackra
buketter

وھ امو يسایس رارق ىلا حرتقم
ةیلحملا ةسایسلا نیب فالتخالا
ناملربلا ىوتسم ىلع ةسایسلاو.

نییسایسلا نیطشانلا نیبو.
ةعومجملا هذھ اذھ ىلا كب بحرن، تنا ةصاخ
دیوسلا ىلا دیدجلا مداقلا، نا كملعن نا دونو
ةیبرعلا نیتغللاب نوكتس انتاءاقل
ةیدیوسلاو.
يتایحت
ينی.

Nyfiken på politik?
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Skriv ditt liv

Nybörjare

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. Vi hjälper varandra att minnas och
lägga upp historien så den blir läsvärd.
Falkenberg
Start: 12/9, måndagar 18.00-20.30
varannan vecka
Ledare: Eva Bergengren
8 ggr / 1100 kr

För ungdomar Nyhet

Skriv ditt liv Fortsättning

Halmstad
Start:14/9, onsdagar 18.30-21.00
varannan vecka
Ledare: Molly Malmborg

Falkenberg
Start: 5/9, måndagar 18.00-20.30
varannan vecka
Ledare: Eva Bergengren

3 ggr / Avgiftsfri

Den här kursen riktar sig till dig som har
ett färdigt eller nästan färdigt bokmanus,
men som behöver hjälp för att komma
vidare. Tillsammans läser och diskuterar
deltagarna varandras texter för att lösa
problem och föreslå förbättringar, men
också för att belysa det som är bra i texten.
Halmstad
Start: 29/9, torsdagar 18.30-20.45
varannan vecka
Ledare: Camilla Jönsson

نا ناكمإلا نم ؟يسایس لوضف كیدلا
!اذھ ملعت نا نود نم يسایس نوكت

ءاقل عقوم قلخن فوس انتاءاقل قیرط نع
لوضف مھیدل نیذلا صاخشألا نیب مھم
ھتیفیكو يسایسلا لمعلا راسم لوح،

Skrivarkurs
- Manusbearbetning Nyhet

8 ggr / 1100 kr

Under den här kvällen får du chansen att
lära dig att binda buketter utifrån ”spiraltekniken” som är grunden i hur florister
binder vackra buketter. Vi kommer även
gå igenom hur man ska tänka när man
väljer ut en passande vas till buketter.
Kostnad för blommor tillkommer!
Halmstad
1/11, tisdag 18.00-20.15
Ledare: Madeleine Haraldsson
1 gång / 225 kr

Florist för en dag! Nyhet
Under den här dagen får ni möjlighet att
vara kreativa och lära er floristernas hemliga
knep för att binda buketter. Ni Får även lära
er hur man med enkla medel kan få till fina
bordsdekorationer. Vi räknar med att göra
tre arbeten som ni får mer er hem. Kostnad
för blommor tillkommer!
Halmstad
29/10, lördag 10.00-15.00
Ledare: Madeleine Haraldsson
1 gång / 400 kr
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Annat intressant
Att sätta guldkant på
tillvaron för andra
Du som är eller önskar bli frivillig i Varbergs
kommun är välkommen till denna cirkel.
En frivillig 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.

Läsecirkel
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: 13/9, tisdagar 18.00-19.30
Ledare: Anna Blomberg

Varberg
Start: 13/9, tisdagar 13.30-16.00
Ledare: Ingela Nilsson,
frivilligsamordnare, tel 0340-88347

8 ggr / 690 kr

4 ggr / Avgiftsfri

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.

Hitta din inre kompass
Barnuppfostran kräver ett stort mått av
egna ställningstaganden, en förutsättning
för att våra barn ska utvecklas till trygga
och mogna individer.

Allas barnbarn
- Läs och berätta

Falkenberg
Ledare: Göran Åkerman

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

6 ggr/100 kr. Vi startar när kursen är full.

5 ggr / Avgiftsfri

Vi söker nu efter
volontärer med
stort hjärta!
Vi söker nu efter personer som vill
engagera sig som cirkelledare i
svenska för asylsökande i våra
halländska kommuner.
Vi tillhandahåller studiematerial
och lokaler och stöttar på andra vis.
Hör av dig till oss! Du behöver inte
vara utbildad lärare men gillar att
dela med dig av dina kunskaper.
Som cirkelledare i svenska får man
själv mycket ny kunskap och har
roligt under tiden.

Kontakt: 077-440 00 33
eller halland@sv.se

Jul
Gör en fin julbock
inför advent

Ljusstöpning på
Lilla Böslid

Här gör vi tillsammans en
julbock från grunden.

Den 11-13/11 är det julmarknad
på Lilla Böslid. Kom och
prova olika slags hantverk
med våra duktiga ledare.

Halmstad
23/11, onsdag 17.30-21.30
Ledare: Siiri Harju Karlsson,
Karin Gustafsson
1 gång / 400 kr

Halmstad, Lilla Böslid
12/11, lördag 08.00-16.00
Ledare: Siiri Harju Karlsson

Unnaryd
13/11, söndag 14.00-17.00
Ledare: Pernilla Gustafsson

1 gång / 500 kr

1 gång / 400 kr

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.

Gör en egen unik
dörrkrans till jul
Bind din egna personliga
krans till jul. Låt den spegla
din personlighet i material
och färg.
Halmstad
20/11, söndag 14.00-17.00
Ledare: Britt Hallenborg

Paketinslagning

Varberg
13/11, söndag 10.00-13.00
Ledare: Marie Bengtsson
1 gång / 300 kr

1 gång / 250 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! Möjligheterna är många - kontakta oss så berättar vi mer!

www.sv.se/halland

