Kursprogram våren 2020
Halland

Nu har vi
dansstudior
i fyra
kommuner!

www.
sv.se/
halland

Nytt år och nya möjligheter brukar man lite
klyschigt säga – men så är det ju verkligen!
Är 2020 året då du ska prova något nytt, gå
utanför din komfortzon och kanske börja
dansa? Du har större möjlighet än någonsin
nu när SV har dansstudior i fyra av Hallands
sex kommuner.

Det går bra att dela upp betalning, meddela det
vid anmälan.
SV förbehåller sig rätten att ställa in en kurs före
start om vi inte har tillräckligt många deltagare.
Du har då rätt att återfå betald deltagaravgift.

Mer info om våra avbokningsregler hittar du på
vår hemsida www.sv.se/halland.

Ålderspensionärer har 10% rabatt på
alla kurser som hålls på dagtid, mån-fre.
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Du kan också bidra till en mer hållbar miljö
genom att lära dig odla egna grönsaker eller
producera egen honung.

Dans

		12

IT, data & telefoni

		14

Ta tillfället och kasta dig ut i något nytt 2020!
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Mina kolleger och jag önskar dig en bra start
på det nya året och hoppas du fyller det med
mycket ny kunskap och skratt!
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VI UNGA Du som är mellan 7 och 25 år och
går någon av våra kurser blir också, utan extra
kostnad, medlem i vår ungdomsorganisation
Vi Unga under det år du betalar kursavgift.

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

arrangeras utan bidrag från stat, region eller
kommun.

KUNDTJÄNST:

Mån-fre 09.00-17.00
TEL:

077-440 00 33

E-POST:
WEBB:

Reservation för ev. ändringar i programmet.
www.sv.se/halland uppdateras kontinuerligt
med ändrade tider, nya kurser etc.

halland@sv.se

www.sv.se/halland

KONTOREN:
Kungsbacka
Energigatan 9,
434 37 Kungsbacka
Varberg
Östra Långgatan 42,
432 41 Varberg

Europe’s Best
Workplaces
2019

STUDIEMATERIAL Kostnad för studiematerial
som litteratur, mat, betong etc tillkommer.

PERSONUPPGIFTER På sv.se/dataskydd
kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Trädgård 		
9
		11

STUDIETID 1 studietimme = 45 minuter

FÖRSÄKRING Som deltagare är du försäkrad
för olycksfall under kurstiden samt under färd till
och från studielokalen.

Hälsa & välbefinnande 		 6

Släktforskning

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

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

Mat & dryck 		
5

		10

RABATTER Det går inte att kombinera olika
rabatter och erbjudanden. Du meddelar själv
vid anmälan att du är berättigad rabatt.

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

Konst 		
4

Språk

AVBOKNING-AVANMÄLAN Anmälan är

bindande. Återbud ska lämnas senast två veckor
innan kursstart.

Lär om ett land 		
4

8
Yoga 		

VERKSAMHETSUTVECKLARE

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

Föreläsning 		
3

Är du inte dansant så finns här tjugo sidor
med annan inspiration framför dig. Ta upp
det där handarbetet igen, lär dig att coacha
dig själv eller slutför boken som aldrig blivit
klar. Känner du dig ofrivilligt ensam och
vill ändra på det, ta chansen att träffa nya
vänner hos oss.

Elisabet Heide

ANMÄLAN sker via SVs hemsida, telefon, eller
via personligt besök på våra expeditioner.
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Tack till Tjolöholms Slott

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

Föreläsning
Odla på liten yta - för dig med balkong,
uteplats eller den lilla trädgården!
I denna föreläsning vill vi inspirera och visa upp möjligheter
för att kunna odla även på en begränsad yta. Alla kan njuta
av egen skördade morötter, sallad och goda bär oavsett vilka
förutsättningar man har!
Vi tittar på hur man bäst optimerar sin begränsade yta och
ger tips och idéer på hur du kan kombinera både odling och
njutning om du vill det!
Att inreda sin balkong eller uteplats kan ibland vara den
största utmaningen men vi ger dig handfasta tips på hur du
lyckas. Vi utlovar massor av inspiration, handfasta tips och
härliga skratt!

Falkenberg
FÖRELÄSARE:

”HANNA SCHAGERLÖV OCH REBECCA STRÖMBLAD - TRÄDGÅRDSINSPIRATÖRER OCH FÖRELÄSARE MED ETT SPECIELLT
INTRESSE FÖR LIVET I TRÄDGÅRDEN. TILLSAMMANS HAR DE
NÄRMARE 20 ÅRS ERFARENHET AV TRÄDGÅRD, ODLING I
VÄXTHUS OCH ATT INREDA UTE.”
22/3, SÖNDAG 14.00-15.30

1 gång / 100 kr

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

Våga prova måla!

Under kursen möter vi ett
antal landskap från norra och
södra Italien, vi rör oss från
berg till kust, från vulkaner till
bördiga slätter, hav och sjöar,
kända för sin historia, vackra
byggnader och mattraditioner.

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

Halmstad

LEDARE: EVA GOTEMARK

Typiska råvaror som format
landets mattraditioner till den
typiska medelhavsdiet som
idag är en av världens mest
hälsosamma och uppskattade
kök kommer att presenteras.

18-19/4, LÖRDAG-SÖNDAG
09.30-15.00

Falkenberg

Språk: svenska och engelska

Falkenberg
START: 28/1, TIS 19.00-20.30
FÖRELÄSARE: BARBRO SANTILLO

FRIZELL OCH LUCA ZADRA

4 ggr / 695 kr
Det blir en resa senare i vår till
Tuscia, ett landskap 7 mil norr
om Rom. Resan inkluderar de
platser och kulinariska upplevelser som vi kommer att föreläsa
om under kursen. Vi kommer
att besöka genuina miljöer
långt borta från massturism.

Kloster i Italien

HELGKURS

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

LEDARE: MARIA BERTA

2 ggr / 1 100 kr inkl. material

Måleri
GRUNDKURS

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

Kungsbacka
START: 19/2, ONS 15.00-17.15
LEDARE: GHEORGHE MINESCU

10 ggr / 2 100 kr

Akvarell

NYHET

NYBÖRJARE/
FORTSÄTTARE

Redan under medeltiden hade
munkar, och inte minst nunnor,
etablerat välfungerande ekologiska lantbruk i sagolikt natursköna miljöer. Förutom boklig
lärdom, andlig och meditativ
träning, utvecklade man högtstående kurativa och kulinariska
traditioner.

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

Kloster i Toscana och andra
regioner som erbjuder boende
för resenärer som reser på egen
hand, kommer att presenteras
med ett rikligt bildmaterial och
videoklipp.

Varberg
START: 27/1, MÅN 13.30-16.30
LEDARE: SIV ERIKSSON

8 ggr / 1 200 kr

Akvarell
HELGKURS

Upptäck glädjen i att måla i
akvarell.

Akvarell för nyfikna
NYHET
NYBÖRJARE

Upptäck glädjen i att måla i
akvarell. Här lär du dig konsten
från början. För dig som har
ingen eller lite erfarenhet av
akvarell sedan tidigare.

START: 4/3, ONS 18.00-21.00

4 ggr / 1 350 kr

FORTSÄTTARE

Halmstad
START: 2/3, MÅN 14.00-17.00

4 ggr / 1 250 kr

Akryl för nyfikna
NYHET

Att måla är rofyllt och roligt.
Akrylfärg är vattenlöslig, luktfri
och snabbtorkande, och kan
varieras med oändlig fantasi.
Du får lär dig hur man bygger
upp en målning.
För dig som har ingen eller lite
erfarenhet av akryl sedan
tidigare.

Falkenberg
START: 1/4, ONS 18.00-21.00
LEDARE: EVA GOTEMARK

4 ggr / 1 350 kr

Måleriets historia
I år startar vi med svenskt
måleri genom tiderna. Vi börjar
på 1600-talet och fortsätter mot
nutid. Här kan du hoppa på som
nybörjare varje termin!

Halmstad
START: 10/3, TIS 16.00-18.30

28-29/3, LÖRDAG-SÖNDAG
10.00-13.00

START: 12/3, TORS 09.30-12.00

2 ggr / 650 kr

START: 23/1, TORSDAG
18.30-20.45 VARANNAN
VECKA

Kungsbacka, Hällevik
samlingslokal

4 ggr / 1 250 kr

Falkenberg

6 ggr / 795 kr

LEDARE: KAISA ENGSTRÖM

Kungsbacka, Idala
församlingshem

7 ggr / 280 kr

Laholm

LEDARE: GHEORGHE MINESCU

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

START: 2/3, MÅN 10.00-12.15

Kungsbacka

LEDARE: LUCA ZADRA

Måla med Kaisa

Halmstad

Språk: engelska.
START: 30/1, TORS 19.00-20.30
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Konst

START: 28/1, TISDAG
18.30-20.45. ÖVR DAT:
11/2, 25/2, 10/3, 24/3.

5 ggr / 280 kr

Vedic Art
NYBÖRJARE,
HELGKURS

Vedic Art är en modern
svensk metod för att
väcka lusten och utveckla
skapandet både hos
nybörjare och etablerade
konstnärer.
Kursen väver samman
måleriet med vedisk filosofi
där man menar att vi redan
har all den kunskap som vi
behöver inom oss. Du kan
alltså komma till kursen
utan att ha hållit i en pensel
tidigare och upptäcka att
du faktiskt kan uttrycka dig.

Falkenberg
8-9/2, LÖRDAG-SÖNDAG
10.00-16.00
LEDARE: GUNVOR

ABRAHAMSSON

Halmstad
4-5/4, LÖRDAG-SÖNDAG
10.00-16.00
LEDARE: EVA GOTEMARK

2 ggr / 1 600 kr inkl. material

LEDARE: BENKT ENGQUIST

8 ggr / 1 250 kr

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

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

Halmstad
1/3, SÖNDAG 10.00-14.00
LEDARE: LINDA KLINTEFJORD

1 gång / 750 kr

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

Halmstad
23/2, SÖNDAG 10.00-14.00
LEDARE: CLAUDIA LUZI

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

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

Varberg
START: 24/3, TIS 18.00-20.30

ÖVRIGA TRÄFFAR:
31/3, TIS 18.00-19.30 OCH
1/4, ONS 07.00-14.00
LEDARE: TOMMY LEIJON

3 ggr / 700 kr

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

Falkenberg
22/3, SÖNDAG 10.00-15.00
LEDARE: GUNILLA BRAGE

1 gång / 695 kr

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

Varberg
5/3, TORSDAG 18.00-21.00
26/3, TORSDAG 18.00-21.00
LEDARE: HANS AMNELL

1 gång / 400 kr inkl. material

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

Falkenberg
30/3, MÅNDAG 17.30-20.30
LEDARE: CECILIA NILSSON

1 gång / 450 kr

Lördagsgodispåsen
NYHET

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

Halmstad
28/3, LÖRDAG 10.00-14.00
LEDARE: LINDA KLINTEFJORD

1 gång / 750 kr

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

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

Varberg
3/5, SÖNDAG 09.30-16.30
LEDARE: ROBERT OLSSON

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

Snacka om vin
NYBÖRJARE

Här lär du dig om vin och
vad som gör viner olika, vinprovningsteknik samt olika
vinländer.

Falkenberg
START: 11/2, TIS 19.00-21.00,

VARANNAN VECKA
LEDARE: OLLE NORDAHL,

OENOLOG VINKONSULT

6 ggr / 925 kr

Kaffeprovning
På hur många sätt kan kaffe
smaka? Vad är specialkaffe
och vad skiljer det från det vi
hittar i de vanliga livsmedelsbutikerna?
Välkommen på en liten resa
in i kaffets värld. Vi provar,
pratar om och jämför olika
kaffesorter.

Halmstad.

Halmstad

3/5, SÖNDAG 10.00-16.00

15/3, SÖNDAG 14.00-15.45

LEDARE: VLADIMIR BORODJI

1 dag + 1 återträff / 900 kr

Hylte
14/3, LÖRDAG 14.00-15.45
LEDARE: LINDA KLINTEFJORD

1 gång / 375 kr

Anmälan och fördjupad kursinfo på: www.sv.se/halland • Tel: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Hälsa & välbefinnande
Massage för
hemmabruk
Du som vill lära dig att massera
nära och kära ska gå denna kurs!
Vi lär oss olika massageprogram
och pratar om och provar olika
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.

Halmstad
16 OCH 23/2, SÖNDAGAR
09.00-16.00
LEDARE: MARIE KARLSSON

2 ggr / 1 500 kr

Massage för
hemmabruk
För dig som vill lära dig
massera rygg, axlar och nacke
för husbehov. Vi går igenom
teknik och olika grepp för
att massera lätt och enkelt.

Kungsbacka
21/3, LÖRDAG 10.00-17.00
LEDARE: MARIE SEFFEL

1 gång / 720 kr

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

Varberg

Träning i medkänsla har mindfulness som bas. Under kursen
gör vi meditationsövningar och
vardagsövningar som hjälper
oss att utveckla egenskaper
som mindfulness, vänlighet och
medkänsla.
Du får helt enkelt verktyg för
att ta bättre hand om dig själv,
vilket i sin tur leder till att du
kan ta bättre hand om andra.
För dig med tidigare erfarenhet
av mindfulness.

Falkenberg
START: 22/1, ONS 18.15-19.45
LEDARE: PETRA BERTILSSON

6 ggr / 1 495 kr

Ayurveda

NYHET

Att sjukdom börjar i tarmen,
och att hjärnan är plastisk och
kan förändras kan forskningen
idag bevisa. Vi ser också meditation som ett sätt att hantera
stress. Men visste du att detta
har man i Ayurvedan vetat i
över 5000 år?
Vill du lära dig mer om hur vi
moderna människor kan ha
nytta av Ayurvedisk kunskap
för att påbörja vår resa mot ett
hälsosamt hållbart liv anpassat
efter vars och ens unika kroppstyp? Då är du välkommen på
denna kurs!

Halmstad

Qigong
Grundträning som innehåller en
systematisk genomgång av hela
kroppen. Långsamma, mjuka
rörelser under koncentration.
START: 20/1, MÅN 18.30-19.30

Falkenberg

LEDARE: VANJA ANDERSSON

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

Örter och
medicinalväxter

LEDARE: LEONOR NYSTRÖM

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

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

Falkenberg
START: 24/3, TIS 18.30-20.00
LEDARE: ANN-CHARLOTTE

BJÖRESUND

8 ggr / 750 kr

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

Kungsbacka

Falkenberg
START: 4/3, ONS 18.15-19.45
LEDARE: PETRA BERTILSSON

5 ggr / 1 295 kr

Målet är att du lär dig olika former för att kunna öva Qi Gong
självständigt om du så önskar.

Halmstad
START: 1/3, SÖN 16.30-18.00
LEDARE: STINA ANDERSSON

5 ggr / 650 kr

14/5, TORSDAG 18.30-20.30
LEDARE: ANN-CHARLOTTE

BJÖRESUND

1 gång / 150 kr

Personligt ledarskap
NYHET

En workshop i personligt ledarskap där fokus kommer ligga
på personlig utveckling - att
bli tryggare och starkare i sina
val, prioriteringar i relationer,
karriär och balans i livet.

Falkenberg
START: 25/2, TIS 18.00-20.15
LEDARE: CECILIA NILSSON

5 ggr / 1 195 kr

Kungsbacka

Mindfulness är ett förhållningssätt för ökat välbefinnande, större
lugn och förbättrad livskvalitet.
Vid kurstillfällena genomför vi
övningar tillsammans och
reflekterar kring mindfulness
i vardagen.

Falkenberg

LEDARE: FILIPPA PIERROU

5 ggr / 1 200 kr

Qi Gong är för dig som vill
bibehålla eller uppnå ännu
bättre hälsa, glädje, harmoni
och komma i djupare kontakt
med dig själv. Grundläggande
teoretisk och praktisk kunskap
om och klassisk buddhistisk
mindfullness.

FÖRELÄSNING

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

START: 25/2, TIS 16.45-19.00

START: 16/2, SÖN 10.00-11.45

Nyfiken på
mindfulness

BJÖRESUND

START: 28/1, TIS 09.30-11.00

FORTSÄTTNING NYHET

NYHET

LEDARE: ANN-CHARLOTTE

Varberg

LEDARE: STINA ANDERSSON

Qigong

START: 23/3, MÅN 18.30-20.00

6 ggr / 695 kr

Halmstad

2 ggr / 650 kr inkl. bok

NYBÖRJARE

Varberg, Spannarp

START: 1/3, SÖN 13.00-16.00,

VARANNAN VECKA

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

START: 10/3, TIS 19.00-20.30

LEDARE: LINA SILFORS
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Mindfulness
- 52 vägar till
medkänsla

4 ggr / 780 kr

START: 25/2, TIS 19.15-20.45
LEDARE: FILIPPA PIERROU

6 ggr / 780 kr

Meditation för
seniorer NYHET

Vad är lycka? NYHET
Studera lycka ur ett vetenskapligt perspektiv med grund i
aktuell forskning om välbefinnande. Vad säger vetenskapen
om lycka? Vad gör oss lyckliga,
egentligen? Hur kan vi förebygga ohälsa och känna att vi
lever det livet vi vill leva?

För dig som vill lära dig slappna
av, släppa taget om tankar och
vara i nuet. Lär dig lyssna inåt
i din kropp och känna hur den
mår, om den har budskap till dig.
Med hjälp av vägledd meditation
kan du finna inre lugn.

En interaktiv workshop med
Dig som fokus där vi tillsammans
utforskar din lycka och hur du
med dina tankar och beteenden
kan öka ditt välbefinnande där
du är i livet.

Varberg

29/2, LÖRDAG 10.00-14.30

Varberg

START: 18/2, TIS 09.30-10.30

LEDARE: JESSICA KOSK

LEDARE: JEANETTE MÅRD

1 gång / 400 kr

8 ggr / 750 kr. I denna kurs
lämnas inga rabatter.

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

Hälsa & välbefinnande (forts)
Lär dig läsa
kroppsspråk och
ansiktsuttryck
En stor del av all kommunikation är icke-verbal, dvs i form
av gester, miner med mera.
Här lär du dig tolka över 100
olika former av kroppsspråk
samt att tyda de sju grundläggande känslorna i ansiktet:
glädje, ilska, förvåning, ledsamhet, ogillande, förakt och rädsla.
Föreställ dig vilken nytta du
skulle ha av detta, både privat
och i ditt yrke!
Kursen baseras på böcker och
kurser av de främsta experterna
inom denna vetenskap. Inga
förkunskaper krävs.

Halmstad
START: 2, 4 OCH 9/3,

Jag vill, vågar och
kan! Stärk dig själv,
ungdomar 13-17 år
NYHET

Stärk din självkänsla, var den
du är och gå din väg – för du är
den viktigaste personen i ditt
liv! Du får sätta ord på det du
känner genom att prata, måla
och skriva. Du får lära dig att
slappna av i meditation för att
komma närmare dig själv och
lyssna till din innersta röst.

Varberg
START: 29/2, LÖR 10.00-11.00
LEDARE: JEANETTE MÅRD

8 ggr / 750 kr

Finn dina styrkor
- de 9 drivkrafterna

Make up 50+
Lär dig om produkter och dess
egenskaper samt verktygen för
att uppnå dina önskade resultat.
Vi går igenom teori och får se
en demo på en modell av Lizeth.
Vi avslutar med att vi lägger
makeup på oss själva.

Varberg
13/2, LÖRDAG 13.30-16.00
9/4, TORSDAG 13.30-16.00
LEDARE: LIZETH BERNTSSON

1 gång / 450 kr. I dessa kurser
lämnas inga rabatter.

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

3 ggr / 750 kr

Det är lättare att skapa utveckling hos sig själv samt få förståelse för andra när du vet vad
som ligger bakom beteenden.

Självförsvar
för tjejer

I den här kursen får du kunskap
och verktyg för ökad självkännedom samt förståelse för andra.

Falkenberg

Varberg

1 gång / 800 kr. I dessa kurser
lämnas inga rabatter.

MÅN OCH ONS 18.00-20.15
LEDARE: JONAS WÅRSTAD

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

Varberg
21/3, LÖRDAG 09.45-16.00

Halmstad
8/3, SÖNDAG 10.00-16.15

Hylte
1/3, SÖNDAG 10.45-16.00

1 gång / 500 kr

START: 24/2, MÅN 18.00-21.00
LEDARE: ANNA-CARIN

HÅKANSSON

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

Friskvård för mage
och rygg NYHET
För dig som vill få mer styrka
i bålen och ryggen eller som
har problem med ländrygg
och axlar. Vi gör övningar för
att bli starkare och få ökad
rörlighet i rygg och bål.

Halmstad
5/4, SÖNDAG 13.00-17.00
19/4, SÖNDAG 13.00-17.00
LEDARE: SUSSIE PETERSSON

Make up 30+ NYHET
Makeup ska vara kul och enkelt
så här får du ny kunskap och
inspiration, praktiskt och
teoretiskt.
Vi går igenom allt från att lägga
bas till olika sätt att lägga ögonskuggor, till färdig makeup.
Färglära och olika verktyg går
vi också igenom.

Kungsbacka
18/4, LÖRDAG 11.00-15.00

Kungsbacka

Halmstad

START: 31/1, FRE 11.30-12.15

4/4, LÖRDAG 13.00-17.00

LEDARE: MARIE SEFFEL

10 ggr / 970 kr

Bad hair day
- fixa frisyren
En teknikkurs för hur man fixar
fina hårtrender till vardags och
festligheter. Vi lär oss hur man
använder plattången och locktången för de fina lockarna.

Kungsbacka
29/2, LÖRDAG 13.00-16.00

FORTSÄTTNING

Kungsbacka
21/3, LÖRDAG 13.00-16.00
LEDARE: CELINE AFIF

1 gång / 300 kr

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

Kungsbacka
4/4, LÖRDAG 13.00-15.00
LEDARE: CELINE AFIF

1 gång / 240 kr

Sockerträsket
FÖRELÄSNING

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

Varberg
23/3, MÅNDAG 18.30-20.00
FÖRELÄSARE: JOSEPHINE

SÖDERLUND

1 gång / 150 kr

LEDARE: SUSSIE PETERSSON

1 gång / 800 kr. I dessa kurser
lämnas inga rabatter.
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Yoga

En kurs är
den perfekta
gåvan! Köp ett

Lättyoga

Yoga och jogga

Mediyoga på stol

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

För dig som är nyfiken på yoga
och samtidigt vill komma igång
med att jogga.

Halmstad

Att kombinera yogans fokus på
andning, smidighetsträning
och meditation med konditionshöjande joggning gör att vi blir
rörligare, starkare och mer
uthålliga.

En terapeutisk form av yoga
som ser till helheten. Mediyogan stillar sinnet, ökar kroppsmedvetenheten och balanserar
kroppens system men bidrar
också till ökad rörlighet, flexibilitet och styrka.

START: 6/2, TORS 13.00-14.30
LEDARE: EIVOR EVERTSSON

5 ggr / 590 kr

Yoga med Marie
Riktar sig till dig som är nyfiken
på yoga. Alla nivåer är välkomna
men här krävs det att du kan ta
dig upp och ner på yogamattan.

Vid varje tillfälle erbjuds du att
ta del av en härlig blandning
av yoga i början och slutet av
klassen och däremellan ger vi
oss ut och joggar.

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

Inga förkunskaper krävs.

När möjlighet finns kan du
alternera mellan dagarna.

Halmstad
START: 28/1, TIS 17.00-18.30

START: 20/1, MÅN 10.00-11.00
LEDARE: VANJA ANDERSSON

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

Yinyoga

Meditation, Yinyoga
och Yoga Nidra

Vi intar passiva sittande och
liggande mjuka stretchpositioner
som hålls i max 4 minuter.

Mediyoga, stresshantering NYHET

En lugn klass som stillar vårt
sinne och ger energi.

Få enkla, praktiska verktyg för
att hantera vardagens stress
och jäkt.

Inga förkunskaper krävs!

LEDARE: ISABEL ROJAS

START: 1/2, LÖR 10.00-11.30

Halmstad

12 ggr / 1 300 kr

START: 11/2, TIS 18.45-20.15

Kungsbacka

LEDARE: MARIE KARLSSON

15 ggr / 1 950 kr

Yoga med Pia
Här erbjuds du en härlig blandning av uppvärmning, skönt yinflöde, balans- , styrkeövningar
och avslappning.
Inga förkunskaper krävs, mer
än att du ska kunna komma
upp och ner på mattan.

Falkenberg
START: 13/2, TORS 13.00-14.30
LEDARE: PIA ANDERSSON

10 ggr / 1 095 kr

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

LEDARE: MARIE KARLSSON

13 ggr / 1 690 kr

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

Varberg, Spannarp
START: 21/1, TIS 10.00-11.30
START: 21/1, TIS 18.30-20.00
LEDARE: VANJA ANDERSSON

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

Stolsyoga

Halmstad

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

START: 14/2, FRE 11.30-12.15

Inga förkunskaper krävs.

LEDARE: MARIE KARLSSON

Inga förkunskaper krävs!

10 ggr / 650 kr

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

7 ggr / 910 kr

LEDARE: MARIE KARLSSON

START: 1/2, LÖR 08.00-09.30

START: 29/1, ONS 18.45-20.15

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

Varberg

START: 26/3, TORS 17.00-18.30

START: 31/1, FRE 16.30-18.00

START: 29/1, ONS 17.00-18.30

Mindfulyoga

För dig som vill varva ner från
den yttre stressen och stimulansen
en stund. Fokus på andning och
återhämtning för att stilla sinnet
och kroppen.

Halmstad

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

START: 29/1, ONS 15.00-16.30

Inga förkunskaper krävs.

START: 23/2, SÖN 19.10-20.20
LEDARE: LINA SILFORS

6 ggr / 950 kr

LEDARE: MARIE SEFFEL

Vi gör lugn, mjuk Mediyoga som
är en helhetsträning som stillar
sinnet, ökar kroppsmedvetenheten och balanserar kroppens
nerv- och hormonsystem. Bidrar
också till ökad rörlighet, flexibilitet och styrka. Du utgår ifrån
där du befinner dig.

10 ggr / 970 kr

Varberg

Halmstad

START: 7/2, FRE 11.00-12.30

Kungsbacka
START: 18/2, TIS 17.30-19.00

START: 31/1, FRE 09.00-10.00

START: 12/2, ONS 14.00-14.45
START: 14/2, FRE 15.30-16.15
LEDARE: MARIE KARLSSON

10 ggr / 650 kr

Yinyoga
- vila dig i form
Du stannar i varje ställning under
flera minuter och praktiserar
samtidigt medveten närvaromindfulness.
Yinyoga passar alla människor
och kroppar. Särskilt effektiv om
du är stel och orörlig. Bra för dig
som har ryggvärk, knä eller nackproblem eller smärta i muskler.

LEDARE: EWA HÖRNFALK FAHLÉN

8 ggr / 1 200 kr

Vinyasa Flow

NYHET

Vinyasa Flow är en mer dynamisk yogaform. Här kopplar
du ihop rörelse och andning i
olika lekfulla flöden samtidigt
som du bygger styrka, flexibilitet och balans.
Du behöver kunna komma upp
och ner på mattan.

Halmstad
LEDARE: MARIE KARLSSON

NYBÖRJARE
START: 6/2, TORS 17.00-18.30

Falkenberg

7 ggr / 910 kr

START: 4/2, TIS 17.30-18.45

75 MINUTERSPASS

START: 4/2, TIS 19.00-20.15

START: 26/3, TORS 18.45-20.00

Halmstad

LEDARE: LISBETH LARSSON

7 ggr / 760 kr

START: 12/2, ONS 12.45-13.45

10 ggr / 1 020 kr

START: 14/2, FRE 10.00-11.00
LEDARE: MARIE KARLSSON

10 ggr / 750 kr
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Varberg, Spannarp

presentkort!
Ring oss!

90 MINUTERSPASS
START: 1/2, LÖR 11.45-13.15

15 ggr / 1 950 kr
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Yoga (forts)
Röstyoga

NYHET

Rösten är ett av de viktigaste
verktyg vi har för att göra oss
hörda och ta plats i vår kropp.
Vi vill på ett varsamt sätt
komma i kontakt med kroppen och rösten. Med medvetenhet och enkla yogarörelser, hjälper vi kroppen
att frigöra andning och spänningar och låter rösten ta
plats och klinga i hela kroppen. Alla kan vara med!

Kungsbacka
25/1, LÖRDAG 10.30-12.00
21/2, FREDAG 16.30-18.00
LEDARE: ANITA MILDING

1 gång / 200 kr

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

Kungsbacka
START: 31/1, FRE 10.15-11.15
LEDARE: MARIE SEFFEL

Varberg
START: 7/2, FRE 09.30-10.30
LEDARE: EWA HÖRNFALK

FAHLÉN

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

Trädgård

Ungdomsyoga

Fröbytardag

FÖR DIG MELLAN 11–17 ÅR

Här kan du få med dig något nytt, dela med dig av det du
själv har och få tips och råd om sådd och odling. Ta även
med dig frön som du känner dig osäker på.

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

Halmstad
START: 15/2, LÖR 15.00-15.45
START: 21/3, LÖR 15.00-15.45
LEDARE: MARIE KARLSSON

5 ggr / 325 kr. Här är ungdomsrabatten dragen.

Yoga för alla
En aktiv yogaform där vi tränar
styrka, uthållighet och smidighet.
Med andningsövningar och djupavspänning stillar vi kropp och
sinne för ökat välbefinnande.
Passar såväl nybörjare som vana
utövare.

Falkenberg
START: 22/1, ONS 19.15-20.45
LEDARE: MARIA CALLEJA

I samarbete med Hallands Trädgårdsförening.

Halmstad
22/1, ONSDAG 18.00-20.00
LEDARE: VIVIAN TISTING

1 gång / 100 kr. Medlemmar i HTF betalar 50 kr.

Pallkragekurs

NYHET

Kom igång att odla i pallkrage/låda. Välkommen på en
heldag med trädgårdslunch från jord till bord.
Hur maxar man skörden på liten yta? Varför är det så bra
att odla i pallkrage? Hur kommer man igång på bästa sätt?
Vad skall man odla för att det skall bli mest lönsamt? Vad
lagar man för rätter på det man odlar?
I kursen ingår lunch och två fikor, en bredsådd av persilja,
14 grönsaksplantor samt checklista för de olika årstiderna
och fröschema.

Halmstad
9/2, SÖNDAG 10.00-16.00
LEDARE: ANNIKA CHRISTENSEN

1 gång / 950 kr

10 ggr / 1 000 kr

Odla i kruka

Familjeyoga

Kursen för dig som vill ha de bästa tipsen för att lyckas med
att odla i kruka på din balkong, uteplats eller trädgård. Lär
dig om fördelarna med att odla i kruka.

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

NYHET

START: 15/2, LÖR 13.45-14.30

Vad man kan odla de olika årstiderna, de bästa frosttåliga
växterna på våren, de lättskötta och okända sommarblommorna, ätbart i kruka, hur man planterar, jord och
näring. Hur man kombinerar olika växter, växter som är
lätta och ekonomiska att så/föröka själv, att plantera hållbart och ekonomiskt.

START: 21/3, LÖR 13.45-14.30

Kom och få massor av inspiration!

LEDARE: MARIE KARLSSON

Halmstad

Halmstad

5 ggr / 550 kr

5/4, SÖNDAG 13.00-16.00
LEDARE: ANNIKA CHRISTENSEN

1 gång / 495 kr

Groddar och skott är
framtidens mat
Groddar och skott benämns ofta vara då grönsaken är som
nyttigast, som näringsbomber. Det är magiskt att med en
matsked frön, vatten, burk och lite kunskap på bara några
dagar se fröna spira och växa. Ett bra miljöval och verkligen
härodlat.
Vi provar groddar och skott, bröd, hummus och smoothies.

Halmstad
2/2, SÖNDAG 14.00- 17.00
LEDARE: ANNIKA CHRISTENSEN

1 gång / 495 kr

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

PRISER SPRÅK, OM EJ ANNAT ANGES:

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

Engelska

Spanska

Italienska

NYBÖRJARE

NYBÖRJARE

NYBÖRJARE

Falkenberg

Kungsbacka

Kungsbacka

START: 27/2, TORS 15.00-16.30, 10 GGR

START: 29/1, ONS 10.45-12.15, 12 GGR

START: 3/2, MÅN 17.00-18.30, 10 GGR

LEDARE: DAVID SJÖWDING

Varberg

LEDARE: JOHANNA MOHLIN

LÄTT KONVERSATION

START: 27/1, MÅN 13.00-14.30, 12 GGR

Falkenberg

START: 27/1, MÅN 17.30-19.00, 12 GGR

NYBÖRJARE, ANDRA TERMINEN

Kungsbacka

START: 27/2, TORS 18.45-20.15, 10 GGR

Halmstad

LEDARE: DAVID SJÖWDING

START: 5/2, ONS 17.00-18-30, 10 GGR

LEDARE: JOHANNA MOHLIN

LEDARE: MATS PALMGREN

Varberg

Laholm

START: 24/2, MÅN 18.30-20.00, 10 GGR

LÄTT KONVERSATION, FORTS.

Falkenberg
START: 27/2, TORS 17.00-18.30, 10 GGR
LEDARE: DAVID SJÖWDING

START: 3/2, MÅN 18.45-20.15, 10 GGR

LEDARE: SALVATORE MURA

LEDARE: MATS PALMGREN

Falkenberg

Halmstad

NYBÖRJARE, ANDRA TERMINEN

START: 5/2, ONS 09.30-11.00, 10 GGR

Varberg

START: 5/2, ONS 17.30-19.00, 10 GGR
START: 6/2, TORS 10.00-11.30, 10 GGR
START: 6/2, TORS 14.00-15.30, 10 GGR
LEDARE: JIRINA GÖRANSSON

Laholm
START: 29/1, ONS 18.30-20.00, 10 GGR
LEDARE: ELNA SJÖHOLM

KONVERSATION

Laholm
START: 28/1, TIS 18.30-20.00, 10 GGR
LEDARE: ELNA SJÖHOLM

KONVERSATION MED USA I FOKUS

Vi pekar på skillnaderna i den engelska som
pratas i England respektive i USA. I samtal
på engelska fräschar vi upp våra kunskaper i
amerikansk historia och pratar om amerikanskt
vardagsliv, affärsliv, kultur och geografi. Man
kan tycka att USA och Sverige är lika, men
skrapar man på ytan uppenbarar sig skillnader.

Halmstad
START: 12/2, ONS 09.30-11.00, 10 GGR
LEDARE: BENGT OLANDER

Kinesiska

TREDJE TERMINEN

Falkenberg

Falkenberg

START: 15/1, ONS 15.30-17.00, 8 GGR

START: 28/1, TIS 11.15-12.45, 12 GGR

NYBÖRJARE, FJÄRDE TERMINEN

START: 4/2, TIS 18.45-20.15, 10 GGR

Halmstad

LEDARE: MATS PALMGREN

Hylte
LEDARE: CAROLINA PERSSON

NYBÖRJARE, TREDJE TERMINEN
START: 29/1, ONS 09.00-10.30, 12 GGR

Halmstad
START: 28/1, TIS 19.00-20.30, 10 GGR
LEDARE: SILVIO BANK

Polska
NYBÖRJARE, FJÄRDE TERMINEN

Halmstad

Teckenkommunikation
För dig som kommer i kontakt med
teckenanvändande personer, privat
eller i arbetslivet.
Förutom nedanstående kurser kan
även kurser på arbetsplatsen erbjudas.

FORTSÄTTN, FJÄRDE TERMINEN

NYBÖRJARE

Falkenberg

Varberg

START: 28/1, TIS 09.30-11.00, 12 GGR

FORTSÄTTN, ÅTTONDE TERMINEN

Varberg
START: 27/1, MÅN 09.00-10.30, 12 GGR

START: 28/1, TIS 17.10-18.40, 12 GGR

LEDARE: ODILE MOMBELLI

LEDARE: CLAUDIA LUZI

Kungsbacka

Halmstad

START: 15/1, ONS 18.30-20.00, 8 GGR

START: 3/2 MÅN 17.15-18.45, 10 GGR

START: 4/2, TIS 17.45-19.15, 10 GGR

START: 10/2, MÅN 18.15-19.45, 10 GGR

Falkenberg

LEDARE: ODILE MOMBELLI

Halmstad

Halmstad

NYBÖRJARE, ANDRA TERMINEN

LEDARE: ODILE MOMBELLI

START: 15/1, ONS 17.45-19.15, 12 GGR

LÄTT KONVERSATION

Franska

START: 15/1, ONS 17.00-18.30, 8 GGR

START: 27/1, MÅN 10.45-12.15, 12 GGR

FEMTE TERMINEN

LEDARE: PING FANG

START: 3/2, MÅN 18.30-20.00, 10 GGR

START: 6/2, TORS 18.30-20,

VARANNAN VECKA
LEDARE: MONIKA CALLENBERG

6 ggr / 620 kr
TECKEN SOM STÖD,
INTENSIV SOMMAR

Arabiska

För dig som är nyfiken på eller i behov
av att använda tecken som stöd i din
kommunikation. Bygga upp ett ordförråd
av vardagstecken inom områden såsom
bokstäver, siffror, färger, kläder, hygien,
familj, känslor, mat m m.

NYBÖRJARE

Varberg

LEDARE: SILVIO BANK

Halmstad
START: 6/2, TORS 19.15-20.45, 10 GGR
LEDARE: RANA MAZLOUM

STEG 1: 15-16/6, MÅN-TIS 09.00-16.00
STEG 2: 17-18/6, ONS-TORS 09.00-16.00
STEG 3: 22-23/6, MÅN-TIS 09.00-16.00
STEG 4: 24-25/6, ONS-TORS 09.00-16.00

NYBÖRJARE, ANDRA TERMINEN

LEDARE: MONIKA CALLENBERG

Halmstad

2 ggr / 800kr, inkl. material och fika.

START: 6/2, TORS 17.30-19.00

Gå alla fyra kurser för 3 000 kr.

LEDARE: RANA MAZLOUM

START: 30/1, TORS 18.30-20.00
LEDARE: ELZBIETA JOHANSSON

10 ggr / 1 400 kr
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Släktforskning
Nybörjare
För dig som vill komma igång.
Vi går igenom grunderna.
Viss datavana krävs.

Kungsbacka
START: 20/2, TORS 09.30-12.00

Kungsbacka

LEDARE: HEINRICH KAUFMANN

START: 20/2, TORS 13.00-15.30

7 ggr / 1 200 kr

LEDARE: HEINRICH KAUFMANN

Varberg
START: 11/2, TIS 09.00-12.00
LEDARE: GUNNAR BENGTSSON
START: 9/3, MÅN 18.00-21.00
LEDARE: CHRISTINA CANNERVIK

6 ggr / 1 200 kr

Falkenberg
START: 11/2, TIS 14.00-16.30

Halmstad
START: 20/2, TORS 15.00-17.30

Laholm
START: 12/2, ONS 14.00-16.30
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Fortsättning,
program och DNA
För dig som gått en nybörjarkurs eller som redan börjat på
egen hand.

5 ggr / 950 kr

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

Varberg
START: 19/3, TORS 09.00-12.00
LEDARE: GUNNAR BENGTSSON

6 ggr / 1 200 kr

LEDARE: ISABELLE NOLENSJÖ

Kostnad för
”Arkiv Digital”
n
tillkommer för de
r.
ha
som inte redan

Fördjupning
För dig som vill fördjupa dig i
släktforskningens värld. Vi tar
vid där nybörjarkursen slutade
och hjälps åt med problem som
kan dyka upp.

Falkenberg
START: 7/4, TIS 14.00-16.30
LEDARE: ISABELLE NOLENSJÖ

5 ggr / 750 kr

Halmstad
START: 2/4, TORS 14.00-16.30
LEDARE: ISABELLE NOLENSJÖ

5 ggr / 750 kr

Hylte
START: 27/2, TORS 09.00-12.00
LEDARE: GERT EDBERTSSON

6 ggr / 800 kr

5 ggr / 750 kr

Historia på slottet
SLAGET VID FYLLEBRO - SKÅNSKA KRIGET,
SISTA GÅNGEN HALLAND STOD I BRAND.

CHRISTIAN IV - VÅR STADS
BYGGHERRE

1676 stod en av de stora kraftmätningarna i ”Skånska
kriget” utanför Halmstad. Den blott 20-årige svenske
kungen Karl XI vann sin första förkrossande seger.
Paradoxalt nog stakades där och då vägen mot fred
och samförstånd i Norden ut.

Många halmstadsbor glömmer vårt danska
arv. Vår vackra stad fick en pånyttfödelse
efter storbranden 1619 tack vare sin dåvarande kung Christian IV av Danmark.

15/2, LÖRDAG 14.00-15.30

HALMSTAD FÖRR OCH NU - VIRTUELL
STADSVANDRING I NUET OCH GENOM
ÅRHUNDRADENA.

Med hjälp av ett sprakande bildspel tar vi dig ut på en
virtuell rundvandring genom vår stadskärna. Upplev
hur Halmstad genom århundradena förvandlats från
en ointaglig fästning till ett av Europas mest populära
turistmål.
20/2, TORSDAG 18.00-19.30

RAOUL WALLENBERG - OCH HANS KAMP MOT
ANTISEMITISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET.

Berättarstunder med Dorrit
Olander von Renteln och Ben
Olander i historisk miljö i
tidsenlig klädsel och med
sprakande bildspel samt
kompletterande musik.
PLATS: MUSIKGEMAKET,

HALMSTAD SLOTT

Pris: 100 kr. Betalas med
Swish eller kontant på
plats. Ingen föranmälan.

Den i utlandet mest kände svensken, Raoul Wallenberg
är skrämmande okänd i Sverige. Upplev den spännande
berättelsen om hur han genom heroiskt personligt
ingripande räddade tusentals judar undan Förintelsen.
27/2, TORSDAG 18.00-19.30

VIRTUELL RUNDVANDRING PÅ SLOTTET

Upptäck alla skrymslen och vrår i Halmstad slott - och
historien bakom hörnet. Här bor vår landshövding och
här arbetar Länsstyrelsen, därför är det sällan öppet för
visningar. Följ med på en virtuell rundvandring där vi
levandegör historien kring allt spännande som hänt där.

Vi berättar om den karismatiske gentlemannen, den skrupelfria härskaren, byggherren och sin av danskarna mest älskade
statschef.
12/3 TORSDAG 18.00-19.30

ÄLVSBORGS LÖSEN - DEN STÖRSTA
HÄNDELSEN I HALMSTADS HISTORIA!

De flesta krig mellan Danmark och Sverige
har handlat om Sveriges möjlighet att handla
tullfritt med omvärlden. Danmarks kung
Fredrik II kom på ett sätt att få svenskarna
att betala för sin egen underkastelse genom
Älvsborgs lösen. Hans son pressade fram en
andra Älvsborgs lösen med slutbetalningsfest på Halmstad slott. Nordens historia förändrades i grunden här i Halmstad.
19/3, TORSDAG 18.00-19.30

MUSIKALISK SÄSONGSAVSLUTNING

Säsongen avslutas med en traditionsenlig
musikkväll där vi hyllar Halland och hallänningarna. Denna gång presenteras för första
gången vår specialkomponerade hyllningssång till Halmstad och dess invånare.
28/3, LÖRDAG 14.00-15.30

5/3, TORSDAG 18.00-19.30

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

Showdans,
vuxen NYHET

NYHET

Salsa är en uppsättning afrokaribiska
rytmer korsade med
jazz och andra stilar,
vilken utvecklades
både i Sydamerika,
i Puerto Rico och
därefter i New York.

Vi dansar de kommersiella danserna, såsom
modern dans, burlesk
och jazzdans i en härlig
inspirerande anda.
Stärk ditt självförtroende
i att stå inför publik och
ha kul!

Vi dansar både individuellt och i par.

START: 5/2, ONSDAG

19.30-20.30

START: 5/2, ONSDAG

LEDARE: CAROLINA

18.30-19.30

PLACERES

LEDARE: CAROLINA

10 ggr / 800 kr

PLACERES

STUDION
varberg

En frigörande stund med
fridans och guidade rörelser att bara dansa fritt till.

START: 3/2, MÅN 11.00-12.30

Tillsammans med härlig
musik från alla världens
hörn dansar vi till både
snabba och långsamma
rytmer. Vi träffas, vi möts,
andas, lyssnar och rör på
oss till vår egen rytm.

START: 3/2, MÅN 12.30-14.00

FORTSÄTTNING
START: 3/2, MÅN 14.00-15.30
LEDARE: TOBIAS

HERBERTZON

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

Kungsbacka
21/4, TIS 19.30-21.00

Information om kursstarter av Röst, balans och dans i Halland
finns på hemsidan eller kontakta Catherine Ungberg.
MAIL: CATHERINE.UNGBERG@SV.SE
TELEFON: 0340 - 599161

ONSDAGAR START: 5/2
		

PRISLISTA
90 MIN: 1270 KR
120 MIN: 1370 KR

SYSKONRABATT, 50 KR/SYSKON.
VIKTIGT! ANGE VID ANMÄLAN ATT
DU ÄR BERÄTTIGAD SYSKONRABATT.

17.00-18.00

MÅNDAGAR

START: 3/2

17.30- 18.30

Jazzdans 10-13 år Forts. LEDARE: TILDE AXELSSON

17.15-18.15

Musikal 9-11 år NYHET
LEDARE: NELLIE GÖÖK OCH ALMA KJÖRLING

20.00-21.00

Streetdance - Feminine vibe, Tonår/vuxna.
Nybörjare. LEDARE: JENNIFER WEST

TISDAGAR

START: 4/2

17.15-18.00

Showkids 5-6 år. LEDARE: CAJSA RAVN

17.30-18.30

Streetjazz 8-11 år. Nybörjare/Forts.
LEDARE: ALVA RAGNARSSON & TILDE AXELSSON

Showjazz 7-9 år Nybörjare/Forts. LEDARE: CAJSA RAVN

Showstreet 7-9 år. Nybörjare.
LEDARE: MANDA-LI CARLEHED POSA

17.15-18.15

Streetdance 10-13 år. Forts.
LEDARE: AGNES SÖHRMAN & FILIPPA ELL

18.30-19.30

Dancehall 10-14 år. Forts.
LEDARE: EVELINA EK & JENNIFER WEST

19.30- 20.30

18.00-19.00

GRUNDKURS
START: 26/1, SÖN 10.00-11.30

1 gång / 100 kr

Röst, balans och
dans i Halland

DANS

Linedance

LEDARE: ISABEL ROJAS

10 ggr / 800 kr

45 MIN: 870 KR
60 MIN: 970 KR

Danskväll Kom och dansa
loss! NYHET

Streetdance, Vuxna. Forts.

LEDARE: HANNA ENVALL

TORSDAGAR START: 6/2
		
17.00-18.00

Showstreet 11-14 år. Forts.
LEDARE: MANDA-LI CARLEHED POSA

17.30-18.30

Streetdance 10-14 år. Nybörjare.
LEDARE: KLARA-FINA HANSSON

18.30-19.30

Streetdance 10-14 år. Forts.
LEDARE: JENNIFER WEST

19.30-21.00

Streetdance - Feminine vibe. Tonår/vuxna.
Forts. NYHET
LEDARE: ALEXANDRA WINBERG & JENNIFER WEST

FREDAGAR
START: 7/2
		
13.00-14.00

Dansa för livet – Seniorjazzdans
LEDARE: CATHERINE UNGBERG

16.15-17.00

Balett 4-5 år. Nybörjare.
LEDARE: WILMA BERGLUND

SÖNDAGAR START: 9/2
		
13.30- 14.15

Streetkids 5-6 år. LEDARE: JONNA WALLIN

15.00-16.00

Breakdance 7-10 år. Nybörjare
LEDARE: LEO NILSSON & NOEL SMEDBERG

16.00-17.30

Breakdance 8-10 år. Forts.
LEDARE: LEO NILSSON & ALEXANDER REINDL

12
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halland@sv.se

Dans (forts)
Dancehall/Afro
Här jobbar vi med tempo, fotarbete och snabba rörelser till
dansstilarna dancehall och
afrobeats.
START: 26/2, ONS 18.00-19.00
LEDARE:

CLAUDIA ABRAHAMSSON,
JENNIFER ABRAHAMSSON

10 ggr / 950 kr

Street
VUXNA, NYBÖRJARE

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: 4/2, TIS 18.00-19.00
LEDARE: ELMA DOLOVAC

10 ggr / 950 kr

Street

Övrig dans
i Falkenberg

FÖR DIG MELLAN
13-15 ÅR

Här lär vi oss stegkombinationer
och koreografi.
START: 1/3, SÖN 13.00-14.00

Linedance

LEDARE: NINA PHAN

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

NYBÖRJARE
START: 29/1, ONS 17.30-19.00
PROVA-PÅ: 22/1, ONS 17.30-18.30.

Mini Hiphop

NYHET

INGEN FÖRANMÄLAN KRÄVS.

FORTSÄTTNING

4-6 ÅR

START: 18/9, ONS 19.10-20.40

START: 2/2, SÖNDAG

Falkenberg, Walencia

15.30-16.15

LEDARE: AURORA WILLBRINK

& WILMA KARLSSON

10 ggr / 650 kr

LEDARE: ÅSA GUSTAFSSON

10 ggr / 650 kr

Hiphop/Street

Falkringen
Folkdanslag

7-8 ÅR

VUXENLAG

START: 29/1, ONSDAG
17.00-18.00

Hebergs bygdegård
START: 15/1, ONS 19.30-21.30

LEDARE: AURORA WILLBRINK

LEDARE: LARS-BÖRJE NILSSON

9-11 ÅR

30 kr / gång. Info och anmälan:
gunnar@sotanas.se

START: 30/1, TORSDAG
17.30-18.30
LEDARE: AURORA WILLBRINK

12-14 ÅR
START: 30/1, TORSDAG
18.30-19.30
LEDARE: KEVIN VO

12 ggr / 970 kr

FAMILJEGRUPP 4-7 ÅR

Hebergs bygdegård

Street och show
Sensa - dans
för kropp och själ
NYHET

Vi kombinerar rörelse
från dans, kampsport och
tekniker för kroppsmedvetenhet.
I ett glädjefyllt danspass
med enkel koreografi rör
vi oss till inspirerande
musik där du släpper loss
kroppens naturliga sätt att
röra sig genom att använda
kraft, fokus, balans, glädje,
uttrycksfullhet, mindfulness, närvaro och andning.
START: 5/2, ONS 17.00-18.00
LEDARE: CAITLIN

START: 15/1, ONS 17.30-18.30

RADEMAEKERS,
NIA BLUE BELT TEACHER

LEDARE: CARINA

5 ggr / 550 SEK

ALEXANDERSSON

NYHET

FÖR DIG MELLAN 8-10 ÅR

Här lär vi oss stegkombinationer
och koreografi på ett lekfullt sätt.
START: 1/3, SÖN 14.10-15.10
LEDARE: NINA PHAN

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

Breakdance
NYBÖRJARE 8-12 ÅR

Tillsammans med en breakdansare lär du dig grunderna
som är trix, balans och dans,
dock ingen koreografi.
START: 3/2, MÅN 16.00-17.00

FORTSÄTTARE 8-12 ÅR
START: 3/2, MÅN 17.20-18.20
LEDARE: ELVIR ALJICIVIC

10 ggr / 810 kr

10 ggr / 200 kr. Info och anmälan:
cajan71@gmail.com

Anmälan och fördjupad kursinfo på: www.sv.se/halland • Tel: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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IT, data & telefoni
iPad/iPhone, kom igång
Vi börjar från början. Hur du hanterar din
iPad/iPhone, vad du kan använda den till.

Varberg
START: 6/2, TORS 10.00-11.30
LEDARE: EVELINA SUNDBERG

3 ggr / 650 kr

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

Halmstad
START: 7/3, LÖR 09.00-12.00
LEDARE: IDA MADDISON

4 ggr / 975 kr
FORTSÄTTARE

För dig som kan grunderna och vill
fördjupa dig lite till.

Halmstad
START: 7/3, LÖR 12.30-14.45
LEDARE: IDA MADDISON

4 ggr / 735 kr

Bli kompis med din
mobil/surfplatta

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

ANDROID

Förkunskaper motsvarande Windows 10.

Lär dig hantera grunderna och upptäck
möjligheterna i din mobiltelefon/surfplatta, som du tar med (ej Apple).

Kungsbacka
START: 18/2, TIS 09.30-12.00
LEDARE: STEN RÖNNBOM

Varberg

7 ggr / 1 350 kr

START: 11/2, TIS 17.00-19.30
LEDARE: CHRISTIAN HAST

Windows 10

4 ggr / 800 kr

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

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

Kungsbacka
START: 17/2, MÅN 09.30-12.00
LEDARE: STEN RÖNNBOM

Kungsbacka

7 ggr / 1 350 kr

START: 3/2, MÅN 13.30-16.00
LEDARE: STEN RÖNNBOM

4 ggr / 800 kr

SV för
ditt företag!

Falkenberg
START: 7/2, FRE 09.30-11.45
LEDARE: DAVID SJÖWDING

4 ggr / 800 kr

Ekonomi

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

Aktiesparande för nybörjare

Bokföring

Bokföring med Visma 500

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

GRUNDKURS

Vi lär oss manuellt grunderna i bokföring
och därefter arbetar vi med SPCS.

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

Varberg

Vi går igenom enklare bokslut och tar
upp skatter och arbetsgivaravgifter.

START: 3/2, MÅNDAG 18.30-20.45

Halmstad

LEDARE: KURT SEVEHEM MED FLERA

START: 11/2, TISDAG 09.00-12.45

5 ggr / 500 kr inkl. bok

Falkenberg
START: 22/1, ONSDAGAR 18.00-20.15

LEDARE: ELZBIETA JOHANSSON

9 ggr / 2 595 kr Studiematerialet
“Bokföring från början” ingår.

De sista två veckorna kör vi även på
måndagarna.

Halmstad
START: 14/4, TISDAG 09.00-12.00
LEDARE: ELZBIETA JOHANSSON

6 ggr / 1 350 kr

LEDARE: JAN SKÄRSÄTER

5 ggr / 600 kr inkl. bok

14
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Djur, natur & jakt
Hönskurs NYHET
En kurs i hur du gör för att
starta upp en egen hönshållning i trädgården och
på så sätt kan bli självförsörjande på ägg och kanske
t o m kött.

Varberg
START: 4/3, ONSDAG

18.30-20.45
LEDARE: HELENA KUMMEL

6 ggr / 750 kr

Nose work,
steg 1 NYHET
Kom och ha roligt tillsammans med din hund.
En introduktion i nosarbete för hunden.

Rallylydnad,
steg 1 NYHET
En form av lydnad där man
premieras för glädje och samarbete. Skillnaden mot vanlig
lydnad är att man genomför
en bana med olika moment
(skyltar) utan att stanna mellan momenten. Det kan
vara allt från sitt-stanna till
snurra och i högre klasser
ska hunden kunna föras och
genomföra allt på båda sidor
av föraren.
Tempot anpassas till hunden
och föraren, och fokus är att
ha roligt tillsammans.

START: 18/2, TISDAG
18.30-20.00

FÖRELÄSNING

Huvuddelen av tiden består
av individuell, men med
ledarledd träning. Varje
ekipage tränar efter egna
behov och nivå. Allt eftersom det går bättre samkörs
ekipagen i övningar där
man stöttar och jobbar mot
varandra.
Ledaren är före detta mångårig hundförare inom polisen
och med ett brinnande hundintresse.

Halmstad
LEDARE: JÖRGEN WIRHOLT
START: 19/4, SÖNDAG
14.30-16.00

5 ggr / 1200 kr

FEM TORSDAGAR OCH TVÅ HELGDAGAR I SKOG.
LEDARE: ANDREAS KLASSON

7 ggr / 5 300 kr. I denna kurs
lämnas inga rabatter.

Halmstad
START: 4/3, TRE ONSDAGAR

18.00-21.00 + 4 HELGDAGAR
LEDARE: BENGT OLOFSSON

Jägarexamen

NYHET

Praktiska övningar enligt
Cesar Milans metod. Målet
är att efter genomgången
kurs ha kommit en bit på
väg mot att ha ett tryggt
ledarskap som bidrar till
att man får ett bra förhållande till sin hund.

START: 26/3, TORS 18.30-21.30.

START: 18/2, TISDAG
20.00-21.30

Kungsbacka

Ledarskap tillsammans med
din hund

Varberg

Kungsbacka

5 ggr / 1 000 kr

5 ggr / 1 250 kr inkl. material

Förberedande kurs inför prov och
uppkörning till körkort. Instruktörsdag och ett examinationstillfälle
ingår i priset. Åldersgräns 16 år.

7 ggr / 5 300 kr. I denna kurs
lämnas inga rabatter.

Vi går igenom och lär oss
grunderna för sökarbetet
och introducerar första
doften Eukalyptus.

LEDARE: MARIA FRICK

Motorsåg A+B

LEDARE: MARIA FRICK

En frisk hund

För alla hundägare som är
nyfikna och vill veta mer om
både rehab och friskvård.

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

Kungsbacka
START: 20/2, TORS 18.30-21.30
LEDARE: MARTIN AHLQVIST

13 ggr / 1 900 kr

Biodling

Vad är en frisk hund vs sjuk?
Vad kan man göra för att förebygga skador och vad kan
jag göra själv om olyckan
är framme?

Vi följer bisäsongen både teoretiskt
och praktiskt.

Kungsbacka

START: 30/1, TORS 18.30-21.00,

11/3, ONSDAG 18.30-21.00

NYBÖRJARE

Varberg
VARANNAN VECKA 5 GGR, SEDAN
UTSPRIDDA DATUM

FÖRELÄSARE: MARIA FRICK

LEDARE: TORE JOHANSSON

1 gång / 220 kr

10 ggr / 1000 kr inkl. studiemtrl.
I denna kurs lämnas inga rabatter.

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

Harplinge
START: 10/3, TIS 18.00-21.00,

VARANNAN VECKA
LEDARE: RONNY BENGTSSON

10 ggr / 1000 kr inkl studiematerial.
I denna kurs lämnas inga rabatter.

Laholm

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

Halmstad
START: 17/2, MÅN 18.45-21.00
LEDARE: SVANTE SVENSSON

9 ggr / 1 850 kr

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

Halmstad
START: 18/2, TIS 18.45-21.00
LEDARE: SVANTE SVENSSON

7 ggr / 1 700 kr

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

Halmstad
START: 7/4, TIS 18.45-21.00
LEDARE: SVANTE SVENSSON

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

ÅRET.
LEDARE: PETER LUNDGREN

10 ggr / 1 200 kr
FORTSÄTTARE

START: 16/3, MÅNDAG
18.30-21.00

Här kommer vi att gå lite djupare
ner i kupan samt upprepa de olika
momenten under biodlaråret.

LEDARE: THOMAS HEDLUND

Förarintyg för
fritidsbåt

START: 25/3, ONSDAGAR UNDER

Falkenberg

5 ggr / 850 kr

Navigation
och sjöliv

Vi kommer även att pyssla med
drottningodling.

Laholm
START: 1/4, ONS 18.00-19.30,

ONSDAGAR UNDER ÅRET

Vill du
göra en insats
i samhället?
Bli volontär!
T ex högläsare,
trubadur och
språk

LEDARE: PETER LUNDGREN

10 ggr / 1 000 kr

Anmälan och fördjupad kursinfo på: www.sv.se/halland • Tel: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Annat intressant
Spanaren NYHET
Bli ”spanare” ute i verkliga
livet och dela med dig av dina
tankar, teorier och idéer.
Inget ämne är för litet eller för
stort – Varför spinner katten?
Blir somrarna alltid varma
i framtiden? Varför ringer
telefonen just när man sitter
på toaletten? Låt gruppen
med nära till skratt kommentera och ha synpunkter.

Upptäck mer av
Halmstad NYHET

Nyfiken på politik
- Politikerskola

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

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.

Här får du stärkt förmåga att
själv hantera konsekvenser av
en kris och kunna tillgodose
grundläggande behov.

I samarbete med Civilförsvaret.

Halmstad

Hemberedskap
+ Säkert barn
NYHET

Du får också grundläggande
kunskap om hur man förebygger och hanterar olika riskfyllda situationer för barn.

LEDARE: KENT NILSSON

Dagsaktuell politik

Vi tar upp frågor kring politiker
och media. Flera Centerpolitiker
med ledande positioner i Laholms
kommun kommer att medverka
och vi besöker kommunfullmäktige.

4 ggr / 500 kr

NYHET

Laholm

Hylte

START: 3/3, TISDAGAR 18.30

1/3, SÖNDAG 10.00-12.00

Halmstad
START: 25/2, TIS 09.30-11.45

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

Varberg

START: 26/2, ONS 11.30-13.00
LEDARE: DORRIT OLANDER

VON RENTELN, BEN OLANDER

5 ggr / 600 kr

I dag nås vi av nyheter dygnet
runt. Följer vi mediedrevet
eller ifrågasätter vi kritiskt?
Vad är beslutsfattares ansvar
och vad är invånares ansvar?
Vilken form av fakta kan vi
lita på? Är nyhetsrapportering oberoende från politiska
åsikter? Vi granskar och diskuterar dagsaktuella nyheter.

START: 12/2, ONS 14.00-16.15

Halmstad

VARANNAN VECKA

START: 11/3, ONS 18.00-20.15

LEDARE: GUNNAR CARLSSON

LEDARE: KENT NILSSON

5 ggr / 800 kr

4 ggr / 500 kr

Singel i
Halland
Skapa och måla akvarell
tillsammans med andra
singlar NYHET
Akvarell är fantastiskt kul. Det behövs
inte mycket arbete för att låta färgen
blandas till något vackert. Du som aldrig
hållit i en pensel kommer att upptäcka en
ny värld i form och färg. Du kommer att
bli överraskad.
Kursen vänder sig både till dig som är
nybörjare och till dig som målat tidigare.
Kom med och unna dig en kurs där du
låter fantasin och färgen flöda.
Plats meddelas vid bokning. Det blir på
en vacker plats i Halland.

LEDARE: GUDRUN PETTERSSON

5 ggr / avgiftsfri

Inred med hjälp
av Feng shui NYHET
Med hjälp av teori och praktiska
övningar lär du dig grunderna
i hur du inreder med hjälp av
Feng shui.

Varberg
START: 3/2, MÅN 18.15-20.30
LEDARE: BIRGITTA FRENZEL

5 ggr / 1050 kr

23/2, SÖNDAG 13.00-15.00

LEDARE: EIVOR NOBELÉN,

INSTRUKTÖR CIVILFÖRSVARET

1 ggr / 150 kr

Hemberedskap
+ HLR NYHET
Här får du stärkt förmåga att
själv hantera konsekvenser av en
kris och kunna tillgodose grundläggande behov. Lär dig förstå
vikten av att tänka på egen och
andras säkerhet i olyckssituationer,
kunna kontrollera andning, ge
hjärt- och lungräddning och
placera en medvetslös person
i stabilt sidoläge och kunna ge
första hjälpen.

Samtal under vandring

I samarbete med Civilförsvaret.

Är du ofrivilligt ensam och vill samtala om livet
med likasinnade, så följ med på denna vandring.

22/3, SÖNDAG 13.00-17.00

Att leva som singel kan ge både möjligheter och
kännas ensamt. Vi vänder oss till dig som lever
själv, som kanske är änka/änkeman, frånskild
eller som valt att leva själv. Här ger vi dig möjlighet till nya kunskaper och reflektioner i gemenskap.
Under vandringen tar vi fram frågeställningar om
hur man packar om sitt livs bagage. Vi samtalar
och skapar drömmar och tankar under vandringen.
Vi kommer att finnas på plats och leda promenaden.
Plats meddelas efter anmälan.

Kungsbacka

26/4, SÖNDAG
14.00-CA 16.30

Varberg

29/3, SÖNDAG
14.00-CA 16.30

Falkenberg

19/4, SÖNDAG
14.00-CA 16.30

LEDARE: ANN-MARIE NYSTRÖM OCH/ELLER

LEDARE: KERSTIN LUNDQVIST

HELEN ANDERSSON, FRÅN SINGEL I SVERIGE,
MED ERFARENHET AV ATT SAMTALA MED OCH
MÖTA MÄNNISKOR SOM LEVER SJÄLV.

1 gång / 995 kr inkl. material och fika.

Pris 150 kr

29/2, LÖRDAG 09.00-16.00

Halmstad

Halmstad
Hylte
1/3, SÖNDAG 13.00-17.00
LEDARE: EIVOR NOBELÉN,

INSTRUKTÖR CIVILFÖRSVARET

1 ggr / 250 kr

Hemberedskap +
Säker senior NYHET
Att ge den enskilde stärkt förmåga att själv hantera konsekvenser av en kris och kunna
tillgodose grundläggande behov.
Du får också grundläggande
kunskap om hur man förebygger
och hanterar olika riskfyllda
situationer, förebygger och
minskar risk för fallolyckor.
I samarbete med Civilförsvaret

Halmstad
23/2, SÖNDAG 09.00-12.00
LEDARE: EIVOR NOBELÉN,

INSTRUKTÖR CIVILFÖRSVARET

1 ggr / 150 kr
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Annat intressant (forts)
Våga tala i grupp
Scenskräck, talfobi, redovisningspanik! Var fjärde vuxen person
sägs vara rädd att tala inför en
grupp. Här lär vi oss mer om vad
retorik innebär och även hur vi
kan hantera vår nervositet istället
för att låta den begränsa oss.

Filmens historia
NYHET

8 OCH 15/3, SÖNDAGAR
09.30-11.45

Vi går igenom olika stilepoker
under filmens ganska korta
historia. Bli duktig på att se dåtida trender på samtida biodukar,
samt få en grundlig genomgång
i varför filmer skapades på ett
särskilt sätt. Vad ville belysas
och hur såg samhället ut som
de skapades i?

LEDARE: IDA MADDISON

Halmstad

2 ggr / 700 kr

START: 16/3, MÅN 15.45-18.00

Allas barnbarn
- läs och berätta

4 ggr / 800 kr

Halmstad

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.

Falkenberg
START: 4/3, ONS 14.00-16.30
LEDARE: EVY OLSSON

5 ggr / Avgiftsfri

Nätdejting för
seniorer NYHET
Hade du velat lära känna nya
personer och öppnat upp dina
vyer utanför din umgängeskrets? Då är detta en kurs för
dig. Vi kommer gå igenom både
risker och fördelar med att träffa
någon ny på internet.

Halmstad
START: 20/3, FRE 17.30-19.45
LEDARE: IDA MADDISON

2 ggr / 400 kr

HBTQ+ och
normkritik NYHET
Vill du lära dig mer om HBTQ+
och normkritik? Få en grundläggande förståelse för centrala
begrepp kopplade till genus och
sexualitet och om hur samhällets
normer formar och påverkar oss.

Varberg
START: 9/3, MÅN 18.00-20.30
LEDARE: JESSICA KOSK

1 gång / 150 kr

LEDARE: IDA MADDISON

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

Kungsbacka
START: 20/2, TORS 18.30-20.45
LEDARE: CHRISTIAN

FREDRIKSSON

10 ggr / 1 550 kr

Ta hand om din
cykel NYHET
Cyklar du mycket vardagsvis?
Eller du kanske skulle vilja
använda cykeln mer men är
osäker på hur du tar hand om
den på bästa sätt? Här lär vi
oss vad vi enkelt kan fixa själva
och vad vi bör hålla koll på.

Halmstad
29/3, SÖNDAG 14.00-16.15
LEDARE: MIKAEL KLINTEFJORD

1 gång / 650 kr. Kostnad för
material för servicen ingår.
Vissa reservdelar finns att
köpa till självkostnadspris

Läs & skriv
Läs för att skriva

NYHET

För dig som vill utveckla ditt skrivande på ett lite annorlunda
sätt. Vi läser noveller och dikter av kända författare och låter
dessa verk inspirera oss i vårt eget skrivande. Varje träff
innehåller både skrivövningar och litteratursamtal.

Halmstad
START: 29/2, LÖRDAG 13.00-16.00
LEDARE: CAMILLA JÖNSSON

3 ggr / 800 kr

Kreativt skrivande

NYHET

För dig som vill utveckla ditt skrivande, kanske börja skriva
eller för dig med skrivkramp. Vi kommer diskutera samt tipsa
varandra om hur man ska gå tillväga för att komma in i full
fokus och låta fingrar och huvudet samverka på bästa sätt.

Halmstad
START: 25/2, TISDAG 17.00-18.30, VARANNAN VECKA
LEDARE: IDA MADDISON

4 ggr / 600 kr

Skribenten NYHET
Bemöt, kommentera och rätta till! Våga skriva ner dina
personliga åsikter i insändare och debattartiklar. Inget för
så kallade nättroll! Vi lär oss skriva med tydlighet, fakta
och vinnande argument!

Halmstad
START: 27/2, TORSDAG 18.00-20.15
LEDARE: KENT NILSSON

4 ggr / 800 kr

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

Kungsbacka
START: 7/2, FREDAG 10.00-12.15
LEDARE: MARIE HELLSTRÖM

6 ggr / 900 kr

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

Kungsbacka
26/1, SÖNDAG 10.00-13.00
23/2, SÖNDAG 10.00-13.00
22/3, SÖNDAG 10.00-13.00

SV har
kurser fö
r
dig som
har en
funktion
svariatio
n.
För mer
info, me
jla
halland@
sv.se

19/4, SÖNDAG 10.00-13.00
LEDARE: MARIE HELLSTRÖM

1 gång / 250 kr

Läsecirkel
Vi läser olika böcker och diskuterar dessa tillsammans.
Innan första träffen är det bra om man har läst något av de
två nobelpristagarna, Olga Tokarczuk eller Peter Handke.

Kungsbacka
START: 14/1, TISDAGAR 18.00-19.30 VARANNAN VECKA
LEDARE: ANNA BLOMBERG

8 ggr / 690 kr

Anmälan och fördjupad kursinfo på: www.sv.se/halland • Tel: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Hantverk &
konsthantverk
Smyckeskonst
- tema upcycling
och återvinning
HELGKURS

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

Varberg
14-15/3, LÖR-SÖN 11.00-16.00
LEDARE: ELIN ANDERSSON

2 ggr / 800 kr

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, Särö
START: 27/1, MÅN 18.00-21.00
LEDARE: BOEL TÖPEL

14 ggr / 3 650 kr. I denna kurs
lämnas inga rabatter.

Raku
Här får du bränna ditt alster ute i
det fria med en gammal japansk
teknik. Förena jord, eld, luft och
vatten. Du får göra och bränna
3-4 alster ca. strl. 10x10 cm.

Glas- och porslinsmålning

Tillverka unika vikingasmycken med hjälp av
silvertråd.

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

Du kan t ex göra armband
och örhängen till dig själv
eller att ge bort i present.

Varberg, Veddige
START: 21/1, TIS 19.00-21.30

Falkenberg

START: 22/1, ONS 09.30-12.00

START: 13/1, MÅNDAG

START: 22/1, ONS 19.00-21.30

18.00-20.30, VARANNAN
VECKA
LEDARE: AASE ELIASSON

7 ggr / 895 kr

Silversmide
Egen smyckestillverkning
tillsammans med en kunnig
silversmed.

Halmstad
START: 4/2, TIS 18.30-21.00
START: 6/2, TORS 18.30-21.00
LEDARE: EVA PERSSON

LEDARE: GUN SVENSSON

8 ggr / 900 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: 28/1, TIS 18.30-21.00
LEDARE: EVA WESTERBERG

OCH DANIEL RISBERG

10 ggr / 995 kr

8 ggr / 1 500 kr

Halmstad

Järnsmide

START: 26/2, ONS 10.00-12.30

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

Varberg

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

Falkenberg
START: 28/1, TIS 18.00-21.30,

VARANNAN VECKA
START: 30/1, TORS 08.30-12.00

OCH 18.00-21.30, VARANNAN
VECKA
START: 4/2, TIS 18.00-21.30,

VARANNAN VECKA
LEDARE: MAJ-LIS FRITZON

8 ggr / 1 495 kr

Mönsterkonstruktion
GRUND, HELGKURS

Nybörjarkurs inom mönsterkonstruktion som riktar sig
till dig som har erfarenhet av
sömnad och av att sy efter
färdiga mönster.

VARANNAN VECKA

Du lär dig konstruera individuella grundmönster för kjol,
byxa och överdel. Efter kursen
kommer du att ha grundmönster
anpassade efter egna mått.

START: 4/3, ONS 18.30-21.00

Endast damkonstruktion.

VARANNAN VECKA
START: 12/2, ONS 18.30-21.00

VARANNAN VECKA
LEDARE: ANN-MARGRETH

PETERSSON

5 ggr / 650 kr

Falkenberg, Vessigebro
21-22/3, LÖR-SÖN 09.30-16.00
LEDARE: JULIA ANDERSSON

2 ggr / 1 095 kr

Detaljsömnad

Halmstad NYHET

Halmstad

5 ggr / 1 800 kr

NYHET

15-16/2, LÖR-SÖN 09.30-16.00

KURS 1: 4/4 + 9/5, LÖRDAGAR

Falkenberg,
Morup Kesebol

HELGKURS

2 ggr / 1 020 kr

Under två intensiva dagar får
du lära dig att sy olika detaljer
till kjol, blus/skjorta och byxor.

Florist för en kväll

10.00-16.00
KURS 2: 18/4 + 23/5, LÖRDAGAR

10.00-16.00
LEDARE: ELISABET LINDSTRAND

2 ggr / 1 000 kr

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

START: 27/2, TORS 18.00-21.00

START: 21/1, TIS 18.00-21.00

5 ggr / 1 800 kr
HELGKURS

Varberg
7-8/3, LÖR-SÖN 09.00-16.00

2 ggr / 1 800 kr

Falkenberg,
Morup Kesebol

LEDARE: JULIA ANDERSSON

Vi går tillsammans igenom
sömnad och diskuterar olika
tekniker och detaljer. När
helgen är avklarad bör du ha
ett eget bibliotek av detaljer.

8-9/2, LÖR-SÖN 09.00-16.00

Ett litet antal symaskiner finns
i lokalen och sömnadsmaterial
ingår.

START: 21/1, TIS 18.30-21.30

18-19/4, LÖR-SÖN 09.00-16.00

Falkenberg, Vessigebro

START: 22/1, ONS 09.40-12.40

2 ggr / 1 800 kr

9-10/5, LÖRDAG-SÖNDAG
09.30-16.00

Kungsbacka,
Sommarlustskolan

START: 23/1, TORS 18.30-21.30
LEDARE: PERNILLA JOHANSEN

8 ggr / 1 720 kr
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Smyckesslöjd
i silver

Den här kvällen får du möjlighet att vara kreativ och lära
dig floristens hemliga knep och
binda en vacker vårbukett.

Halmstad
21/4, TISDAG 18.00-20.15
LEDARE: MADELEINE

HARALDSSON

1 gång / 300 kr. Kostnad för
blommor, ca 250 kr tillkommer.

LEDARE: JULIA ANDERSSON

2 ggr / 1 095 kr

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

Vävstuga

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

Hantverk &
konsthantverk
(forts)
Tovning NYHET
Gör ett grytunderlägg i ull!

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

Kungsbacka
START: 15/1, ONS 09.30-12.00,

VARANNAN VECKA
START: 22/1, ONS 18.00-20.30,

VARANNAN VECKA
LEDARE: BIRGITTA

THORSTENSSON

8 ggr / 950 kr

Falkenberg
START: 13/1, MÅN 15.00-17.45,

VARANNAN VECKA
START: 15/1, ONS 15.00-17.30

OCH 18.00-20.30, VARANNAN
VECKA
LEDARE: AASE ELIASSON

7 ggr / 890 kr

Hylte
21/3, LÖRDAG 10.00-14.00
LEDARE: GULL-BRITT ÖLANDER

OCH MARIANNE PERSSON

1 gång / 400 kr inkl. material

Tovning NYHET
I denna kurs i nåltovning och
våttovning går vi igenom grunderna, för att sen komma in på
lite svårare tekniker.
Att arbeta med ull är så kreativt
och roligt, att du kommer snabbt
att få känsla för hur din kreativitet kan utvecklas genom att
arbeta med ull. Alla kan vara
med, både nybörjare och om
du redan provat på att tova.
Visst material ingår i kursen.

Falkenberg
START: 27/2, TORS 18.00-20-30
LEDARE: ANITA FUCHS

6 ggr / 895 kr

Foto
Intensivkurs i fotograferandets grunder
HELGKURS, GRUND

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

Halmstad
21-22/3, LÖR-SÖN 10.00-16.00
LEDARE: ELVINE LUND

2 ggr / 1 300 kr
HELGKURS, FORTSÄTTNING

För dig som har grunderna i fotografering, förstår bländartal,
slutartid och iso men som under en helg vill fräscha upp minnet
och/eller fördjupa dig i ditt fotograferande Vi arbetar praktiskt
för att verkligen lära oss kameran och hur vi styr vår bild. Vi
börjar väva in vår kreativitet, pratar om ljuset, om komposition
och valet av motiv. Får stöd i fotograferandet och byter erfarenheter och kunskap med varandra.

Halmstad
18-19/4, LÖR-SÖN 10.00-16.00
LEDARE: ELVINE LUND

2 ggr / 1 300 kr

Foto, grundkurs
Grundkurs för fotografering med digital systemkamera.
Vi kollar på olika sätt att fotografera och redigera.

Falkenberg
START: 26/2, ONS 18.00-20.15
LEDARE: GLENN T UNGER

5 ggr / 895 kr

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

Kungsbacka
START: 24/2, MÅNDAG 18.30-21.00
LEDARE: PAUL SIRUGO

6 ggr / 1 600 kr

Anmälan och fördjupad kursinfo på: www.sv.se/halland • Tel: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Musik
MåVäl-kören
Kom och var med i vår kör
som är för alla! Det finns inga
rätt eller fel. Sången har en
massa positiva effekter som
sänker stressnivån, förbättrar
sömnen och ökar din blodcirkulation. Dessutom är det
jättekul!
Temat för terminen är
“Våga sjunga bland andra!”

Halmstad
START: 21/1, TIS 13.00-14.30
LEDARE: CHRISTINA ANGSVIK

VÄLKOMMEN TILL

Kulturverkets
musikskola
med
högskoleutbildade
lärare.

Dragspel

Ukulele

NYBÖRJARE & FORTS.

Kungsbacka

Varberg

GRUNDKURS

START: 14/1, TISDAGAR

START: 3/2, MÅN 17.45-19.15

START: 15/1, ONSDAGAR
START: 19/1, SÖNDAGAR

Falkenberg

Undervisningen läggs upp
efter önskemål. Till våren
erbjuds i huvudsak piano,
men möjlighet till sång,
piano och eventuellt
gitarr finns.

START: 13/1, MÅNDAGAR
LEDARE: HÅKAN WIDAR

12 ggr / 1 400 kr

GRUNDKURS FORTS.
START: 3/2, MÅN 16.15-17.45

FORTS. MED TEKNIK
START: 3/2, MÅN 19.15-20.45
LEDARE: TOBIAS HERBERTZON

10 ggr / 800 kr

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

8 ggr / 500 kr

Falkenbergs
manskör

För mer info:

www.kulturverket.se.

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

Falkenberg,
Församlingsgården

Anmälan/förfrågan:

Kulturverkets musikskola
tel 035-300 45,
kulturverket@telia.com
eller SV 077-440 00 33,
sv.se/halland

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

START: 23/1, TORS 19.00-21.15
LEDARE: MIA ABRAHAMSSON

15 ggr / 300 kr

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

Halmstad

Rockmusikens
historia NYHET
Berättelser och musik från
resor och möten med artister
i Europa och USA. Vi kommer
att presentera många kända
artister från förr.
Gillar du Rock & Roll så är
detta kursen för dig!

Kungsbacka
START: 12/2, ONS 13.00-14.30,

START: 20/1, MÅN 18.30-20.45

VARANNAN VECKA

LEDARE: BIRGIT HUSS

LEDARE: KENNETH CLAESSON

16 ggr / 250 kr

OCH HANS WEBECK

6 ggr / 800 kr

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

www.thetube.se

Studieförbundet Vuxenskolan Halland
TEL:

077-440 00 33
HEMSIDA:

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

