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Välkommen

Innehåll

Viktigt att veta

Här kommer ett nytt och fullmatat kursprogram – hoppas att du hittar dina favoriter!
Dans, biskötsel, glasfusing eller är det kanske dags att dyka ner i släktforskningens
fascinerande värld?
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Dessutom – vi gör det tillsammans. Just detta med gemenskapen känns extra viktig
i en tid när en känsla av ensamhet breder ut sig i vårt samhälle. I Storbritannien har
man till och med utsett en ensamhetsminister i år, vilket säger något om vår tid.
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Två som verkligen vill råda bot på ensamheten i Halland är Rana och Helén, läs om
deras engagemang på sidan 14-15.
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Inspiration, lust, lärande och gemenskap – välkommen till SV!
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Vänstra: Kristina Svahn, enhetschef. Högra: Evelina, Elisabet och Eva arbetar med
kursverksamheten i Halland.

Annat intressant

		24

Läs och res

		24

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

Studietid 1 studietimme = 45 minuter

Höstlovet
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Studiematerial Kostnad för studiematerial,
som litteratur, mat, betong etc tillkommer.

Julkurser

		25

SV Anpassat

		26

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

Avbokning-Avanmälan Återbud ska lämnas
senast en vecka innan kursstart.
Mer info om våra avbokningsregler hittar du på
vår hemsida www.sv.se/halland.

Försäkring Som deltagare är du försäkrad
för olycksfall under kurstiden samt under färd
till och från studielokalen.
Personuppgifter På sv.se/dataskydd kan
du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.
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

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

Övrigt Kurser med tema öl/vinkunskap
arrangeras utan bidrag från stat, region eller
kommun.

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

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

Studerande/arbetslös under 25 år har 20% rabatt
på deltagaravgiften. Gäller ej på barn- och ungdomsverksamheten.
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Folkbildning
i demokratins
tjänst
Vad är
demokrati
för dig?

Är det att du har möjlighet
att var fjärde år välja ett folkvalt styre, eller är det att du
har möjlighet att gå till ett
bibliotek som har böcker och
tidskrifter som inte är censurerade. Kanske är det att
du faktiskt får ha dina åsikter och fritt framföra dem så
länge du inte diskriminerar någon annan. För vissa är
demokrati att ha rätten till en objektiv fri skola för alla
barn eller att få träffa vilka du vill.
Oavsett vilket som är ditt motiv till en demokrati så
innebär det oftast att det är någonting du inte vill ska
tas ifrån dig eller på annat sätt begränsas.
För Studieförbundet Vuxenskolan är ett demokratiskt
samhälle att vi ska kunna skydda alla människors
rättigheter, även dem som inte har makten. Det gör
vi i form av att skapa mötesplatser där folk lyssnar,
samtalar och genom ny kunskap ges möjlighet att
pröva sin uppfattning – Folkbildning.

Kan
demokratin
försvinna?

Sverige är ett av de bästa
länderna att bo i, sett ur ett
demokratiperspektiv. Ändå
kan viktiga demokratiska
fundament avskaffas på ett
och ett halvt år genom två beslut med enkel majoritet
i riksdagen med mellanliggande val. Ett populistiskt
parti skulle kunna utnyttja detta.

Folkbildning
är demokrati

Tänk, vad snabbt de tre
meningarna ovan går att
läsa och samtidigt vilken
oerhörd kraft det är i dem.
Jag tror att det är därför som 100% av dem som arbetar
på Studieförbundet Vuxenskolan i Halland svarar att ”de
är stolta över att arbeta här och stolta över hur vi bidrar
i samhället”.
Förhoppningsvis är du en av de nästan 11 000 personer
i Halland som väljer att gå en kurs hos oss, är med i en
studiecirkel vi arrangerar via någon förening eller en av
dem som nyligen kommit till Sverige och lär dig svenska.
Du kanske har dina barn på någon av våra dansstudios,
dina föräldrar sjunger i någon kör eller du är en av dem
med en funktionsnedsättning som valt oss för din fritidsverksamhet.
Ett stort tack till dig för att du verkligen vet värdet av
mötesplatser där alla är välkomna. Det är tack vara ditt
engagemang för din egen utveckling som demokratin
står sig stark och det är tack vare dig som vi på Studieförbundet Vuxenskolan fortsatt älskar att skapa ett
levande och fritt samhälle där alla människor är lika
mycket värda.
Joachim Lindqvist är chef för
Studieförbundet Vuxenskolan i Halland.

3

Konst
Våga prova måla!
Helgkurs

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 olika tekniker.

Halmstad
20-21/10 LÖR OCH SÖN 09.30-15.00
LEDARE: MARIA BERTA

Att skissa och teckna i blyerts är ett
härligt kreativt uttryckssätt. I den
här kursen lär du dig teckna med
fokus på människor och porträtt.
START: 4/10, TORSDAGAR 18.00-19.30

START: 6/9, TORSDAGAR 18.30-20.45
VARANNAN VECKA

4 ggr / 550 kr

LEDARE: KAISA ENGSTRÖM

7 ggr / 280 kr

Teckning för både nybörjare och
för er som har tecknat innan.

START: 10/9, MÅNDAGAR 17.30-20.30
LEDARE: CAROLIN LINDQVIST

8 ggr / 1200 kr

Halmstad
START: 1/10, MÅNDAGAR 14.00-17.00

NYHET

START: 17/9, 18.30-21.00

LEDARE: KAISA ENGSTRÖM

LEDARE: PIRKO TORALA

5 ggr / 280 kr

6 ggr / 700 kr

Vi samlas för att inspireras och utveckla
vårt estetiska sinnelag. Var och en väljer
den teknik man vill jobba med och får
vägledning av varandra och kursledaren
START: 9/10, TISDAGAR 10.00-12.15

Varberg
START: 10/9, MÅNDAGAR 13.30-16.30
LEDARE: SIV ERICSSON

8 ggr / 1 050 kr

Måleriets historia

Måleri

4 ggr / 1 250 kr

Är du intresserad av att lära dig mer om
akvarell? Vi går igenom grundtekniker,
materialval, färgblandning och penselteknik. Du målar egna motiv och får råd
och hjälp att utvecklas.

START: 11/9, TISDAGAR 18.30-20.45,

Falkenberg

Kungsbacka, Galaxen i Onsala

Nybörjare och fortsättare

Kungsbacka, Hällevik
samlingslokal
EN GÅNG I MÅNADEN (25/9, 9/10, 6/11
SAMT 4/12)

LEDARE: EVA GOTEMARK

Akvarell

Kungsbacka, Idala
församlingshem

LEDARE: ANNA-CARIN SVANÅ

Akvarell

Varberg

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

Varberg

Teckningskurs

NYHET

Måla med Kaisa

NYHET

2 ggr / 850 kr. Material ingår.

Gå in i världen av akvarell, och lär
dig att experimentera med färger
och utforska möjligheter. För dig
med ett intresse för att måla eller
att börja måla med akvarell.
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Teckningskurs

NYBÖRJARE ÄR VÄLKOMNA
START: 9/10, TISDAGAR 18.00-20.15
LEDARE: GHEORGHE MINESCU

8 ggr / 1 650 kr. I dessa kurser
lämnas inga rabatter.

I höst upptäcker vi Rysslands måleri.
Här kan du hoppa på som nybörjare
varje termin!

Halmstad
START: 9/10, TISDAGAR 16.00-18.30
LEDARE: BENKT ENGQUIST

Laholm
START: 11/10, TORSDAGAR 09.30-12.00
LEDARE: BENKT ENGQUIST

8 ggr / 1 250 kr

Eva tipsar:
En grundkurs i
Fotografering vill jag slå
ett slag för! Även en nyhet
som Lär dig baka surdeg - som
är både gott och nyttigt. Och så
kan vi äntligen erbjuda dans av
olika slag även i Falkenberg
- allt från Balett till Streetdans
i vår nya dansstudio
på Möllegatan 11.
Välkommen!

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

Föreläsare: Jörgen Wirholt
Ämnet utgår från människors relation till sin hund,
kroppsspråk, vad finns i andra änden på snöret och vems
är felet om hunden inte gör rätt? Vi belyser även några
praktiska erfarenheter där problem har uppstått.

Spåra dina rötter med DNA
- Nya möjligheter för släktforskare
Föreläsare: Ulric Björck
Kungsbacka, Kulturhuset Fyren
26/9, ONSDAG 18.00-19.00

Avgiftsfri

Föreläsaren är f d hundförare inom polisen som ger
sin syn på glädjen och problematiken med att ha hund.
Hans stora mentor är Cesar Millan.

Härskarteknik!

Halmstad

Föreläsare: Marie Ahlsten

23/9, SÖNDAG 13.30-15.00

Presentation av härskarteknik så som de identifierats av Berit Åhs och Elaine Eksvärd. Lär dig
känna igen härskarteknik, lär dig att bemöta dem
och hur du ska undvika att använda dem själv.

Avgift: 150 kr

Vill Du skapa ett starkt, lyckligt och
framgångsrikt liv?

Falkenberg
20/9, TORSDAG 18.30-20.30

Föreläsare: Dorrit Olander von Renteln

Avgift: 150 kr

Föreläser om en förändringsmodell som coachen och
föreläsaren Kjell Enhager har utarbetat och i samarbete
med deltagarna utvecklas processen.

Bättre hälsa

Hur ser din nuvarande situation ut? Är det något Du vill
förändra och i så fall vad? Var och när vill Du uppnå det?
Är det möjligt att nå det Du önskar och vilka resurser har
Du som Du kan använda i så fall?

Halmstad
7/10, SÖNDAG 14.00-16.00

Avgift: 125 kr

Föreläsare : Marie Ahlsten
Hur hittar man motivation till förändring? Föreläsningen
med Marie Ahlsten som gått från soffpotatis till styrkelyftare
i veteranlandslaget med ett SM-guld och ett Europarekord
i knäböj i bagaget. Hör henne berätta om sin väg till ett
hälsosamt liv och låt dig inspireras.

Falkenberg
18/10, TORSDAG 18.30-20.30

Finn dina styrkor via Enneagramet

Avgift 150 kr

Föreläsare: Anna-Carin Håkansson

Örter

I den här föreläsningen får du möta Anna-Carin
Håkansson som är certifierad Enneagramcoach.

Föreläsare: Ann-Charlotte Björesund

En föreläsning för dig som vill veta mer om kursen på
samma tema ”Finn dina styrkor via Enneagrammet”.
Men redan här kommer du att få en ökad förståelse
för vad som motiverar, skapar stress eller vilka dina
styrkor är.

Varberg

Inspiration

Ledarskap tillsammans med din hund

Om örter och medicinalväxter som
läker och hur du använder dessa
i din vardag och ditt hemapotek

Falkenberg
4/10, TORSDAG 18.30-20.00

Avgift: 150 kr

11/9, TISDAG 18.30-20.00

Avgift: 170 kr
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Hälsa och välbefinnande

Nybörjaryoga
med Marie NYHET

Yoga, meditation
och avslappning

Vi börjar med yogaövningar (asanas)
och andningsövningar (pranayama).
Sakta bygger vi upp styrka, smidighet
och balans. För dig som är nyfiken
på yoga, inga förkunskaper krävs!

Genevad

Halmstad

Lättyoga

START: 19/9, ONSDAGAR 15.00-16.30

Gunilla Samuelsson

START: 5/9, ONSDAGAR 18.30-20.00

10 ggr / 1 150 kr

START: 27/9, TORSDAGAR 09.30-10.30

10 ggr / 1 000 kr

Yoga för nybörjare

Halmstad

LEDARE: MARIE KARLSSON

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

Falkenberg
START: 22/8, ONSDAGAR 19.15-20.45
LEDARE: MARIA CALLEJA

10 ggr / 1 000 kr

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 egna förutsättningar utan
krav på prestation och resultat.

Kungsbacka

En yoga som passar för dig som har värk
i kroppen och vill prova en mjuk variant
av yoga.
START: 13/9, TORSDAGAR 13.00-14.30
LEDARE: EIVOR EVERTSSON

5 ggr / 590 kr

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

LEDARE: MARIE SEFFEL

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

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

Halmstad
START: 19/9, ONSDAGAR 13.00-13.45
LEDARE: MARIE KARLSSON

10 ggr / 500 kr

Yoga med Marie

Halmstad

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

LEDARE: EIVOR EVERTSSON

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

Riktar sig till dig som är nyfiken på yoga
och samtidigt vill komma igång med att
jogga. Inga förkunskaper krävs.

Varberg, Spannarp

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

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

Falkenberg
START: 27/9, TORSDAGAR 13.00-14.30
LEDARE: MARIE KARLSSON

10 ggr / 1 000 kr

Halmstad
START: 5/9, ONSDAGAR 17.00-18.30
START: 5/9, ONSDAGAR 19.00-20.30
START: 7/9, FREDAGAR 16.00-17.30
START: 8/9, LÖRDAGAR 08.00-09.30
START: 8/9, LÖRDAGAR 10.00-11.30
LEDARE: MARIE KARLSSON

15 ggr / 1 500 kr

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

Falkenberg
30/9, 28/10, 25/11 OCH 16/12,
SÖNDAGAR 10.00-14.00
LEDARE: MARIE KARLSSON

4 ggr / 1 200 kr

Halmstad
16/9, 14/10, 11/11 OCH 9/12,
SÖNDAGAR 10.00-14.00
LEDARE: MARIE KARLSSON

4 ggr / 1 200 kr
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LEDARE:

Senioryoga

START: 11/9, TISDAGAR 12.10-12.50

8 ggr / 700 kr

Yoga och jogga

NYHET

Vid varje tillfälle erbjuds du ta del av en
härlig blandning av Hatha, Alignment och
Yin Yoga i början och slutet av klassen
och däremellan ger vi oss ut och joggar.

Halmstad
START: 11/9, TISDAGAR 16.45-18.15
LEDARE: MARIE KARLSSON

5 ggr / 500 kr

Detoxyoga

Mediyoga på stol är en terapeutisk form av
yoga och riktar sig till dig som kanske har
svårt för att ta dig upp och ner från golvet.
START: 17/9, MÅNDAGAR 10.00-11.00
LEDARE: VANJA ANDERSSON

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: 6/9, TORSDAGAR 17.30-18.45
START: 6/9, TORSDAGAR 19.00-20.15
LEDARE: LISBETH LARSSON

NYHET

Riktar sig till dig som vill göra en livsstilsförändring, gå ner i vikt och prioritera
din hälsa. Njut av yoga, meditation och
andningsövningar och få tips, recept och
pepp genom din förändring. Vi lär oss
hur vi kan använda yoga, andningsövningar
och meditation som läkande verktyg.
Du tar del av en härlig blandning av
Hatha, Alignment och Yin Yoga med
fokus på detox.

Halmstad
START: 22/9, LÖRDAGAR 12.00-13.30
LEDARE: MARIE KARLSSON

10 ggr / 1 000 kr

Medicinsk yoga på stol

10 ggr / 850 kr

Kundaliniyoga
Mjuka upp stelheten i din kropp och få fart
på cirkulationen! 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! Vi delar våra erfarenheter
och reaktioner i kroppen och ser vilka
framsteg vi gör under kursen.

Varberg, Spannarp
START: 18/9, TISDAGAR 10.00-11.30
START: 18/9, TISDAGAR 18.30-20.00
LEDARE: VANJA ANDERSSON

9 ggr / 1 000 kr. I denna kurs
lämnas inga rabatter.

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

Meditation

Nybörjare

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

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

6 ggr / 600 kr

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

Varberg, Nösslinge NYHET
START: 27/9, TORSDAGAR 18.00-19.00

Stark rygg – stark kropp
NYHET

Kursen för dig som vill hålla din rygg
frisk eller har problem med ryggartros
eller ländryggsproblematik. Hur fascia
och lymfa påverkar vår kropp och gör
oss stela och orörliga.
Vi går igenom teori och praktiska
övningar som du kan göra hemma
för att kunna hålla ryggen frisk.

Kungsbacka
START: 1/10, MÅNDAGAR 18.00-19.30
LEDARE: MARIE SEFFEL

6 ggr / 900 kr

Dansen i ditt hjärta

10 ggr / 780 kr. I denna kurs
lämnas inga rabatter.

En danskurs för att frigöra dig från
tankens hinder genom improviserad
dans, följd av samtal i grupp.

Varberg, Spannarp

Inga förkunskaper behövs.

START: 17/9, MÅNDAGAR 18.30-19.30

Varberg

LEDARE: VANJA ANDERSSON

START: 23/9, SÖNDAGAR 18.00-19.30

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

LEDARE: NIKLAS ANDERSSON

LEDARE: ANNELI JOHNZON

Varberg
START: 18/9, TISDAGAR 09.30-11.00
LEDARE: LEONOR NYSTRÖM

10 ggr / 600 kr. I denna kurs
lämnas inga rabatter.

Core energy
Ett intensivt och dynamiskt träningspass för mage, rygg - och all närliggande
muskulatur som bygger upp och
stabiliserar vår kroppshållning, skyddar
våra inre organ – och inte minst vår
magkänsla (intuition)!
Fokus kommer utöver styrkeövningar
också ligga på vår andning och hur vi på
bästa sätt använder och riktar vår energi
i kroppen. Ett tufft, roligt och användbart
träningspass vare sig du är nybörjare
eller inte.

10 ggr / 870 kr

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

Kungsbacka
START: 13/10, LÖRDAG 10.00-17.00
LEDARE: MARIE SEFFEL

1 gång / 700 kr

Finn dina styrkor
- via Enneagrammet

START: 10/9, MÅNDAGAR 18.45-19.45

Det är lättare att skapa utveckling hos
dig själv samt få förståelse för andra när
du vet vad som ligger bakom beteenden.
I den här kursen får du kunskap samt
verktyg för ökad självkännedom samt
förståelse för andra. Ledaren är
certifierad Enneagramcoach.

LEDARE: SOFIE ERIKSSON

Varberg

10 ggr / 850 kr

START: 25/9, TISDAGAR 18.00-21.00

Varberg

Falkenberg
START: 18/9, TISDAGAR 18.30-19.30
LEDARE: SOFIE ERIKSSON

10 ggr / 970 kr

Hälsa, kost och motion
Vi motionerar med stavar och samtalar
om hur man når bra hälsoresultat. Ta
med egna stavar och klä dig efter väder.

Varberg, Påskbergsdammen

LEDARE: ANNA-CARIN HÅKANSSON

3 ggr / 2 200 kr

Elisabet
tipsar:
Denna hösten känns
Yoga och jogga som den
optimala kursen för kroppen
och går jag den kan jag ju
dessutom unna mig att göra
egen glass och tårtorsom ett proffs! :)

START: 24/9, MÅNDAGAR 09.00-10.00
LEDARE: LEONOR NYSTRÖM

10 ggr / Avgiftsfri

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

Stress på liv och död

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

Stressar du? Då är detta en kurs för dig!
Lär dig minska stressen i ditt liv och få
bättre hälsa på köpet. Du får även en
grundlig förståelse för vad stress är och
hur det påverkar dig.
Jonas har gett ut fem böcker, bland annat
“Stress på liv och död”. Här delar han med
sig av sin kunskap.

Halmstad

Självförsvar för tjejer
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. Rätt motivation och intention
är viktigare än ålder och storlek.

Varberg
20/10, LÖRDAG 13.00-17.45
LEDARE: JONAS WÅRSTAD

1 gång / 500 kr

Falkenberg
10/11, LÖRDAG 10.00-15.30
LEDARE: JONAS WÅRSTAD

1 gång / 500 kr

Halmstad
16 + 18/10, TIS OCH TORS 18.30-21.00
LEDARE: JONAS WÅRSTAD

2 ggr / 500 kr

Att förstå och bemöta
en psykopat
Många ha 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 det och mer därtill får du här.

Varberg
20/10, LÖRDAG 09.45-12.00

START: 9/10, TISDAGAR 18.30-20.00
LEDARE: ANN-CHARLOTTE BJÖRESUND

LEDARE: JONAS WÅRSTAD

Make up 50+

2 ggr / 500 kr

Lär dig att läsa kroppsspråk
och ansiktsuttryck
60-90% av all kommunikation är ickeverbal. Här lär du dig tolka över 100
olika former av kroppsspråk och de sju
grundläggande känslorna i ansiktet.
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.

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. Vi går igenom färglära,
appliceringsteknik och olika verktyg
för ett lyckat resultat.
I dessa kurser lämnas ingen rabatt.
LEDARE: SUSSIE PETERSSON

Kungsbacka
START: 13/11, TISDAG 15.00-19.00

1 gång / 600 kr

Halmstad

Varberg

15, 17 OCH 22/10 MÅNDAG
OCH ONSDAG 18.00-20.15

START: 23/10, TISDAGAR 19.00-21.30

LEDARE: JONAS WÅRSTAD

2 ggr / 780 kr

3 ggr / 750 kr

Halmstad

Ayurvediska råd och
tips för din hälsa NYHET

1 gång / 600 kr

Vad kan detta världens äldsta hälsosystem
göra för din hälsa? Lär känna dig själv
och vad du mår bäst av. Få insikter för
livet. Ayurveda ger dig nyckeln att förstå
dig själv bättre. Förändringar i riktning
mot naturlig hälsa, livsglädje, kärlek, inre
utveckling och visdom. Det blir teori
blandat med praktik under en ”heldag”.

Halmstad

Allt ingår!

21/10, SÖNDAG 14.00-16.15

Halmstad

1 gång / 225 kr

Falkenberg

8 ggr / 650 kr

1 gång / 300 kr

LEDARE: JONAS WÅRSTAD

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 våga möta livet
precis som det är.

VI TRÄFFAS DEN 23 OCH 25/10,
TISDAG OCH TORSDAG 18.00-20.15

Bland annat ingår ayurvediskt fotbad
och en kur för trötta ögon, ayurvediska
teèr samt en ayurvedisk lunch.

LEDARE: JONAS WÅRSTAD

Compassion ”Våga möta
livet precis som det är”

18/11, SÖNDAG 10.00-16.00

11/10, TORSDAG 15.00-19.00

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.

Falkenberg, Hölseböke
Naturhälsogård
27/10, LÖRDAG 09.00-16.00
LEDARE: INGER GUSTAVSON

1 gång / 600 kr. Materialkostnad
tillkommer.

LEDARE: CAMILLA PETERSSON

1 gång / 1 200 kr
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En intensiv och omfattande kurs där du
får vara med på hela händelseförloppet.
Vi tittar på olika mjöl, pratar ekologiskt,
surdeg och hälsa! Du får med dig bröden
som bakats plus ett obakat bröd i en
jäskorg som du kan baka av hemma
dagen efter. Nu har du en egen jäskorg
så att surdegsbaket fortsätter!
Alla ingredienser ingår! Ett samarbete
med Engdahls & CO-surdegsbageri.

Halmstad
14/10, SÖNDAG 10.00-14.00
25/11, SÖNDAG 10.00-14.00
LEDARE: CLAUDIA LUZI

1 gång / 950 kr. 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
2/10, TISDAG 18.00-20.30 + 16/10,
TISDAG 18.00-19.30 OCH 17/10,
ONSDAG 07.00-14.00
23/10, TISDAG 18.00-20.30 + 6/11,
TISDAG 18.00-19.30 OCH 7/11,
ONSDAG 07.00-14.00

Lär dig göra egen glass
NYHET

I den här kursen går vi igenom hur du
på ett bra sätt kan göra glass och sorbet
hemma och självklart testar vi några recept.
Vi pratar smaker och vikten av bra råvaror.
Vi testar även olika förslag på tillbehör att
servera till glassen.
Råvaror och recepthäfte ingår.

Halmstad
23/9, SÖNDAG 10.00-14.00
LEDARE: LINDA KLINTEFJORD

1 gång / 750 kr

Gör tårtor som ett proffs
NYHET

Ta ditt tårtbakande till nästa nivå!
I den här kursen får gräddtårtan kliva åt
sidan. Vi pratar 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 erbjuder.

Laga mat utomhus

NYHET

Matlagning utomhus är så mycket mer
än att bara grilla, i den här kursen tar vi
steget vidare! För dig som vill förkovra
dig i matlagning i det fria eller jobbar
som pedagog.

Varberg
START: 15/9, LÖRDAGAR 10.00-14.00,
ÖVRIGA DATUM 6/10, 27/10 OCH 17/11
LEDARE: MARIE RYDELL

4 ggr / 950 kr

Pizzabakning

NYHET

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

Varberg
27/9, TORSDAG 18.00-21.00
11/10, TORSDAG 18.00-21.00
LEDARE: HANS AMNELL

1 gång / 400 kr inkl. material.

Snacka om vin
Temakvällar i vinets tecken med Olle
Nordahl Oenologen Vinkonsult.

Råvaror och recepthäfte ingår.

Falkenberg

LEDARE: TOMMY LEIJON

Halmstad

START: 11/9, TISDAGAR 19.00-21.00

3 ggr / 600 kr

18/11, SÖNDAG 10.00-14.00

Lär dig baka med surdeg

1 gång / 750 kr

Att baka surdeg är inte så krångligt som
många tror, att baka sitt eget bröd är bra
både för kropp och plånbok.

Syra dina grönsaker
- billigt och nyttigt!

Falkenberg

LEDARE: GUNILLA BRAGE

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!

1 gång / 695 kr

Burkar och ingredienser ingår i priset.

30/9, SÖNDAG 10.00-CA 15.00
18/11, SÖNDAG 10.00-CA 15.00

Är det här verkligen
glutenfritt? Lär dig att
baka utan gluten!
Det här är kursen för dig som vill imponera
på dina kalasgäster med fantastiskt goda,
glutenfria bakverk på schyssta råvaror.
Du får med ny kunskap om såväl gluten
som bakteknik och råvaror. Dessutom en
stor dos inspiration i form av nya recept
och idéer.

Halmstad
7/10, SÖNDAG 10.00-14.00
LEDARE: LINDA KLINTEFJORD

1 gång / 750 kr

LEDARE: LINDA KLINTEFJORD

Falkenberg
29/9, LÖRDAG 18.00-21.00

Halmstad
27/10, LÖRDAG 10.00-13.00
LEDARE: EIVOR GAVIE

1 gång / 700 kr

Vegetarisk matlagning
Vill du börja äta mer vegetarisk eller vill
ha fler förslag och tips på goda recept?
Då är detta kursen för dig!
Vi tillagar och njuter av goda vegetariska/
veganska rätter i bufféform. Recepten
tar vi med hem! Vi använder ekologiska
råvaror som ingår i priset!

Halmstad

Mat & dryck

Lär dig baka med surdeg

LEDARE: OLLE NORDAHL

6 ggr / 880 kr

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
START: 8/9, LÖRDAG 09.30-16.30
START: 9/9, SÖNDAG 09.30-16.30
LEDARE: ROBERT OLSSON

1 dag + återträff / 1 600 kr. Allt material
ingår. I dessa kurser lämnas inga
rabatter.

Ölbryggning
Lär dig att brygga öl med helmaltsmetoden från grunden. Det är samma
metod som professionella bryggerier
använder, fast i mycket större skala.
Två kurser.

Halmstad.
START: 28/10, SÖNDAG 10.00-16.00
LEDARE: VLADIMIR BORODJI

1 dag+1 återträff / 700 kr

22/9, LÖRDAG 10.00-13.00
LEDARE: CAMILLA PETERSSON

1 gång / 700 kr

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

Släktforskning

Nybörjare

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

Kungsbacka
START: 20/9, TORSDAGAR 09.30-12.00

Registrera och hantera

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

LEDARE: HEINRICH KAUFMANN

Kungsbacka

7 ggr / 1 200 kr

START: 20/9, TORSDAGAR 13.00-15.30
LEDARE: HEINRICH KAUFMANN

Varberg
START: 17/9, MÅNDAGAR 18.00-21.00

NYHET

LEDARE: CHRISTINA CANNERVIK
START: 16/10, TISDAGAR 09.00-12.00
LEDARE: GUNNAR BENGTSSON

6 ggr / 1 200 kr

Falkenberg

6 ggr / 950 kr

Disgen 2018

Grund

Vi arbetar i programmet Disgen och lär
oss hur man skriver in anor och säkrar
uppgifter på rätt sätt. Du behöver skaffa
Disgen 2018 innan kursen startar.

START: 2/10, TISDAGAR KL. 14.00-16.30

Varberg

START: 6/11, TISDAGAR KL. 14.00-16.30

START: 18/10, TORSDAGAR 09.00-12.00

LEDARE: ISABELLE NOLENSJÖ

LEDARE: GUNNAR BENGTSSON

5 ggr / 750 kr

6 ggr / 1 200 kr

Halmstad

Disgen 2018

START: 27/9, TORSDAGAR 13.00-15.30
LEDARE: ISABELLE NOLENSJÖ

5 ggr / 750 kr

Laholm
START: 11/9, TISDAGAR 18.30-21.00
LEDARE: TOMMY OLSSON, MATS IVARSSON

6 ggr / 700 kr

Hur du med stöd av Disgen kan
presentera din släktforskning. Göra en
släktbok som kan tryckas, läggas på
nätet eller ges bort på USB-minne. Viss
datavana utöver Disgen är önskvärt.

Varberg
LEDARE: RUSTAN GLANS

START: 18/10, TORSDAGAR 09.00-12.00
LEDARE: GERT EDBERTSSON

6 ggr / 1 000 kr

Släktforskning

Fortsättning

START: 31/10, ONSDAGAR 09.00-12.00

Hylte

Fortsättning

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

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

Släktforskning

Falkenberg
START: 2/10, TISDAGAR 18.00-20.30
LEDARE: ISABELLE NOLENSJÖ

5 ggr / 750 kr. Abonnemang på Arkiv
Digital tillkommer för dig som inte har.

Halmstad
START: 27/9, TORSDAGAR 16.00-18.30

6 ggr / 1 200 kr

Släktforska med DNA
För dig som har tagit ett test hos företaget
FamilyTree DNA och deras Family Finder
och vill ha hjälp att tolka resultatet.
Du har släktforskat ett tag och har en
släkttavla som sträcker sig minst 5-6
generationer tillbaka i tiden. Vi kommer
att arbeta med de verktyg som FamilyTree har, samt andra verktyg som finns
på internet. Vi kommer också att arbeta
med Ancestrys DNA-test.
Du måste ha god datorvana och kunna
hantera Windows och e-postprogram.
Bra om du kan hantera GEDCOM-filer.

LEDARE: ISABELLE NOLENSJÖ

Halmstad

5 ggr / 750 kr

START: 19/9, ONSDAGAR 09.00-12.00

Släktforskning

LEDARE: GERT EDBERTSSON

Fortsättning

Vi fördjupar våra kunskaper med att
bygga släktträd i programmet Min Släkt
som laddas ner gratis som prov. Vi lär
oss söka i SVAR och Arkiv Digital efter
mantalslängder, bouppteckningar och
emigrantforskar.
Viss datavana krävs.

Laholm
START: 12/9, ONSDAGAR 18.30-21.00
LEDARE: MATS IVARSSON

6 ggr / 700 kr

5 ggr / 1 065 kr. Medlemmar i Hallands
släktforskarförening 200 kr i rabatt

Släktforska med DNA
DNA ärver vi från våra förfäder. Genom
att jämföra vårt DNA med andras kan vi
få ledtrådar om släktskap. Hur ärver vi?
Vad kan jag få reda på med ett DNA-test?
Kan jag hitta den okände fadern eller rentav
bevisa att jag är släkt med Harald Blåtand?

Laholm
START: 24/10, ONSDAGAR 13.00-15.15
LEDARE: BARBRO MAIJGREN

3 ggr / 500 kr

10

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

Helgkurs

Vi går igenom grunderna inom fotografering, såsom bländare, slutartid och
iso, och hur vi kan använda dessa för att
ge olika känsla i våra bilder. Vi går även
igenom hur vi kan använda det befintliga
ljuset i våra foton; sidoljus, motljus och
medljus.

Halmstad

Fotografering med
systemkamera
Öva upp ditt fotografiska öga och lär
dig om bländare, ISO-tal och slutartid.
Vi har teoretisk genomgång och
fotograferar sedan med egen kamera.

Varberg
30/9, SÖNDAG 13.00-16.00
LEDARE: JENNIFER WEST

1 gång / 250 kr

Foto

Grundkurs

Grundkurs för fotografering med
digital systemkamera.
Vi kollar på olika sätt att fotografera
och redigera. Tips för att göra bilden
bättre både i fotograferingstillfället
och när man redigerar.

Foto

Grundkurs i fotografi med
digital systemkamera

Systemkamera samt dator för lättare
redigering behövs.

Falkenberg
START: 12/9, KL.18.00-20.30

29 OCH 30/9, 10.00-16.00

LEDARE: GLENN T UNGER

LEDARE: ELVINE LUND

6 ggr / 800 kr

2 ggr / 1 200 kr

Förarintyg för fritidsbåt

Skaffa Kustskepparintyg!

Att slippa fundera på om det finns täckning
för mobiltelefonen ombord kan inte överskattas. För att skaffa sig denna trygghet
krävs utbildning och det får du här!

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

Fortsättningskurs för behörighet att
föra fritidsbåt större än 12 x 4 meter.

Halmstad

Halmstad

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.

START: 24/9, MÅNDAGAR 18.30-20.45
LEDARE: SVANTE SVENSSON

9 ggr / 1 700 kr

Godkänt förarintyg samt båtpraktik
krävs.
START: 25/9, TISDAGAR 18.30-20.45
LEDARE: SVANTE SVENSSON

7 ggr / 1 700 kr

Halmstad
START: 13/11, TISDAGAR 18.30-20.45
LEDARE: SVANTE SVENSSON

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

Ta SRC-certifikat
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Dans

Måndagar

START: 17/9

18.00-19.30 Orientalisk dans. 10 ggr Nybörjare NYHET
19.30-21.00 Orientalisk dans. 10 ggr Forts, koreografi NYHET
LEDARE:

IDA STENBERG

Tisdagar

START: 18/9

17.30-18.30 Jazzdans, 10-12 år NYHET
18.30-19.30 Core Energy, vuxna
19.30-20.30 Modern dans, tonår/vuxen NYHET
SOFIE ERIKSSON

LEDARE:

Onsdagar

START: 19/9

17.15-18.15 Streetdance, 8-10 år NYHET
18.15-19.15 Streetdance, 11-13 år NYHET
19.15-20.45 Streetdance, tonår/vuxen NYHET
LEDARE:

Prislista
60 min: 970 kr
90 min: 1 270 kr

Öppet Hus
Lördag 25/8

JENNIFER WEST

Torsdagar

Premiär!

START: 20/9

Mer info på
sv.se/halland

16.30-17.30 Balett, 10-12 år NYHET
17.30-19.00 Jazz, tonår/vuxen NYHET
19.00-20.30 Balett, tonår/vuxen NYHET
LEDARE:

SOFIE ERIKSSON

Nia dans - Holistisk träning

Nia Flow NYHET

Street för vuxna

Vi kombinerar rörelse från dans, kampsport och tekniker för kroppsmedvetenhet.

Här tränar vi på ett lugnare sätt kroppen
att bli smidig, stark och rörlig. I passet
blandar vi element från Yoga, Feldenkrais
och kampsport och dansa barfota till
inspirerande musik.

Här 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!

Här kan du utforska hur musiken leder
dina rörelser, emotioner och sinne. Vi rör
oss utan prestation och krav, fast med
rörelseglädje. En känsla av att rörelsen
kommer inifrån, att du är i kontakt med
dig själv och din kropp.

Halmstad

I ett energifyllt träningspass dansar vi till
inspirerande musik som adresserar varje
aspekt av ditt liv - kropp, sinne och själ. Här
släpper du loss kroppens naturliga sätt att röra
sig genom att använda kraft, fokus, balans,
glädje, uttrycksfullhet, mindfulness, närvaro
och andning.

Halmstad
LEDARE: CAITLIN RADEMAEKERS, NIA BLUE+

GREEN BELT OCH NIA 5 STAGES LIC. TEACHER.

START: 20/9, TORSDAGAR 17.30-18.30

6 ggr / 900 kr

START: 24/9, MÅNDAGAR 12.00-13.00
START: 5/11, MÅNDAGAR 12.00-13.00
START: 26/9, ONSDAGAR 09.30-10.30

5 ggr / 750 kr

START: 7/11, ONSDAGAR 09.30-10.30

För dig mellan 8-10 år

Halmstad
START: 16/9, SÖNDAGAR 14.10-15.10
LEDARE: NINA PHAN

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

LEDARE: CAITLIN RADEMAEKERS,

NIA BLUE + GREEN BELT OCH NIA 5 STAGES
LIC. TEACHER.

5 ggr / 750 kr

Nia dansworkshop

START: 11/9, TISDAGAR 17.00-18.00

Fortsättare
START: 11/9, TISDAGAR 18.20-19.20
LEDARE: ELMA DOLOVAC

Halmstad

START: 8/11, TORSDAGAR 17.30-18.30

Street och show

Nybörjare

12 ggr / 1 140 kr

Breakdance för vuxna
NYHET

Tillsammans med en breakdansare lär
du dig grunderna som trix, balans & dans.
START: 10/9, MÅNDAGAR 17.20-18.20
LEDARE: ELVIR ALJECEVIC

NYHET

10 ggr / 950 kr

I denna workshop lär vi oss om
rörelserna och de 9 elementen i Nia
(bl a modern dans, Duncan dance,
Tai chi, Feldenkrais och Yoga) och
dansar barfota till inspirerande musik
med både form och frihet.

Barndans

Här kan du utforska hur musiken leder
dina rörelser, emotioner och sinne. Du
lär känna din kropp och din rörelseförmåga. Vi rör oss utan prestation och
krav, fast med rörelseglädje. En känsla
av att rörelsen kommer inifrån, att du
är i kontakt med dig själv och din kropp.

Halmstad

För dig mellan 5-7 år

Vi blandar lek och rytmik med grundläggande teknik, för att skapa en bra
grund i dansen.
START: 16/9, SÖNDAGAR 13.00-14.00
LEDARE: NINA PHAN

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

Halmstad
15/9, LÖRDAG 10.00-12.00
20/10, LÖRDAG 10.00-12.00
LEDARE: CAITLIN RADEMAEKERS,

NIA BLUE + GREEN BELT OCH NIA 5 STAGES
LIC. TEACHER.

1 gång / 350 kr
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Måndagar

START: 10/9

17.45-18.45

Jazzdans, 10-12 år
Nybörjare/Forts.

16.30-17.30

Streetdance, 10-14 år.
Mellan

17.30-19.00

Streetdance, 11-15 år.
Forts.

18.45-19.45

Core energy,
tonår/vuxna
10 ggr / 850 kr

19.45-21.15

Tisdagar

Balett, tonår/vuxna.
Forts 2 (dansat minst
2-3 år) NYHET

DANS
STUDION
varberg

START: 11/9

17.00-18.00
17.15-18.15
18.00-19.30
19.30-21.00

Torsdagar
17:00 -18:00
17.00-18.00
18.00-19.00
19:30-21:00

START: 12/9

Showstreet, 7-9 år. Nybörjare
Streetdance, 8-10 år. Nybörjare
Modern jazz, vuxna. Nybörjare/Forts.
Modern dans - Floorwork, tonår/vuxna.
Forts.

Läs mer om
kurserna på
sv.se/halland

START: 13/9

Showstreet, 10-12 år Forts.
Streetdance, från 10 år & uppåt. Nybörjare
Streetdance, 13-16 år. Nybörjare/Forts.
Streetdance – feminine vibe, tonår/vuxna Forts.

Fredagar

OBS! START: 7/9

13.00-14.00 Dansa för livet - seniordans
17.00 - 18.30 Balett, tonår/vuxna Nybörjare/Forts.
17.30-19.00 Jazzdans, tonår/vuxna. Forts.

Lördagar
13.30-14.30
14.30-16.00
16.00-17.00

OBS! START: 8/9

Dancehall, 10-12 år Nybörjare/Forts. 8 ggr NYHET
Streetdance, tonår/vuxna Forts/Avancerad
Heels jazzdans, tonår/vuxna 8 ggr NYHET

Söndagar
13.30-14.15
14.30-16.30
16.30-17.30
17.30-18.30
18.00-19.30

Linedance

OBS! START: 9/9

Streetkids, 5-6 år NYHET
Breakdance, 10 år och uppåt. Forts.
Breakdance, 8-10 år. Forts.
Breakdance, 7 år och uppåt. Nybörjare
Dansen i ditt hjärta, tonår/vuxen. Nybörjare/Forts.
10 ggr / 870 kr NYHET OBS! START 23/9

Grundkurs

Vi börjar från grunden. Lär oss enkla steg som vi dansar
till musik. Svårighetsgraden ökas långsamt med mycket
repetitioner. Alla dansar efter egen förmåga. En kurs för
alla i alla åldrar!

Kungsbacka
START: 9/9, SÖNDAGAR 10.00-11.45
LEDARE: TOBIAS HERBERTZON

10 ggr / 810 kr. I denna kurs lämnas inga rabatter.
Grundkurs fortsättning

Vi fortsätter att lära oss fler steg och precis som i grundkursen ökar svårighetsgraden långsamt. En kurs för alla
i alla åldrar!

Kungsbacka
START: 10/9, MÅNDAGAR 13.15-15.00
LEDARE: TOBIAS HERBERTZON

10 ggr / 810 kr. I denna kurs lämnas inga rabatter.

Folkdans
För nybörjare och andra intresserade dansare. Traditionell
svensk folkdans och gammeldans.

Kungsbacka, Tölögården
START: 11/9, TISDAGAR 19.30-22.00
LEDARE: CLAES PEHRSSON

15 ggr / 300 kr. Anmälan & info till Claes 0709-206310.

Varberg, Södertull
START: 18/9, TISDAGAR 19.00-21.00
LEDARE: INGBRITT SUNESSON

10 ggr / 150 kr. Anmälan & info till Gerd 0340-660560.

Varberg, Södertull
Familjegrupp
START: 18/9, TISDAGAR 17.30-18.30
LEDARE: CARINA ALEXANDERSSON

150 kr / termin och familj. Anmälan till Carina, 0733-86 47 17.

Falkenberg, Hebergs Bygdegård
START: 19/9, ONSDAGAR 19.30-21.30 (VUXENLAGET)
START: 19/9, ONSDAGAR 17.30-18.30 (FAMILJEGRUPP)
LEDARE: LARS-BÖRJE NILSSON

10 ggr / 300 kr. Anmälan och info: Carina Alexandersson,
mail: cajan71@gmail.com

Dansa för livet
Prislista

Rabatter (gäller endast på danskurser

45 min: 870 kr
60 min: 970 kr
90 min: 1270 kr
120 min: 1370 kr

i Dansstudion Varberg)

•
•
•
•
•

Syskonrabatt, 50 kr/syskon
Gå 2 kurser, få 100 kr rabatt på kurs nr. 2
Gå 3 kurser, få 150 kr rabatt på kurs nr. 3
Gå 4 kurser, få 200 kr rabatt på kurs nr. 4
Totalt 450 kr rabatt vid 4 kurser.

Uppge vid anmälan att du är berättigad rabatt.

NYHET

START: 10/9, MÅNDAGAR 11.30-13.15

Linedance

17:15-18:00 Showkids, 5-6 år
18:00-19:00 Showjazz, 7-9 år Forts.

Onsdagar

Mer dans

NYHET

Välkommen på en workshop i seniordans!
Att röra på sig till rytmerna av allt ifrån goda gamla schlagers
till jazzmusik och klassiska stycke är nyttigt för kroppen
– och inte minst för humöret!
Träffen leds av Catherine som är utbildad danspedagog
på Dans- och cirkushögskolan. Även utbildad i dans för
Parkinson. Dansen anpassas efter målgruppen på plats.

Hyltebruk
3/9, MÅNDAG 13.00-14.00
LEDARE: CATHERINE UNGBERG

1 gång / Gratis
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Helén och Rana råder
bot på ensamheten
Helén Andersson - en välkänd profil i Varberg, entreprenör, inspiratör och initiativtagare till SV:s
uppskattade kursserie Singel i Halland. Rana Mazloum - utbildad lärare från Damaskus i Syrien,
sedan tre år bosatt i Laholm och projektledare för Du är inte ensam som vänder sig nyanlända utrikesfödda kvinnor. Båda drivs de av ett engagemang – att råda bot på den känsla av ensamhet som vi
människor kan drabbas av i livet.

Singel i Halland
Här har du som är singel chansen till nya
kunskaper och reflektioner i gemenskap
med nya och kanske gamla vänner.
Välj fritt mellan olika teman i Halland!
LEDARE: HELEN ANDERSSON

1 gång / 200 kr

Ny livskraft och energi
som singel
Hur skapar vi ett bra liv med nya kontakter och
förnyad energi? Många känner idag en tomhet
och söker ett meningsfullt liv. Du är inte ensam.
Det blir en inledande introduktion och därefter
fördjupande samtal där vi delar med oss och
hjälper varandra att hitta det vi verkligen vill
här i livet.

Kungsbacka
Falkenberg
Halmstad
Laholm

1/9, LÖRDAG 14.00-16.00
1/12, SÖNDAG 14.00-16.00
21/10, SÖNDAG 14.00-16.00
16/9, SÖNDAG 14.00-16.00

Dansa dig glad med Salsa
och Guillermo från Kuba
Dans är livsglädje och hälsa! Dansar du, påverkar
det dig positivt. Dansen minskar stressen, förbättrar minnet, ökar kreativiteten och livsenergin,
minskar aggressioner, ger bättre rörlighet, ökar
kroppsmedvetenheten, ökar inlärnings- och koncentrationsförmågan, dämpar ångest, kan lindra
smärta och ökar förmågan att sätta ord på andras
och egna känslor.
Här får vi prova på salsa till härliga rytmer med
Guillermo Gutierrez Relé från Kuba. Efteråt kan
vi ju gå ut tillsammans och ta en bit mat för de
som vill. Säg till innan på: helen@singelisverige.se

Varberg
Falkenberg
Halmstad
Hylte

14

3/11, LÖRDAG 14.00-16.00
8/9, LÖRDAG 14.00-16.00
20/10, LÖRDAG 14.00-16.00
29/9, LÖRDAG 14.00-16.00

Berätta om din nya föreläsning Ensamheten
- känsla, upplevelse eller verklighet?
Helén: Det kommer att handla om ensamhet och utanförskap
ur olika perspektiv och utifrån vem man är. Många känner idag
en inre tomhet som kan skapa ohälsa. Det gäller människor
i alla åldrar. Vi diskuterar hur man kan tänka och delar med
oss av tips och tankar om hur man kan ta sig ur den ofrivilliga
ensamheten.

Berätta om projektet Du är inte ensam?
Rana: Projektet stödjer nyanlända kvinnor som får möjlighet
att mötas och diskutera frågor kring mänskliga rättigheter,
jämlikhet och demokrati. Med ökat självförtroende och kunskap
skapar vi tillsammans en vision av vilken plats vi var och en av
oss kan ta i samhället.

Hur kommer det sig att detta ämne känns så
angeläget idag?
Helén: Sverige är det land som har flest ensamboende i världen.
Det blir fler och fler som lever själva - både självvalt och inte.
Därför blir det mer och mer angeläget att diskutera detta eftersom man har upptäckt att det är en stor grund till den psykiska
ohälsan.
Rana: Många nyanlända kvinnor känner sig ensamma för att
man har förlorat sitt land, sitt språk, släktingar och vänner.
Vi måste börja om från början och det är viktigt att stötta
varandra i det och våga prata om det.

Talar vi för lite om ensamhet?
Helén: Det är sällan man hör någon tala om ensamhet. Det
verkar som om det är skambelagt att tala om detta i dagens
samhälle då alla skall vara så lyckliga som möjligt. Att upptäcka
att man inte är ensam när man pratar om detta kan ge en
gemenskapshetskänsla direkt.

Hur kan vi ”råda bot” på vår upplevelse
av ensamhet?
Helén: Trygghet i oss själva, gilla sig själv och acceptera den
man är så att man vågar öppna sig och möta människor i samtal. Skapa träffpunkter och mötesplatser. Det kan vara så enkelt
som söndagspromenader, laga mat tillsammans m.m.
Rana: Ja, jag håller med, i projektet lagar vi ofta mat tillsammans och gör många studiebesök och studiecirklar i olika ämnen. Vi möter förebilder och andra kvinnor som kan inspirera
oss. Det är en gemenskap som betyder mycket.

Hur ser din egen bakgrund ut och vad motiverar
dig som cirkelledare?

Du är inte ensam

Rana: Jag tror på människan, jag tror på kvinnor och jag tror
att jag har en roll och uppgift i detta liv som jag vill förvalta på
ett bra sätt. Jag har varit en lärare i fjorton år i mitt hemland
Syrien, genom Studieförbundet Vuxenskolan har jag kunnat
starta projektet och kan på så sätt nå ut till många.

vänder sig till
utrikesfödda kvinnor.

Vad vill ni att era kursdeltagare får med sig?
Rana: Min stora dröm är att deltagarna ska känna sig bättre
och gladare i det nya samhället. Låta dem få veta så mycket
som möjligt om många områden – öka kunskapen, så de känner sig mindre ensamma och mer delaktiga.
Helén: Ett nytt sätt att leva och nya positiva tankar att gå vidare
med i livet. Att titta framåt, våga mera, öppna sig och släppa
sina rädslor.

Projektet är ett samarbete
mellan Studieförbundet
Vuxenskolan, Halmstad kommun
och Länsstyrelsen i Halland.
Vill du veta mer om projektet,
kontakta Rana Mazloum
rana.mazloum@sv.se

Missa inte Heléns
föreläsning i höst!
Ensamheten - känsla,
upplevelse eller verklighet
Många känner idag en tomhet inom sig och
söker efter ett meningsfullt liv. Du är inte ensam
om detta, och tyvärr kan det skapa ohälsa.
Forskning finns och föreläsningen handlar om
ensamhetskänslan ur olika perspektiv beroende
på hur man lever och utifrån vem man är.
Du får lite tips och råd hur du kan ta dig ur den.

Falkenberg
1/11, TORSDAG 19.00-21.00

Avgift: 200:-
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Musik och teater

Ukulele

Kulturverkets musikskola

Kungsbacka, Alléteatern

Välkommen till Kulturverkets musikskola
med högskoleutbildade lärare.

LEDARE: TOBIAS HERBERTZON

Grundkurs

Undervisningen läggs upp efter önskemål. Till hösten erbjuds gitarr,
piano, fiol, musikteori, gehörsträning, notläsning och ev. sång.

Vi börjar från grunden, spelar ukulele i grupp
och lär oss ackord. Efter ett par veckor kan du
spela de flesta av dina favoritlåtar! Ta med egen
ukulele samt boken ”Spela ukulele 1”.

Finns tillräckligt med intresse kan vi även ordna lärare i andra
instrument. Du kan också lära dig balkanmusik på keyboard
och dragspel för en balkanmusiker.

START: 10/9, MÅNDAGAR 16.00-17.30

10 ggr / 890 kr

För mer info se www.kulturverket.se.
Anmälan/förfrågan: Kulturverkets musikskola 035-300 45,
kulturverket@telia.com eller SV 077-440 00 33, www.sv.se/halland

Grundkurs fortsättning

För dig som spelat en termin eller fler. Fler ackord
och fler låtar! Allt hämtat från den svenska
visskatten.

Gospelkör NYHET

Låtskrivarkurs NYHET

Var med och upplev gospelglädje! Kom
som van eller ovan körsångare, med eller
utan tro. Alla är varmt välkomna att
sjunga och ha roligt tillsammans!

Vem har inte någon gång velat skriva
en bra låt? Det är inte svårt, bara vi
hittar verktygen för det. Kom igång
och finn din skaparglädje!

Falkenberg

Falkenberg

START: 19/9, ONSDAGAR 18.00-19.30

START: 19/9, ONSDAGAR 19.45-21.15

LEDARE: ANJA LAGERQVIST

LEDARE: ANJA LAGERQVIST

10 ggr / 600 kr

5 ggr / 800 kr

MåVäl- kören!

Dragspel

Kom och var med i vår kör som är för
alla! 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! Temat för terminen är
Cornelis Wreeswijk!

Halmstad
START: 27/10, UTSPRIDDA LÖRDAGAR

OKTOBER-JANUARI 13.00-14.30
LEDARE: CHRISTINA ANGSVIK

Nybörjare och fortsättare
LEDARE: HÅKAN WIDAR

Falkenberg
START: 3/9, MÅNDAGAR

12 ggr / 1 380 kr

Varberg
START: 4/9, TISDAGAR
START: 5/9, ONSDAGAR
START: 9/9, SÖNDAGAR

12 ggr / 1 395 kr

START: 10/9, MÅNDAGAR 17.30-19.00

10 ggr / 790 kr
Fortsättning med teknik

För dig som spelat flera terminer. Fler ackord och
fler låtar som kan vara bra att kunna. Lite lättare
musikteori, tonarter, transponeringar och teknik.
START: 10/9, MÅNDAGAR 19.00-20.30

10 ggr / 790 kr

Vargen spelar Dylan
på svenska
Reine Johansson och bandet Vargen framför
låtar från sin senaste platta med egna översättningar av Bob Dylan, samt berättar om
Dylans konstnärsskap och bakgrunden till
låtarna. Dessutom framför bandet några av
Wiehes, Afzelius och Dagebys Dylantolkningar.

Falkenberg, Fotomuséet Olympia,
Sandgatan 13
1/11 TORSDAG 19.00-20.30

En gång / 150 kr (inkl fika)

8 ggr / 400 kr

Falkenbergs Manskör
”Kan du sjunga? Kom med i vår gemenskap! Kören sjunger 4-stämmigt, Tenor 1,
Tenor 2, Bas 1, Bas 2.
Vi sjunger nya och traditionella
arrangemang.

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

Falkenberg, Församlingsgården
START: 30/8, TORSDAGAR 19.00
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 0733-50 83 43.

Halmstad
START: 27/8, MÅNDAGAR 18.30-20.45
LEDARE: BIRGIT HUSS

16 ggr / 250 kr
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Kontakt: Kastriot Morina (Kalle)
0735-80 80 89, kastriot.morina@sv.se

www.thetube.se

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

Vi går igenom funktionerna
i Windows 10, Internet och
delar av Office. Viss vana av
att hantera datamus och
tangentbord krävs, och
gärna ett aktivt intresse.

Kungsbacka
START: 29/10, MÅN 13.30-16.00
LEDARE: STEN RÖNNBOM

7 ggr / 1 350 kr

Bli kompis med din
iPad/iPhone!

Bli kompis med
din iPhone

En kurs för dig som redan kan
grunderna. Vi går igenom såväl
praktiska som kreativa tips.
Ta med egen iPad/iPhone från
Apple och laddare med sladd.

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

Halmstad

LEDARE: ELISABETH HAGBERG

START: 27/9, TORS 09.30-11.45
LEDARE: ANNIKA RAIHLE

3 ggr / 600 kr

Varberg
START: 10/9, MÅN 13.30-16.00

7 ggr / 1 350 kr

Halmstad
START: 26/9, ONS 13.00-15.15
LEDARE: ANNIKA RAIHLE

5 ggr / 1 000 kr. I denna kurs
utgår ingen rabatt. Möjlighet
till kurslitteratur kan erbjudas.

Office-paketet
NYHET

Bli kompis med din iPad.
Vi går igenom grunderna och
lär oss att smidigt använda
funktionerna och upptäcka
möjligheterna. Såväl praktiska
som kreativa tips.
Ta med egen iPad (surfplatta
från Apple) och laddsladd.

Kungsbacka
LEDARE: STEN RÖNNBOM

4 ggr / 800 kr

Varberg
START: 2/10, TIS 09.30-12.00

Varberg

LEDARE: ELISABETH HAGBERG

START: 4/10, TORS 13.00-15.15

4 ggr / 800 kr

LEDARE: ANNELI JOHNZON

6 ggr / 1 100 kr

Falkenberg
START: 4/9, TIS 18.30-21.00

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

START: 13/11, TIS 09.30-12.00

4 ggr / 800 kr

Falkenberg
START: 2/10, TIS 18.30-21.00
LEDARE: JONATHAN
ESBJÖRNSSON

iPad

START: 27/9, TORS 13.30-16.00

Vi går igenom grunderna i
programmen Word, Excel och
Powerpoint. Förkunskaper i
att hantera en dator krävs.

Varberg

LEDARE: JONATHAN

ESBJÖRNSSON

4 ggr / 800 kr

iPad Fördjupning NYHET

Sociala medier

4 ggr / 800 kr

NYHET

iPhone Fördjupning
NYHET

En extra gång för dig som
vill lära mer om telefonens
funktioner.

Halmstad
25/10, TORSDAG 09.30-11.45
LEDARE: ANNHIKA RAIHLE

1 gång / 200 kr

Bli vän med din
smartphone och
följ med den på
äventyr NYHET
Lär dig det grundläggande i
din smartphone under en dag.
Vi hjälper dig att klura ut vilka
funktioner som finns och vilka
som du kan ha nytta av. Ta med
din smartphone (iPhone,
Samsung, Sony, Huawei etc.)

En extra gång för dig som vill
lära mer om iPadens funktioner.

Hylte

Halmstad

LEDARE: IDA MADDISON

Kungsbacka

18/10, TORSDAG 9.30-11.45

START: 23/10, TIS 09.30-12.00

LEDARE: ANNIKA RAIHLE

LEDARE: STEN RÖNNBOM

1 gång / 200 kr

I kursen får vi en bättre insikt
hur sociala medier funkar i
dagens samhälle, hur utvecklingen ständigt förändras och
vi med den. Under kursen lär
vi oss bakgrunden och vad
sociala medier är för något.
Vi går även igenom och lär
oss några av de populäraste
apparna som Facebook,
Instagram med flera.

IT, data och telefoni

Windows 10

Halmstad
START: 1/11, TORS 09.00-12.00
LEDARE: ISABELLE NOLENSJÖ

2 ggr / 500 kr

Falkenberg
START: 30/10, TIS 18.30-21.00
LEDARE: JONATHAN
ESBJÖRNSSON

4 ggr / 800 kr

START: 23/9, SÖN 09.00-15.30

SV för ditt företag!
Vi skräddarsyr

1 ggr / 500 kr

utbildningen för er, t ex
bokföring, språk, data m m.

7 ggr / 1 350 kr

Hyr lokaler för 8-20
personer. Datasal
med 10 datorer.

Grundkurs

Bokföring med Visma 500

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

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

Halmstad

Halmstad

START: 11/9, TISDAGAR 09.00-12.45

START: 24/9, MÅNDAGAR 09.00-11.30

LEDARE: ELZBIETA JOHANSSON

LEDARE: ELZBIETA JOHANSSON

9 ggr / 2 495 kr. USB-minne samt
studiematerialet “Bokföring från
början” ingår.

8 ggr / 1 280 kr. USB ingår.

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

Varberg

Ekonomi

Bokföring

START: 8/10, MÅNDAGAR 18.30-20.00
LEDARE: KURT SEVEHEM

5 ggr / 500 kr inkl. bok

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

Alla borde vara
feminister

Frivilligverksamhet
Vill du göra en insats för en medmänniska? Vill du göra
något meningsfullt och roligt? Som frivillig är du med
och skapar aktiviteter och gemenskap på mötesplatser
inom Varbergs kommun.
Frivilligverksamhet innebär att du ger andra människor
av din tid och ditt engagemang. Välkommen till denna
cirkel för att ge dig själv en möjlighet att berika ditt liv
och andras genom att engagera dig som frivillig.

Varberg
START: 11/9,

TISDAGAR
13.30-16.00
LEDARE:

INGELA NILSSON,
0340-88347

4 ggr / Avgiftsfri

Är du nyfiken på feminism? Vill du
lära dig mer om hur ojämställdhet
ser ut? Vi orienterar oss i begrepp,
reder ut förutfattade meningar och
får tag i ett par ”genusglasögon” att
spana med.
Vi får också exempel på hur på man
själv kan göra skillnad och göra världen
lite mindre ojämnställd.

Halmstad

Nyfiken på totalförsvaret
Genom denna studiecirkel får du en
inblick i det militära försvaret, det civila
försvaret, hemberedskap och det säkerhetspolitiska läget. Kursen ges i samarbete
med Allmänna försvarsföreningen
Halland.

Varberg NYHET
START: 8/11, TORSDAGAR 18.00-20.30
LEDARE: PER CARLSSON

Halmstad
START: 5/11, MÅNDAGAR 18.00-20.30
LEDARE: PER CARLSSON

4 ggr / 100 kr

Valresultatet 2018
- expertanalys av Sören
Holmberg NYHET
Hur kan årets valresultat förklaras? Vad
finns att säga om regeringsbildningen?
Är dagens väljare mer obeslutsamma än
tidigare?
Sören Holmberg, professor emeritus i
statsvetenskap, har kommenterat SVT:s
valvakor sedan 1979. Nu ger han en fördjupad analys av årets viktigaste händelse
på politikens område.

Kungsbacka, Kulturhuset Fyren

18, 25/10 OCH 8/11, TORSDAGAR
18.00-20.15
LEDARE: KRISTINA SVAHN,
OCH VERA SVAHN

3 ggr / 500 kr inkl. bok

Alla borde vara
feminister - För män
Halmstad
START: 20/9, TORSDAGAR 18.00-20.15
LEDARE: THOMAS KARLSSON

3 ggr / 500 kr inkl. bok

17/9, MÅNDAG 18.30

Avgiftsfri

Vi finns överallt
Studieförbundet Vuxenskolan finns i hela Halland, från Kungsbacka i norr
till Laholm i söder och engagerar drygt 11 000 hallänningar varje år.
Vår passion är att skapa mötesplatser där människor växer, inspireras
och utvecklas. En som brinner för just detta är verksamhetsutvecklaren
Carolin Andersson som delar sina dagar mellan Halmstad och Hylte.
Hallå Carolin, du arbetar i Hallands
största och minsta kommun, är
det någon skillnad att jobba i en
liten kommun kontra en stor?

- Jag ser det både som en utmaning och
möjlighet att arbeta på både den minsta
och största arbetsplatsen i SV Halland. Att
få arbeta i Hylte, på hemmaplan är kanske
något enklare - nära till samarbete och
alltid någon som känner någon.
I Halmstad får jag skapa helt nya kontakter,
men det vi gör kan bli ganska stort. Kombinationen är jättekul!
Hur ser dina arbetsdagar ut?

- Mina arbetsdagar skiljer sig verkligen
från dag till dag. Ena dagen träffar jag en
hembygdsförening och pratar torpinventering, eller besöker en SPF förening och
planerar för en studiecirkel i Alla kan surfa.
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Nästa dag får jag ta emot ett studiebesök
från ett gäng nyanlända som bara varit i
Sverige två månader, där får jag möjlighet
att presentera folkbildning, vilket oftast är
en helt ny erfarenhet för dessa människor.
Vad håller du på med just nu?

- Just nu är det fokus på ett nytt uppdrag!
Vi ska starta studiecirklar med föräldrar
och stärka dem med kunskap för att bli
mer delaktiga i sina barns läxor. Jag skulle
också vilja gå denna kurs! Tänk att få tips
och råd på hur man gör när det tjorvar sig
med sonens matteläxa.
Vi står även i startgroparna med att starta
studiecirklar för föräldrar med barn som
har någon form av funktionsvariation. Det
blir även en ny Mitt val-Arena, eftersom den
vi hade i våras blev så lyckad. Vi kommer
återigen bjuda in till diskussion mellan
politiker och publik på lättpratad svenska.
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NYHET

Hösten 2018 - Våren 2019. Teoretisk
och praktisk kurs om biodling.

Falkenberg
STARTAR I HÖST
LEDARE: BENGT FRIZELL OCH
ROSE-MARIE BENGTSSON

10 ggr/ 1 000 kr

Aktiveringskurs
för hund NYHET
En rolig kurs för både dig och din hund.
Vi gör övningar som utmanar hunden
i styrka/balans, självständighet och
tankeverksamhet.

Ledarskap tillsammans
med din hund 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.
Huvuddelen av tiden består av individuell,
men 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.

Varberg

Halmstad

START: 10/9, MÅNDAGAR 18.00-19.30

START: 23/9, SÖNDAGAR 13.30-15.00

LEDARE: MARIE RYDELL

LEDARE: JÖRGEN WIRHOLT

6 ggr / 650 kr

5 ggr / 900 kr

Hundkurs, vardagslydnad

Svampexkursion

Detta är en kurs för dig som vill lära dig
förstå din hund, varför den reagerar
som den gör i vissa situationer, t ex
skäller på förbipasserande eller drar
i kopplet.

Önskar du kunna ta tillvara mer på de
svampar som naturen erbjuder, men är
osäker på vad som är ätligt? Följ med på
svampexkursion med vår svampexpert.

Det är även en kurs för dig som är
intresserad av kommunikation och som
vill förbättra & fördjupa relationen till
din hund.

Falkenberg
START: 3/9, MÅNDAGAR 18.30-21.00
LEDARE: THOMAS HEDLUND

5 ggr / 800 kr

Hyltebruk
2/9, SÖNDAG 10.00-13.00
LEDARE: ANDERS TULLANDER

1 gång / 200 kr

Jägarexamen

Motorsåg A + B
Förberedande kurs inför prov och
uppkörning till körkort. Instruktör,
examinationsavgift och kursböcker
ingår. Åldersgräns 16 år.

Kungsbacka
START: 10/10, ONSDAGAR 18.00-21.00
LEDARE: LARS OVRELL

Varberg
24/9, TIS 18.30-21.30 + 27/9, TORS
18.30-21.30 SAMT FEM GÅNGER SOM
BESTÄMS SENARE.
LEDARE: ANDREAS KLASSON

Djur och natur

Biskötsel

Falkenberg
START: 18/9, TISDAGAR 18.00-21.00
LEDARE: ERIK KARLSSON

Halmstad
START: 18/10, 3 TORSDAGSKVÄLLAR
18.00-21,.00 + 4 HELGDAGAR.
LEDARE: BENGT OLOFSSON

7 ggr / 4 750 kr. I dessa kurser lämnas
inga rabatter.

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

Falkenberg
LEDARE: ERIK KARLSSON

7ggr / 3 900 kr. I denna kurs lämnas
inga rabatter

Allt du behöver veta för att klara din
jägarexamen. Kursen startar i höst
och fortsätter sedan våren 2019.

Kungsbacka
START: 28/11, ONSDAGAR 18.30-21.30
LEDARE: MAGNUS STOLPE

13 ggr / 1 800 kr

Följ oss på
Instagram:
svhalland

Denna kurs är för dig som vill ha en
vacker trädgård, men inte vill ligga och
rensa ogräs hela sommaren. Nu är det
dags att planera inför våren! Du får
mycket inspiration kring hur du ska
hitta de bästa växtvalen och mycket
annat praktiskt.

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

Varberg
START: 3/10, ONSDAGAR 18.45-21.15
LEDARE: LARS-JOHAN SVANSTRÖM

6 ggr / 800 kr

Halmstad

Halmstad

25/11, SÖNDAG 10.00-13.00

START: 1/11, TORSDAGAR 17.30-20.00

LEDARE: VIVIAN TISTING

1 GÅNG / 295 KR

Trädgård

Så får du en vacker
skötselfri rabatt
till sommaren

LEDARE: VIVIAN TISTING

5 ggr / 650 kr

Hylte NYHET
31/10, ONSDAG 17.00-20.00
LEDARE: VIVIAN TISTING

1 gång / 295 kr
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Språk

Engelska _________________________________
Let’s start again!

Lätt konversation, fortsättning

Konversation

En kurs för dig som vill repetera dina
kunskaper och börja om från början.

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

Varberg NYHET

Falkenberg

START: 27/9, TORSDAGAR 09.30-11.00

START: 27/9, TORSDAGAR 18.45-20.15

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

LEDARE: ANNELI JOHNZON

Falkenberg
START: 27/9, TORSDAGAR 17.00-18.30
LEDARE: MARIE KARLSSON

10 ggr / 1 050 kr
Lätt konversation

För dig som redan kan tala en del
engelska. Vi använder en lärobok för
vuxna med texter att läsa, nya glosor,
dialoger och lite grammatik.

Halmstad

LEDARE: MARIE KARLSSON

Halmstad
Här läser vi en engelsk bok och talar
kring den.
START: 27/9, TORSDAGAR 10.00-11.30
START: 27/9, TORSDAGAR 14.00-15.30

Varberg
START: 12/9, ONSDAGAR 19.15-20.45
LEDARE: ALICE NORGREN

Falkenberg
START: 27/9, TORSDAGAR 15.15-16.45
LEDARE: MARIE KARLSSON

START: 26/9, ONSDAGAR 17.30-19.00

Laholm

LEDARE: JIRINA GÖRANSSON

START: 2/10, TISDAGAR 18.30-20.00
LEDARE: ELNA SJÖHOLM

Laholm
START: 3/10, ONSDAGAR 18.30-20.00

10 ggr / 1 050 kr

LEDARE: ELNA SJÖHOLM

10 ggr / 1 050 kr

START: 26/9, ONSDAGAR 09.30-11.00
LEDARE: JIRINA GÖRANSSON

10 ggr / 1 050 kr

Spanska _________________________________
Nybörjare

Nybörjare, andra terminen

Fjärde terminen

Här lär vi oss spanska från grunden på
ett lustfyllt sätt! Vi ska lära oss uttrycka
oss i både tal och skrift, och inte minst
hörförståelse.

Här är vi fortfarande nybörjare.

Vi pratar och fördjupar oss mer i det
spanska språket. Passar dig som gått
tre terminer och lärt dig grunderna.

LEDARE: SILVIO BANK

Kungsbacka

Varberg NYHET

10 ggr / 1 050 kr

START: 19/9, ONSDAGAR 09.00-10.30

Halmstad
START: 18/9, TISDAGAR 19-20.30

12 ggr / 1 240 kr

START: 19/9, ONSDAGAR 18.00-19.30
LEDARE: SILVIO BANK

12 ggr / 1 240 kr

Falkenberg
START: 18/9, TISDAG 11.15-12.45

12 ggr / 1 240 kr

Tredje terminen

Vi pratar och lär oss mer om spanska
språket. Passar dig som gått två
terminer eller har lite baskunskap.

Kungsbacka

Halmstad

START: 19/9, ONSDAGAR 11.00-12.30

START: 18/9, TISDAGAR 15.30-17.00

12 ggr / 1 240 kr

LEDARE: SILVIO BANK

10 ggr / 1 050 kr

Falkenberg
START: 18/9, TISDAG 09.30-11.00

12 ggr/ 1 240 kr

Femte terminen

Vi pratar och fördjupar oss mer i det
spanska språket. Passar dig som gått fyra
terminer och kan prata på en lätt nivå.

Varberg
START: 17/9, MÅNDAGAR 09.00-10.30

12 ggr / 1 240 kr
Fortsättare, lätt konversation

Halmstad
START: 18/9, TISDAGAR 17.10-18.40
LEDARE: SILVIO BANK

10 ggr / 1 050 kr

Franska _________________
Nybörjare

Fortsättning

Här lär vi oss grunderna i franska språket.

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

Varberg
START: 20/9, TORSDAGAR 19.15-20.45

Falkenberg

LEDARE: ALICE NORGREN

START: 12/9, ONSDAGAR 19.00-20.30

10 ggr / 1 050 kr

LEDARE: ODILE MOMBELI

8 ggr / 840 kr
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Ryska

Nybörjare

Tredje terminen

Nybörjare NYHET

Här lär vi grunderna i italienska språket.
START: 25/9, TISDAGAR 17.30-19.00

Vi pratar och lär oss mer om det
italienska språket. Passar dig som gått
två terminer eller har lite baskunskap.

Här lär vi oss det ryska kyrilliska
alfabetet och användbara fraser i det
ryska språket.

LEDARE: JOHANNA MOHLIN

Kungsbacka

Kungsbacka

Varberg NYHET

START: 24/9, MÅNDAGAR 19.15-20.45

START: 25/9, TISDAGAR 19.30-21.00

Kungsbacka

START: 18/9, TISDAGAR 18.30-20.00
LEDARE: SALVATORE MURA

Falkenberg
START: 12/9, ONSDAGAR 15.30-17.00
LEDARE: ODILE MOMBELLI

8 ggr/ 85o kr

Halmstad NYHET
START: 17/9, MÅNDAGAR 16.50-18.20
LEDARE: CLAUDIA LUZI

10 ggr / 1 050 kr
Nybörjare, andra terminen

LEDARE: JOHANNA MOHLIN

LEDARE: JOHANNA MOHLIN

10 ggr / 1 050 kr

10 ggr / 1 050 kr

Fortsättning

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

Falkenberg
START: 12/9, MÅNDAGAR 17.15-18.45
LEDARE: ODILE MOMBELLI

8 ggr/ 85o kr

Vi pratar och fördjupar oss mer i det
italienska språket. Passar dig som
gått en termin.

Språk

Italienska ________________

Polska
Nybörjare NYHET

Här lär vi oss polska från grunden på ett
lustfyllt sätt! Vi ska lära oss att uttrycka
oss i både tal och skrift, och inte minst
hörförståelse. Självklart pratar vi även om
de kulturella egenskaperna som tillhör
språket såsom mat, historia, intressanta
resmål och populär musik.

Halmstad
START: 20/9, TORSDAGAR 18.30-20.00

Kungsbacka

LEDARE: ELZBIETA JOHANSSON

START: 24/9, MÅNDAGAR 17.30-19.00

10 ggr / 1 050 kr

LEDARE: JOHANNA MOHLIN

10 ggr / 1 050 kr

Tyska

Latin

Kinesiska

Konversation NYHET

Nybörjare, andra terminen

För dig som vill öva och konversera utan
att hämmas av grammatiken. Vi pratar
om aktuella teman och ämnen med
varandra på ett lättsamt och trevligt sätt.

Kursen ger en inblick och grundkunskap
om uttal, grammatik och tecken till
standardkinesiskan – rikskinesiska.

Halmstad

START: 17/9, MÅNDAGAR 18.15-19.45

Falkenberg

START: 26/9, ONSDAGAR 09.30-11.00

LEDARE: PING FANG

START: 26/9, ONSDAGAR 10.00-12.00

LEDARE: DORRIT OLANDER VON RENTELN

10 ggr / 1 050 kr

LEDARE: JAN STURE NEUMAN

Halmstad

Ryktet om latinets död bör tas cum grano
salis (med en nypa salt). Det lever och
grönskar på oväntade sätt. Europas
kulturhistoria är obegriplig utan latinet.

10 ggr / 1 050 kr

10 ggr / 1 050 kr

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

Nybörjare

Fortsättning

Vi lär oss grunderna tillsammans och
bygger upp ett ordförråd av vardagstecken.

Vi utvecklar ordförrådet och lär oss att
använda teckenkunskaperna i det dagliga
samtalet eller arbetet.

Varberg

Varberg

START: 13/9, TORSDAGAR 18.30-20.45

VARANNAN VECKA

START: 20/9, TORSDAGAR 18.30-20.45
VARANNAN VECKA

LEDARE: MONIKA CALLENBERG

LEDARE: MONIKA CALLENBERG

6 ggr / 750 kr

6 ggr / 750 kr
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Hantverk och konsthantverk

Järnsmide

Kvällskurs

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

Varberg, Träslövs smedja

Glasfusing

Med färg kan du enkelt förändra och försköna dina möbler och andra inredningsdetaljer. Vi går igenom olika tekniker
och stilar steg för steg, du lär dig att
vaxa och patinera för en antik känsla.

Prova på att skapa i klarglas! Vi kommer
skära, fusa och färga klarglas till små
konstverk eller produkter, allt efter ditt
eget huvud.

Helgkurs NYHET

START: 11/10, TORSDAGAR 18.00-21.00

Falkenberg

LEDARE: KJELL CARLSSON

START: 19/9, ONSDAGAR 18.30-21.00

Lär dig grunderna i glasfusing så att dessa
kan användas till eget skapande där du
vågar ta dig an utmaningar och egna idéer.

LEDARE: MONICA LEHRBACKER

Halmstad

Falkenberg, Morup Kesebol
START: 4/9, TISDAGAR 18.00-21.00
START: 13/11, TISDAGAR 18.00-21.00
LEDARE: KJELL CARLSSON

5 ggr / 1 750 kr. I dessa kurser lämnas
inga rabatter.

Järnsmide

Helgkurs

3 ggr/ 1 200 kr

Florist för en kväll
Den här kvällen får du möjlighet att vara
kreativ och lära dig floristens hemliga
knep. På kurserna i september binder
vi på hösttema och kurserna i november
på adventstema.

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

Varberg NYHET

Varberg, Träslövs smedja

1 gång / 675 kr inkl blommor

8-9/9, LÖRDAG-SÖNDAG 09.00-16.00
LEDARE: KJELL CARLSSON

Falkenberg, Morup Kesebol

Falkenberg NYHET
19/9, ONSDAG 18.00-21.00
21/11, ONSDAG 18.00-21.00

Halmstad
20/11, TISDAG 18.00-20.15

2 ggr / 1 750 kr. I dessa kurser lämnas
inga rabatter.

21/11, ONSDAG 18.00-20.15
LEDARE: MADELEINE HARALDSSON

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

Du kommer få prova på enklare grunder
i silversmide tillsammans med en kunnig
silversmed. Egen smyckestillverkning,
kanske någon vill ha ett smycke i julklapp?
Kostnad för silver tillkommer.

Glas- och porslinsmålning

Halmstad

START: 29/8, ONSDAGAR 09.30-12.00

17-18/11, LÖRDAG-SÖNDAG 09.00-16.00

START: 29/8, ONSDAGAR 19.00-21.30

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

Kom och lär dig måla på porslin och glas.
Både nybörjare och erfarna är välkomna.

Varberg, Veddige

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

Varberg
24/11, LÖRDAG 11.00-14.00
LEDARE: MARIE BENGTSSON

1 gång / 400 kr

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

Kungsbacka, Särö
START: 10/9, MÅNDAGAR 18.00-21.00

LEDARE: GUN SVENSSON

START: 11/9, TISDAGAR 10.00-13.00

8 ggr / 900 kr

START: 12/9, ONSDAGAR 10.00-13.00

Porslinsmålning

LEDARE: BOEL TÖPEL

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.

START: 12/9, ONSDAGAR 18.00- 21.00

14 ggr / 3 100 kr

Raku

Helgkurs

START: 18/9, TISDAGAR 18.30-21.00

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

LEDARE: EVA WESTERBERG

Halmstad

Falkenberg

10 ggr / 975 kr

Halmstad
START: 19/9, ONSDAGAR 10.00-12.30

VARANNAN VECKA

15/9 OCH 6/10, LÖRDAGAR 10.00-16.00
LEDARE: ELISABET LINDSTRAND OCH
LENA WALLFORS

2 ggr / 1 000 kr

START: 19/9, ONSDAGAR 18.30-21.00

VARANNAN VECKA

START: 26/9, ONSDAGAR 18.30-21.00

7 ggr / 820 kr

Paketinslagning

VARANNAN VECKA

START: 10/9, MÅNDAGAR 18.00-20.30
LEDARE: AASE ELIASSON

17/10, ONSDAG 10.00-13.00 OCH
16.00-19.00

START: 17/9, MÅNDAGAR 19.00-21.30

Falkenberg
VARANNAN VECKA

Falkenberg

1 gång / 650 kr

LEDARE: KJELL CARLSSON

Ring för mer info.
077-440 00 33

NYHET

LEDARE: MIA HASSEGREN

1 gång / 675 kr inkl blommor

Det kan
finnas platser
i våra silversmidesgrupper i Halmstad
kvällstid.

Glasfusing

LEDARE: SOFIA HELLEKANT

27-28/10, LÖRDAG-SÖNDAG 09.00-16.00

2 ggr / 1 450 kr

2 ggr / 750 kr inkl material

22/11, TORSDAG 18.00-21.00

22-23/9, LÖRDAG-SÖNDAG 09.00-16.00

LEDARE: EVA PERSSON

LEDARE: ANNA-KARIN JOHANSSON

14/11, ONSDAG 10.00-13.00 OCH
16.00-19.00

LEDARE: SOFIA HELLEKANT

Helgkurs

20-21/10, LÖRDAG-SÖNDAG 09.00-13.00

20/9, TORSDAG 18.00-21.00

18-19/8, LÖRDAG-SÖNDAG 09.00-16.00

Silversmide
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Måla möbler NYHET

VARANNAN VECKA

LEDARE: ANN-MARGRETH PETERSSON

5 ggr / 650 kr
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Vi träffas och gjuter fina saker i betong.

Halmstad, Haverdal
9/9, SÖNDAG 13.00-16.00
LEDARE: SIIRI HARJU KARLSSON

1 gång / 350 kr material ingår

Möbeltapetsering

Mönsterkonstruktion
Helgkurs

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

Varberg

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

13–14/10, LÖRDAG-SÖNDAG 09.30-16.00
LEDARE: JULIA ANDERSSON

Kungsbacka, Sommarlustskolan
START: 28/8, TISDAGAR 18.30-21.30
START: 29/8, ONSDAGAR 10.00-13.00
START: 30/8, TORSDAGAR 18.30-21.30
LEDARE: PERNILLA JOHANSEN

8 ggr / 1 600 kr

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

Virkning
För nybörjaren eller för dig som virkat
tidigare men vill fräscha upp minnet
eller få mer kunskap.

Varberg

2 ggr / 920 kr

Falkenberg
22-23/9, LÖRDAG-SÖNDAG 09.30-16.00
LEDARE: JULIA ANDERSSON

2 ggr / 920 kr

Tovning

START: 2/10, TISDAGAR 18.00-20.15

Mönsterkonstruktion

LEDARE: ELISABET ANDERSSON

Fortsättning, helgkurs

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

4 ggr / 550 kr

Halmstad, Haverdal
7/10, SÖNDAG 13.00-16.00
LEDARE: SIIRI HARJU KARLSSON

1 gång / 300 kr

Nya möjligheter med ull
NYHET

Klädsömnad
Sy kläder efter egna mått.
Här lär vi oss måttagning, mönsterstorlekar, att klippa till plaggen, sy
knapphål, kragar, armar med mera.

Falkenberg
START: 28/8, TISDAGAR 18.00-21.30

Lär dig använda ullmaterial i andra
tekniker än stickning och vävning.
Vi kommer att visa hur det går till att
använda mattgarn till olika typer av
underlägg eller mattor. Vi kommer
också att prova annat som går att göra
av ull. Finns önskemål kan vi utöka
kursen till flera sammankomster.

Fortsättningskurs inom mönsterkonstruktion. Kursen riktar sig till dig
som har erfarenhet av sömnad och vill
utveckla dig mer när det gäller egna
mönster. Endast damkonstruktion.

Varberg NYHET
27-28/10, LÖRDAG-SÖNDAG 09.30-16.00
LEDARE: JULIA ANDERSSON

2 ggr / 920 kr

START: 30/8, TORSDAGAR 08.30-12.00
OCH 18.00-21.30

Falkenberg

LEDARE: MAJ-LIS FRITZON

LEDARE: JULIA ANDERSSON

8 ggr / 1 250 kr

Hantverk och konsthantverk

Gjut, njut och skapa
i betong

6-7 /10, LÖRDAG-SÖNDAG 09.30-16.00

2 ggr / 920 kr

Halmstad
31/10, ONSDAG 18.00-21.00
LEDARE: SIIRTI HARJU KARLSSON OCH

ELI BY NILSSON

1 gång / 250 kr

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

Kungsbacka
START: 5/9, ONSDAGAR 18.00-20.30
START: 12/9, ONSDAGAR 09.00-11.30
LEDARE: BIRGITTA THORSTENSSON

8 ggr / 950 kr

Falkenberg
START: MÅNDAGAR 10/9, 15.00-17.30
VARANNAN VECKA
START: ONSDAGAR 12/9, 18.00-20.30

VARANNAN VECKA
LEDARE: AASE ELIASSON

7 ggr / 820 kr

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

Skrivarkurs NYHET
Kurs i kreativt skrivande med fokus på
skrivglädje. Vi utforskar olika berättartekniska verktyg, t ex karaktärsbeskrivningar, gestaltning, dramaturgi och
berättarröst.
Kursen riktar sig till dig som längtar
efter redskap att utveckla ditt skrivande.
Det spelar ingen roll om du är nybörjare
eller van skribent.

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

Kungsbacka
START: 9/10, TISDAGAR 10.00-12.15

Varberg

LEDARE: INGRID SANDEROTH,
MONICA FALKEDAL

START: 18/9, TISDAGAR 18.00-20.15

5 ggr / Avgiftsfri

LEDARE: ANNA-CARIN SVANÅ

6 ggr / 950 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
7/10, SÖNDAG 10.00-13.00
LEDARE: MARIE HELLSTRÖM

1 gång / 240 kr

Kom igång med din bok!
NYHET

En snabbkurs för dig som vill lära dig mer
om romanskrivande och bokutgivning.
Du har långtgående planer på att skriva
en bok och får här verktyg och hjälp att
komma vidare.

Läs och res

Allas barnbarn –
läs och berätta

Varberg
START: 2/10, TISDAGAR 10.00-12.00
LEDARE: ELISABETH JAKOBSSON,

BIBLIOTEKARIE

4 ggr / Avgiftsfri

Falkenberg
START: 3/10, ONSDAGAR 14.00-16.30
LEDARE: EVY OLSSON

5 ggr / Avgiftsfri

Läsecirkel
Vi läser olika böcker och diskuterar dem
tillsammans. Vi kommer bl a läsa ”Ormen
i Essex” av Sarah Perry som utspelar sig
i London 1893 när en ung kvinna just
blivit änka. En bok om vänskap, kärlek m m.

Kungsbacka
START: 11/9, TISDAGAR 18.00-19.30
VARANNAN VECKA
LEDARE: ANNA BLOMBERG

8 ggr / 690 kr

Berättarkafé
I höst startar ”Ordet är ditt”, tre höstkvällar med berättare som delar med
sig av livsberättelser och historier,
sägner och skrönor från när och fjärran.
Slå dig ner och lyssna till berättelser
präglade av både allvar och lek.

Kungsbacka, Kulturhuset Fyren
19/9, 31/10 OCH 28/11

Workshop från idé
till projekt NYHET
Har du en idé men vet inte hur du ska
genomföra den som ett projekt? Här får
du möjligheten att bolla din idé med
andra och få tips om hur du kan göra för
att förverkliga den. Efter kursen kommer
du att ha tydlig förståelse för idéns bärighet
och genomförande och en bild över vad
som krävs för genomförandet.

Halmstad

Halmstad

11/11, SÖNDAG 10.30-15.00

6-7/10, LÖRDAG-SÖNDAG 13.00-17.00
LEDARE: CAMILLA JÖNSSON

SOM HAR FLERA GENOMFÖRDA PROJEKT
I BAGAGET

2 ggr / 700 kr

1 gång / 500 kr

LEDARE: DORRIT OLANDER VON RENTELN,

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

I gränslandet mellan Skottland och England
På cirkeln lär vi oss mer om det spännande som hände i gränslandet mellan nuvarande
Skottland och England. Händelser som resulterat i både böcker och filmer. Ni har säkert
sett Outlander, Da Vinci koden, Rob Roy, Harry Potter och Robin Hood. Men det finns
många fler. Givetvis blir det även prat om kiltar, whiskey och haggis.

Evelina
tipsar:
Tre tips för hela
kroppen! För huvudet:
Skrivarkurs. För kroppen:
Stark rygg - stark
kropp. För händerna:
Kurs i järnsmide.

Vi avslutar med att göra en resa i månadsskiftet maj/juni 2019 till denna del av Storbritannien
som är fantastiskt vacker - men som inte många av oss känner till. Vi besöker bland annat
Hadrianus Wall, The Holy Island, Bamburgh Castle, Temple och Roslyn Chapel.

Varberg
START: 18/11, SÖNDAGAR 10.00-14.00

(ÖVRIGA TRÄFFAR BESTÄMS VID FÖRSTA TILLFÄLLET TILLSAMMANS MED GRUPPEN).
LEDARE: CHRISTINA JOHNSTONE

3 ggr / 450 kr
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Höstlovet

Dansa break och street
på lovet För dig mellan 8-12 år
Kom och dansa streetdance och breakdance med våra duktiga ledare. I tre
dagar provar, pratar och andas vi dans!

Halmstad
31/10, 1-2/11, ONS-FRE 10.00-13.00
LEDARE: ELVIR ALJICEVIC OCH
ELMA DOLOVAC

3 ggr / 600 kr

Dansläger på höstlovet
Under tre intensiva och roliga dagar
får barn mellan 6 år och 13 år lära sig
två olika koreografier i streetdance och
breakdance. Deltagarna är indelade
i två grupper; 6-9 år och 10-13 år.

Höstlovsbaka

Dagarna innehåller förutom dansträning
även lekar, tävlingar och egen tid för
att skapa egna koreografier. Sista dagen
avslutas med en uppvisning i studion
för nära och kära.

Det här är för dig som älskar att baka
eller är sugen på att lära dig. Vi bakar
enkla kakor som är så goda att pappa
eller mamma inte kommer kunna säga
nej när du vill baka hemma.

Varberg

Vi pratar om hur man läser recept och
vad man bör tänka på om man bakar
utan vuxna. Kursen anpassas efter deltagarnas nivå. Vi träffas, lär oss baka
gott och fikar tillsammans. Råvaror
och recepthäfte ingår.

START: 29/10, MÅNDAG-ONSDAG

(VECKA 44) 09.45-14.15

LEDARE: JANUSZ STARZYCKI (BREAKDANCE) OCH EMILIA HERIBERTSSON
(STREETDANCE)

3 dagar / 950 kr

För dig mellan 8-12 år NYHET

Låtskapande
i GarageBand
Helgkurs, för dig mellan 12-15 år
NYHET

Är du intresserad av att lära dig göra egna
låtar med hjälp av en iPad? Då är den här
kursen något för dig. Du kommer att få
handledning och information om hur du
går tillväga, både när det gäller att skriva
en egen text och skapa en passande musikbakgrund. Inga förkunskaper krävs, bara
skaparglädje och en egen iPad.

Halmstad

Halmstad

LEDARE: ANNELIE ANDERSSON

31/10, ONSDAG 10.00-13.00

3-4/11, LÖRDAG-SÖNDAG 14.00-18.00

LEDARE: LINDA KLINTEFJORD, DESSERT-

2 ggr / 500 kr

KREATÖR OCH EVELINA KLINTEFJORD,
BAKTOKIG 11-ÅRING

1 gång / 500 kr

Julkurser

Gör en unik
dörrkrans till jul
Bind din egen personliga dörrkrans lagom
till jul. Låt den spegla din personlighet
i material och färg. Häng den på dörren
eller varför inte ha den på bordet som
dekoration med levande ljus.

Vegetariskt julbord

NYHET

Varför inte överraska med ett vegetariskt
julbord i år eller få in lite nya inslag i
det traditionella julbordet. Vi tillagar ett
vegetariskt julbord tillsammans och du
får recepten med dig hem! Vi använder
till största delen ekologiska råvaror, som
ingår i priset.

Bättre julgodis

NYHET

I den här kursen testar vi olika typer av
godistillverkning och kikar bland annat
på hur man gör gelé, marshmallows, kola
och kanderade nötter.

1/12, LÖRDAG 10.00-13.00

Vi går igenom teknikerna och vikten av
bra råvaror. Kursen passar både för den
som vill göra julgodis och den som vill
bjuda barnen på lördagsgodis utan tillsatser. Råvaror och recepthäfte ingår.

BRITT HALLENBORG

LEDARE: CAMILLA PETERSSON

1 gång / 700 kr

Halmstad

1 gång / 350 kr inkl material

Haverdal
25/11, SÖNDAG 13.00-16.00
LEDARE: SIIRI HARJU KARLSSON OCH

Halmstad

1/12, LÖRDAG 10.00-14.00
LEDARE: LINDA KLINTEFJORD

1 gång / 750 kr
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SV Anpassat

Matlagningskurs –
Välkommen på middag

KiX– kreativitet, inspiration
och xtra mycket kärlek!
I samarbete med Arvsfonden och FUB.

KiX Halmstad
I Halmstad har gruppen som träffas och
testar på nya aktiviteter tillsammans blivit
en ideell förening. Föreningen drivs av och
för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. KiX Halmstad Vi Unga har
bland annat en dansgrupp, kreativt skapande
och en tjejklubb.
För mer info om deras studiecirklar:
www.facebook.com/kixhalmstadviunga.

KiX Falkenberg
I Falkenberg har gruppen som träffas och
testar på nya aktiviteter tillsammans blivit
en ideell förening. Föreningen drivs av och
för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. KiXarna i Fbg har bland
annat kreativt skapande, en studiecirkel
om jämställdhet och i höst dans.
För mer info om deras studiecirklar:
www.facebook.com/kixarnaifbg.

KiX Laholm

En studiecirkel där deltagare med egen
intellektuell funktionsnedsättning får
lära sig laga mat, inspirerat av TV-programmet Halv åtta hos mig.
Med måltidsglädje och social samvaro
tillsammans med en cirkelledare från
Studieförbundet Vuxenskolan för
människor som behöver lite extra stöd
i vardagen.
Material: Hushållningssällskapet
i samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan och Arvsfonden.

Varberg
START: 7/10, SÖNDAGAR 13.30-15.45
LEDARE: NIKKI GAVLIK

5 ggr / 400 kr
Anmälan: catherine.ungberg@sv.se

När jag inte längre är med
Är du nära anhörig till en vuxen person
med funktionsnedsättning som du tar
stort ansvar för? Studiecirkeln ”När jag
inte längre är med – förberedelser och
funderingar inför framtiden” lyfter teman
som kan vara aktuella när man funderar
på hur ens anhöriga kan få det i framtiden,
t ex Stöd från samhället, familjejuridik,
nätverk och relationer, kommunikation
och bemötande, levnadsberättelse.
Ett arvsfondsprojekt.

Samtalsgrupp Afasi
Samtalsgrupper för den som har en egen
relation till Afasi sjukdom, som drabbad
eller anhörig.
I samarbete med Afasiföreningen.

Kungsbacka
START: 3/9, MÅNDAGAR 09.30-11.45
LEDARE: MARIE HELLSTRÖM

14 ggr / 920 kr.
Anmälan: katarina.cronelid@sv.se

Varberg
START: 16/10, TISDAGAR 15-17.15
LEDARE: INGELA ANDERSSON

8 ggr / Pris finns på www.sv.se/halland
START: 12/9, ONSDAGAR 09.30-11.45
LEDARE: CONNY NIELSEN

10 ggr / Pris finns på www.sv.se/halland
Anmälan: catherine.ungberg@sv.se

Falkenberg
START: MÅNDAGAR 14.30-16
LEDARE: AGNETA LUNDQVIST

För mer information om startdatum,
antal träffar och pris, kontakta
eva.eliasson@sv.se

Data
I den här kursen får du som deltagare
lära dig datorn så att du kan arbeta i
Lexia, Word, Excel samt surfa på nätet.
I samarbete med Afasiföreningen.

Varberg
START: 6/9, TORSDAGAR 13.00-15.15
(VARANNAN VECKA, JÄMNA)

I Laholm har Erik från KiX i Halmstad
varit med och startat en teatergrupp.
Gruppen träffas på tisdagar i Parkskolans
lokaler och skriver egna manus, övar på
teater och har föreställningar. För mer
information om deras studiecirkel,
kontakta erik.johansson@sv.se.

Kungsbacka

START: 26/9, ONSDAGAR 18.30-20.45

Musik och högläsning

Vardagsekonomi

LEDARE: LENA JOHNSSON

Studieförbundet Vuxenskolan samordnar
bl a högläsning och Minns med Musik,
på sång och gitarr i flera kommuner i
Halland. För personer med demens lockar
musiken fram minnen, och den friska
personen skymtar fram. För personer
med afasi kan sången vara en väg tillbaka till talet.

En studiecirkel för dig som vill lära dig
mer om vardagsekonomi. Vi lär oss bland
annat om olika typer av betalsätt, hur du
skyddar din identitet när du handlar och
hur du kan planera dina utgifter.
Studiecirkeln genomförs tillsammans med
FUB Halmstad-Hylte och KiX projektet.

Halmstad
START: 18/10, TORSDAGAR 16.00-17.30

6 ggr / Avgiftsfri

Skrivarkurs
En studiecirkel där deltagarna får
inspiration att skriva poesi, noveller
och kortare texter.

START: 11/9, TISDAGAR 15.00-17.00
LEDARE: MONICA WILLIAM

7 ggr / 540 kr

Varberg
(EN TRÄFF I MÅNADEN)

6 ggr / 570 kr (uppdelat på 3 träffar
i höst och 3 träffar våren 2019)

Musik med Tommy
Tommy arbetar idag som trubadur och
leder oss igenom delar av Sveriges mest
kända visor från 20-talet och framåt. Här
får du möjlighet att öva upp din sångoch talförmåga på ett lättsamt sätt.
I samarbete med Afasiföreningen.

LEDARE: TOMMY LEIJON

6 ggr / Pris finns på www.sv.se/halland
Anmälan: catherine.ungberg@sv.se

Vi har program och studiecirklar för
demensboenden, äldreboenden, aktivitetscenter, träffpunkter och gruppbostäder
Kontakta oss för mer information.

Varberg
START: 30/8, TORSDAGAR 13.00-15.15
VARANNAN VECKA (OJÄMNA VECKOR)
LEDARE: TOMMY LEIJON

6 ggr / Pris finns på www.sv.se/halland
Anmälan: catherine.ungberg@sv.se

I samarbete med KiX projektet.

Varberg
START: 24/9, MÅNDAGAR 17.00-18.30
LEDARE: NIKKI GAVLIK

5 ggr / Avgiftsfri
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Samtalsgrupp
Fibromyalgi

Samtalsgrupp
Parkinson

En dansklass där vi undersöker kroppens
möjligheter till rörelse med dansen som
verktyg, bl a genom uttryck, dansglädje
och rörelsekvalitet.

Här får du som drabbad eller som
anhörig med fibromyalgi en möjlighet
att få sitta ner med eget hantverk och
samtala med andra personer, det går
också bra att bara samtala.

Samtalsgrupp för den som har en egen relation
till Parkinsons sjukdom, som drabbad eller som
anhörig. Grupperna bjuder regelbundet in gästföreläsare, och vi jobbar också med rörlighet
i Dansa för livet.

I samarbete med Fibromyalgiföreningen.

I samarbete med Parkinsonföreningen.

Kungsbacka

Varberg

START: 11/9, TISDAGAR 13.00-15.30

START: 12/9, ONSDAGAR 13.00-14.00

START: 12/9 ONSDAGAR 14.00-16.30

LEDARE: ARNE ARVIDSSON OCH ANITA ELFVING

LEDARE: HANNA MISURAK

LEDARE: INGA-LILL KARLSSON

10 ggr / 250 kr

Anmälan: katarina.cronelid@sv.se

Anmälan: catherine.ungberg@sv.se

Rörelserna är anpassade till personer
med Parkinson men närmsta anhörig är
också välkommen att delta på kursen.

Varberg
START: 13/9, TORSDAGAR 15.00-16.00
LEDARE: CATHERINE UNGBERG

12 ggr / 250 kr

Falkenberg
START: 11/9, TISDAGAR 14.00-15.00
LEDARE: SOFIE ERIKSSON

12 ggr / Avgiftsfri

Samtalsgrupp Demens

Kontakt SV Anpassat:

Samtalsgrupp för den som har en egen
relation till demens, som drabbad
eller som anhörig. Gruppen planerar
egna aktiviteter och bjuder in föreläsare.

Halland, enhetschef:
maria.valeberg@sv.se

I samarbete med Demensföreningen.

Varberg:
catherine.ungberg@sv.se
reine.johansson@sv.se

Halmstad

Falkenberg

START: 14/8, TISDAGAR 14.00-15.30

START: 1/8, ONSDAGAR 15.00-17.30

LEDARE: HUGO THAM

16 ggr / 250 kr

Kungsbacka

LEDARE: INGRID OLSSON

Anmälan: eva.eliasson@sv.se

Laholm
START: 20/8, MÅNDAGAR 14.00-15.30

SV Anpassat

Dansa för livet
– dans för Parkinson

Kungsbacka:
katarina.cronelid@sv.se
sandra.dahl@sv.se

Falkenberg:
eva.eliasson@sv.se
reine.johansson@sv.se
Halmstad/Hyltebruk:
carolin.andersson@sv.se
ida.wahman@sv.se

LEDARE: HUGO THAM

16 ggr / 250 kr

Laholm:
lillemor.ekman@sv.se

Några ord med

Hugo Lindqvist, cirkelledare
Hugo, du leder Mitt val –
berätta mer om kursen?

Varför är det så viktigt att vi alla
röstar tycker du?

- Kursen riktar sig till människor med en
intellektuell funktionsnedsättning. Den har
som mål att ge deltagarna en förståelse till
varför man röstar, hur man röstar och att
varje människas röst faktiskt gör skillnad.

- Sverige är en demokrati. Det betyder att
alla svenska medborgare oavsett kön,
sexuell läggning eller etnicitet har rätten
att rösta. I en demokrati så är alla röster
värda lika mycket och alla människor får
ha vilken politisk åsikt de vill.

Endast 20% av alla människor med intellektuella funktionsnedsättningar i Sverige röstar.
Det är för lite.

Enligt mig är demokrati det absolut viktigaste
vi har i Sverige och vi bör verkligen inte
ta den förgiven. Allmän rösträtt är något
fantastiskt och något som vi alla behöver
värna om.
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SV är så
mycket mer
Hos oss hittar du kurser och cirklar
i mängder med ämnen som kan leda
till nya insikter och nya möjligheter.
Hittar du inte det du söker –
starta en egen cirkel! I vad du vill.

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!

Tel:

077-440 00 33

E-post:
Hemsida:

halland@sv.se

www.sv.se/halland

