Kursprogram våren 2017
Halland

Lust,
inspiration och
möjligheter
Engagemanget
som förenar
- möt Elvir och
Katarina på
s.14-15

Engagemang smittar!
Vissa år flyter dagarna på i en lagom blandning av det
som hör livet till. I andra perioder duggar utmaningarna
tätt. Så är det nog för de flesta av oss. Kanske är det
därför som det infinner sig en slags förväntan i luften
när ett år övergår i ett nytt. För oavsett hur det gamla
än varit, finns nu chansen att starta om, tänka nytt och
börja på en ny kula - om än i det lilla. Därför känns det
extra roligt att kunna presentera ett rykande färskt
kursprogram! Nya kurser - nya tankar, idéer, kunskap,
människor och möten. Samtal som engagerar. För är det
något som smittar så är det väl just engagemang! Möt
några av eldsjälarna i vårens program – Katarina, Elvir
och Birgitta!

Gott nytt inspirerande 2017 och
varmt välkommen till oss på SV!

Observera att vi inte regelmässigt skickar bekräftelse på att vi har mottagit din anmälan. Vi skickar
en kallelse före kursstart.
Det går bra att dela upp betalning, men meddela
det vid anmälan.
SV förbehåller sig rätten att ställa in en kurs före
start om vi inte har tillräckligt många deltagare.
Du har då rätt att återfå betald deltagaravgift.

Avbokning-Avanmälan Återbud ska lämnas
senast en vecka innan kursstart.
Avbokar du senare än 7 dagar före start debiteras
du halva deltagaravgiften. Avbokar du när kursen
har startat, är du skyldig att erlägga hela deltagaravgiften.

Kristina Svahn, enhetschef

Rabatter Det går inte att kombinera olika
rabatter och erbjudanden. Du måste själv meddela vid anmälan att du är berättigad rabatt.
Rabatter gäller på de flesta kurser, utom de
undantag som anges i programmet.
Studerande/arbetslös under 25 år har 20%
rabatt på deltagaravgiften. Gäller ej på barn- och
ungdomsverksamheten.
Medlemmar i SPF och LRF får 10% rabatt på
hela kursutbudet.
Ålderspensionärer har 10% rabatt på alla kurser
som hålls på dagtid.

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

Eva, Catherine och
Elisabet arbetar med
kursverksamheten i
Halland och det är
även dem ni möter
i vår kundtjänst.

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

Kristina Svahn
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Vår kundtjänst når du:

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

077-440 00 33

E-post:

halland@sv.se
www.sv.se/halland

Hemsida:

Studietid 1 studietimme = 45 minuter

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

Foto:

Konst 		 4
Hälsa och
välbefinnande 		 6

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

Redaktör:

Inspiration 		 3
Mat och dryck 		 5

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

Innehåll

Kontorens öppettider:
Mån-tors 09.00-16.oo
(lunchstängt 12.00-13.00)
och fre 09.00-12.00.
Laholm: Mån, ons, tors
09.00-12.00
Hylte: Mån 12.30-17.00
Kungsbacka
Besöksadress: Kyrkogatan 3
Postadress: Box 10226,
434 23 Kungsbacka
Varberg
Östra Långgatan 42,
432 41 Varberg (mittemot
Kvantums garagenedfart)
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

Inspiration
LCHF - en diet eller
en livsstil?
Angelica Andreasson, Dipl
kostrådgivare och Lic. livsstilskonsult
Föreläsare:

Vad är vi designade för att äta? Vi tittar
på hur maten vi äter påverkar vår kropp
och varför vi bör minska på kolhydraterna
i vår kost. Är du nyfiken på lågkolhydratkost, eller har du kanske provat men inte
riktigt förstått fördelarna?
Oavsett din erfarenhet, så går vi igenom
alla frågeställningar, rykten, myter och
fakta. Och givetvis lite tips och råd på
hur du kan göra en förändring i ditt liv.

Med huvudet ovanför
vattenytan och slaget
utanför trygghetszonen
Föreläsare:

Johanna Skoglund

Här delar Johanna med sig av sina egna
erfarenheter kring rädslor och fobier för
något. Kan man göra en förändring kring
detta? Hur gjorde hon? Gör det omöjliga
möjligt.
Vi hoppas att denna föreläsning inspirerar
någon i publiken att våga ta steget!
Falkenberg
22/3, onsdag 18.30-20.00
Avgift: 175 kr

Halmstad
25/3, lördag 10.00-12.00
Avgift: 150 kr

Hypnos och självhypnos –
att släppa det gamla för att
skapa det nya
Nenna Zetterström, ledarskapsutvecklare, hypnoterapeut och coach

Föreläsare:

Hur kan du använda dina känslor istället
för att styras av dem? Föreläsningen visar
hur du kan styra, och påverka dig själv mer
än du tror, och lära känna dig själv på ett
helt nytt sätt genom att få förklaringar till
varför mental träning är användbart för alla!
Varberg
13/3, måndag, 18.30-20.30

Må bra, helt enkelt
– hur gör man det?
Nenna Zetterström, ledarskapsutvecklare, hypnoterapeut och coach

Föreläsare:

18/4, TISdag 18.30-21.00

Om att ta ut svängarna och förvandla trädgården och huset till
livets scenografi. Kom, kom det
blir jättekul!
Halmstad
9/3, torsdag 18.30-20.00
Avgift: 250 kr

27/3, måndag 18.30-20.30
Avgift: 170 kr

Föreläsare:

Falkenberg

Planteringar i flyglar, kultiverade
rondeller, tillsammansodlande,
glädjespridare, slumpföredrag
och konst i trädgården.

Varberg

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

Peter Bengtsson

Konstnär och trädgårdspersonlighet
bäst känd från Trädgårdskampen i
SVT, berättar om sina öden och
äventyr.

Den här föreläsningen handlar om att må
bra och känna mer glädje. Bered dig på en
kväll med insikter, skratt och kanske
helt ny förståelse till att det går
att leva med mer glädje och
att må bra – helt enkelt!

Ditt Liv – Din Design

Lars Classon

Föreläsare:

Finns det knep och verktyg att använda för
att må bättre? Och hur GÖR man i så fall?

Avgift: 170 kr

Föreläsare:

Peter Bengtssons
öden och äventyr

Yvonne Nordahl, socionom

Vem är du? Vad vill du? Yvonne berättar om
hur våra problem och motgångar kan bli våra
tillgångar. Självkännedom - din inre rikedom.

Örtföreläsning

Varberg

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

8/2, onsdag 18.30-20.00
24/4, måndag 18.30-20.00
Avgift: 80 kr / gång

Föreläsare:

Ann-Charlott Björesund

Falkenberg
12/4, onsdag 18.30-20.30
Avgift: 150 kr

Avgift: 280 kr

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

Teckna med blyerts

Helgkurs

Nyhet

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

Med inspiration av naturen och
personliga foton kan du skapa en
serie bilder i blyerts som monteras
i ram med passepartout.

Kungsbacka
Ledare: Anette Carlsson Moberg

I denna grundkurs får du öva på
grundläggande teknik i blyertsvalörer,
perspektiv, form och komposition.

2 ggr / 800 kr

Falkenberg

Varberg

Start: 15/2, onsdagar 18.30-21.00

18-19/3, lör-sön kl.10.30-15.30

18-19/2, lör-sön kl.10.30-15.30
Ledare: Anette Carlsson Moberg

2 ggr / 800 kr

Falkenberg
4-5/3, lör-sön 10.30-15.30
Ledare: Anette Carlsson Moberg

2 ggr / 650 kr

Halmstad
8-9/4, lör-sön 09.30-15.00
Ledare: Maria Berta

2 ggr / 850 kr

Akvarell för nybörjare
2:a terminen

Kom och prova på att måla akvarell från grunden.
Halmstad
Start: 7/2, TIsdagar 10.00-12.30
Ledare: Else Poulsgard

10 ggr / 950 kr

Akryl, akvarell och tusch
Fritt måleri! Under ledning får du som nybörjare
hjälp med de olika teknikerna.
Du som målat tidigare får råd och inspiration
med att ta ditt måleri vidare. Alla kan måla och
utforska!
Varberg
Start: 28/2, tisdagar 18.00-20.30
Ledare: Anette Carlsson Moberg

6 ggr / 950 kr

Falkenberg
Start: 9/2, torsdagar 18.30-21.00
Ledare: Anette Carlsson Moberg

Ledare: Ann-Helene Mathiasson

5 ggr / 800 kr

Måla med Kaisa
Vi samlas för att inspireras och lära av
varandra. Vill du vara med? Vi målar
i olja samt tränar teckningsteknik.
Kungsbacka, Idala
församlingshem
Start: 26/1, torsdagar 18.30-20.45,

varannan vecka
Ledare: Kaisa Engström

7 ggr / 240 kr

Kungsbacka, Hällevik
samlingslokal
Start: 17/1, tisdagar 18.30-20.45,

1 gång/månad (14/2, 14/3, 11/4
och 25/4)
Ledare: Kaisa Engström

5 ggr / 240 kr

Måleri
Måla under ledning av en konstnär.
Egna motiv och stilleben. Utveckla
ditt estetiska sinnelag.
Kungsbacka, Galaxen i Onsala
Start: 24/1, tisdagar 10.00-12.15,

går bra med nybörjare
Start: 24/1, tisdagar 18.00-20.15
Ledare: Gheorge Minescu

8 ggr / 1650 kr

I denna kurs lämnas inga rabatter.

Måleriets historia

6 ggr / 950 kr

Frankrikes stora målare under
1900-talet.

Akryl och akvarell

Uppehåll vecka 15.

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

Halmstad

Du som målat tidigare får råd och hjälp med att
utveckla och förnya ditt måleri.

Start: 2/3, torsdagar 09.30-12.00

Varberg

8 ggr / 1200 kr

Start: 28/2, tisdagar 16.30-19.00

Laholm
Ledare: Benkt Engquist

Start: 16/1, måndagar 13.30-16.30
Ledare: Siv Ericsson

8 ggr / 900 kr
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Mat och dryck
Vegetarisk matlagning

Vinkunskap

En fläkt av Medelhavet

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

Grundkurs NYHET

Helgkurs NYHET

Vi går igenom vad som händer hela vägen
från det att vinplantan sätts i jorden tills
att vinet är klart att hällas i glaset.

På den här workshopen får du lära dig att
laga olika tapas, tortilla och något annat
spännande.

Nu med nya recept, så kursen är även för
dig som gått innan!

Maten ingår i priset.

Ledare: Camilla Petersson

Vilka faktorer påverkar doft och smak?
Hur många druvsorter finns det? Varför
anses ekfatslagrat vin bättre? Ska det vara
vindruvor till ostbrickan? Det är några av
frågorna vi får svar på.

1 gång / 675 kr

Kungsbacka

Alla råvaror ingår.

Start: 23/3, torsdagar 18.30-20.45

25/3, lördag 10.00-13.00

Ayurvedisk matlagning
för alla!
Inspireras och lär dig vilken kroppstyp
du har och vad som är bäst för dig att
äta. Vi lagar ayurvedisk, vegetarisk
mat som vi avnjuter tillsammans.
För dig som söker efter maximal hälsa med
hjälp av naturens läkande kraft i form av
kryddor, örter, nötter och grönsaker.
Vi använder ekologiska råvaror och får
recepten med oss hem!
Halmstad
11/3, lördag 10.00-15.00
Ledare: Camilla Petersson

1 gång / 875 kr

Varberg
Start: 7/3, tisdagar 18.30-20.45
Ledare: Morgan Skantz

3 ggr / 450 kr

Ost- och vinkunskap
Osthandlare i femte generationen håller
i denna njutningskurs om ost och vin.
Perfekt för dig som jobbar med ost i butik
eller helt enkelt älskar ost. Vilka viner
passar och varför. Ostprovning ingår.
Kungsbacka

Lär dig brygga eget öl från grunden. Teori
och praktik.

Kungsbacka

4 ggr / 900 kr

Snacka om vin
med Olle Nordahl, Oenologen Vinkonsult.
Temakvällar i vinets tecken.
Falkenberg
Start: 21/2, tisdagar 19.00-21.00
Ledare: Olle Nordahl

6 ggr / 880 kr

Lär dig skapa tårtdekorationer i t ex
marsipan eller sockerpasta, passar bra
så nära in på påsk. Allt material ingår.
Varberg
Helgkurs 1-2/4, lör-sön 12.00-16.00
Ledare: Johanna Svennevid

2 ggr / 750 kr

Halmstad
23/4, söndag 10.00-16.00
1 gång / 750 kr

Start: 1/7, lördag 09.30-16.30
Start: 2/7, söndag 09.30-16.30
Ledare: Robert Olsson

Allt material ingår. I dessa kurser lämnas
inga rabatter.

Ledare: Morgan Skantz

Tårtdekoration Nyhet

Start: 18/6, söndag 09.30-16.30

Ledare: Morgan Skantz

Start: 5/3, söndagar 12.00-14.15

2 ggr / 700 kr

Varberg, Veddige

1 dag + återträff / 1450 kr

Varberg

Ledare: Morgan Skantz

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.

Start: 23/2, torsdagar 18.00-20.15

4 ggr / 900 kr

Start: 29/4-30/4 lör-sön 11.00-14.00

2 ggr / 400 kr

Lätt och läckert i lerform

Maten ingår i priset.

Varberg

Ledare: Alexandra Ruane

Ölbryggning

Med ugnen på över- och undervärme samt
200 grader gör vi matlagningen både enklare
och roligare. Du får under dessa lektionstillfällen tillsammans med de andra deltagarna
laga maten samt smaka den, ni testar nytt
recept vid varje tillfälle.

Start: 8/4-9/4 lör-sön 11.00-14.00

Ledare: Johanna Svennevid

Start: 22/3, onsdagar 18.30-20.00

Alla råvaror ingår.

NYHET

Kungsbacka

© tartmakartosen.blogspot.se

Halmstad

Ölbryggning

Nyhet

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

Syra dina grönsaker
- billigt och nyttigt!
Vi tillreder grönsaker och du får med dig egen
syrning hem. Vi går också igenom historiken
kring syrade grönsaker. Bra för både magen
och immunförsvaret!
Falkenberg

Halmstad

9/3 kl. 18.00-21.00

Start: 5/2, söndag 10.00-16.30

23/3 kl. 18.00-21.00

Start: 5/3, söndag 10.00-16.30

Halmstad

Ledare: Vladimir Borodji

1 dag + återträff / 900 kr

25/3, lördag 10.00-13.00
Ledare: Eivor Gavie

1 gång / 600 kr

Burkar och ingredienser ingår i priset.

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

Kundaliniyoga

Senioryoga

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

Nybörjare

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

Halmstad
Start: 28/2, tisdagar 12.10-12.50
Ledare: Eivor Evertsson

10 ggr / 820 kr

Mjuka upp stelheten i din kropp, få
fart på cirkulationen och mer energi!
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!

Yoga, meditation och
avslappning

Vi delar våra erfarenheter och
reaktioner i kroppen och ser vilka
framsteg vi gör under kursen.

Rörelser i lugn takt ger smidighet
och i medveten närvaro chans att lära
känna sin fysiska kropps svagheter.

Varberg, Spannarp

Genevad
Start: 8/2, onsdagar 18.30-20.00
Ledare: Gunilla Samuelsson

10 ggr / 1150 kr

Start: 7/2, tisdagar 10.00-11.30
Start: 7/2, tisdagar 18.30-20.00
Ledare: Vanja Andersson

12 ggr / 1195 kr

I denna kurs lämnas inga rabatter.

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

MediYoga är en terapeutisk form
av yoga. De flesta upplever sig mer
fokuserade, lugnare, mer produktiva
och känner en ökad livsglädje.

Start: 9/2, torsdagar 13.15-14.45
Ledare: Eivor Evertsson

5 ggr / 590 kr

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: 12/1, torsdagar 17.30-18.45
Start: 12/1, torsdagar 19.00-20.15

Start: 1/3, onsdagar 10.00-11.00
Start: 1/3, onsdagar 11.15-12.15
Ledare: Jenny Ammilon

8 ggr / 650 kr.

Seniorrabatten är avdragen.

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.
Falkenberg

MediYoga

Halmstad

Varberg, Dansstudion

NYHET

Den medicinska yogan är mjuk och
anpassningsbar, alla kan utföra den
oavsett ålder och besvär i kroppen.
Varberg, Spannarp
Start: 8/2, onsdagar 10.00-11.00
Ledare: Vanja Andersson

10 ggr / 1100 kr

I denna kurs lämnas inga rabatter.
Instruktionshäfte och cd-skiva går
att köpa till från kursledaren under
kursens gång.

Start: 1/2, onsdagar 19.15-20.45
Ledare: Maria Calleja

10 ggr / 1000 kr

Miniyogaretreat

Nyhet

Unna dig själv en yogaretreat en gång i
månaden under våren! 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.
Du har sedan ett personligt program som
du kan använda på egen hand!
Halmstad
Vi ses den 12/2, 19/3, 9/4 och 14/5,
söndagar 10.00-14.00
Ledare: Marie Karlsson

4 ggr / 1100 kr

Ledare: Lisbeth Larsson

10 ggr / 650 kr
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Massage för hemmabruk
Du som vill lära dig klassiska massagegrepp för att massera nära och kära
ska gå denna kurs.
Vi lär oss olika massageprogram och
pratar om eteriska oljor. Allt för att
du ska kunna hjälpa till om någon
i din närhet känner sig trött eller har
ont. Massage läker på många nivåer.

Mandalamålning
och meditation

Meditation

Vi går igenom mandalans historia, de
olika typer som finns och vilken effekt
det har i kroppen vid målning. Eftersom
målning av mandalas ger en meditativ
effekt kombinerar vi målning med olika
meditationstekniker och avslappningsövningar.

För dig som har mediterat lite och vill komma igång
igen med övningar som du enkelt kan gå vidare med själv.

Fortsättning

Falkenberg
Start: 14/2, tisdagar 18.30-20.00
Ledare: Ann-Charlotte Björesund

5 ggr / 600 kr

Qi gong

25/3, lördag 11.00-16.00

Välj själv om du vill måla med färgpennor eller akrylfärg.

Ledare: Marie Seffel

Falkenberg

1 gång / 550 kr

19/3, söndag 09.00-16.00

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

Halmstad

Halmstad

Varberg, Spannarp

Start: 4/3, lördagar 10.00-16.00

18/3, lördag 09.00-16.00

Dagtid: 6/2, måndagar 10.00-11.00

Kungsbacka

Ledare: Marie Karlsson

2 ggr / 900 kr

Ledare: Marie Karlsson

1 gång / 500 kr

Lär dig olika
massagetekniker

Meditation

Det finns många sätt att massera på
och bara för att vi är vana vid svensk
klassisk massage betyder det inte att
det är den enda gällande.

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

Här erbjuds du möjlighet att få och
utföra tre andra tekniker - bindvävsmassage, lymfdränage och aromamassage.

Varberg

Nybörjare

Vi börjar från grunden för att sedan
långsamt utvecklas.

Kvällstid: 6/2, måndagar 18.30-19.30
Ledare: Vanja Andersson

12 ggr / 960 kr

Varberg
Start: 31/1, tisdagar 09.30-11.00
Ledare: Leonor Nyström

10 ggr / 600 kr

I dessa kurser lämnas inga rabatter.

Chiball Gentle moves NYHET

Vi ses den 14 och 21/3 och 11 och
18/4
tisdagar 17.30-20.30

5 ggr / 600 kr

Ett lugnt pass som utförs sittande eller stående, för
dig som har t ex värk, fibromyalgi, artros etc, eller som
önskar ett lugnare träningspass. Färgerna och dofterna
från bollarna hjälper också till att aktivera fler sinnen
och därmed förhöja upplevelsen!

Falkenberg

Kungsbacka

Ledare: Marie Karlsson

Ledare: Ann-Charlotte Björesund

4 ggr / 900 kr

6 ggr / 600 kr

Halmstad

Start: 7/2, tisdagar 18.30-20.00
Ledare: Viveka Månevi

Start: 15/2, måndagar 18.30-20.00

Start: 8/2, onsdagar 13.00-14.00
Ledare: Marie Seffel

8 ggr / 900 kr

Seniorrabatten är avdragen

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

Makeup

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!

Här är kursen för dig som vill
lära dig om hur och varför
man lägger makeup.

Varberg

Inga förkunskaper krävs.

11/3, lördag 13.00-17.45
Ledare: Jonas Wårstad

1 gång / 450 kr

kurser och föreläsningar! Missa inte
“Peter Bengtssons öden och äventyr”
som garanterat blir en galen upplevelse.
Gillar du öl så har du nu chansen att lära
dig brygga ditt eget! Själv har jag siktet

Start: 15/2, onsdagar

inställt på vårt nya miniyogaretreat,
känns otroligt lockande

Ledare: Sanna Qvist

4/4 och 6/4, tisdag, torsdag 18.30-20.45
Ledare: Jonas Wårstad

2 ggr / 450 kr

från Body Shop
2 ggr / 300 kr

att få ta hand om
sig själv på
riktigt.

Zonterapi för hemmabruk

Hylte
18/3, lördag 13.00-17.45
Ledare: Jonas Wårstad

1 gång / 450 kr

Uppföljningsgrupp

Kursen för dig som gått en kurs innan,
men behöver repetition av det du lärt dig.
Halmstad
7/2, tisdag 18.30-20.45
Ledare: Jonas Wårstad

1 gång / 225 kr

Makeup
Här är kursen för dig som vill lära dig mer
om hur och varför man lägger makeup!
Vi går igenom färglära, appliceringsteknik
och olika verktyg för ett lyckat resultat.
Inga förkunskaper krävs. Om intresse finns,
avslutar vi med en fotografering i studio till
självkostnadspris. Du måste ha fyllt 16 år för
att få delta.
Varberg
Start: 28/3, tisdagar 18.30-21.30
Ledare: Sussie Petersson

2 ggr / 680 kr

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

Njut en stund hemma med zonterapi på
dina fötter för att slappna av och förbättra
din hälsa. Vi går igenom vad zonterapi är
och hur det kan användas genom att aktivera
reflexpunkter på foten för att skicka läkande
energier till olika delar av kroppen. Genom
praktiskt arbete lär vi oss grundläggande
zonterapi och fotmassage.
Varberg
Start: 8/3, onsdagar 18.00-20.15

Falkenberg

Ledare: Shauna Runesson

Start: 12/4, onsdag kl.18.30-21.00

4 ggr / 650 kr

Core, starkare kropp
och starkare sinne

OBS. Kurserna hålls på engelska.

1 gång / 550 kr

Varberg

Materialkostnad tillkommer.

Lunchpass: 9/2, torsdagar 12.00-12.45
Ledare: Shauna Runesson

10 ggr / 600kr
Kvällspass: 6/2, måndagar 18.30-19.30
Ledare: Shauna Runesson

10 ggr / 800 kr

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

Ledare: Sussie Petersson

2 ggr / 650 kr

Seniorrabatten är avdragen.

Gör egna salvor och krämer
Kom till vackra Hölseböke Naturhälsogård
på en heldag där vi tillsammans gör ekologiskt
cerat, fotkräm, salva, shampo och tvål. Bok
med recept finns att köpa på plats för 200 kr.

Varberg

Start: 11/4, tisdagar 16.30-19.30

Ledare: Johanna Skoglund

5 ggr / 600 kr

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

Hälsa, kost och motion

Halmstad

Rörelseglädje
Du lär dig bygga en stabil kropp med bra
hållning och balans som hjälper dig att klara
av vardagen bättre.

OBS. Kursen hålls på engelska.

Två tisdagar på raken.
Start: 7/3, tisdagar 18.30-21.30
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Falkenberg

Våren är i antågande och
programmet är fullt med sköna

18.15-20.15

Halmstad

Självförsvar

Vi går igenom huden, bryn
och bas och lätt makeup
och festsminkning.

Elisabet tipsar:

Varberg, Påskbergsdammen
Start: 30/1, måndagar 09.00-10.00

Tag med egen lunch.
Hölseböke Naturhälsogård
29/4, lördag 09.00-16.00
Ledare: Inger Gustavson

Kroppsspråk och
ansiktsuttryck
Lär dig tolka över 100 olika former av
kroppsspråk, samt de 7 grundläggande
känslorna i ansiktet. Föreställ dig vilken
nytta du skulle ha av detta!
Kursen baseras på böcker och kurser av
experterna inom denna vetenskap.
Halmstad
Start: 7/3, tisdagar 18.30-20.45
Ledare: Jonas Wårstad

3 ggr / 650 kr

Ledare: Leonor Nyström

20 ggr / Avgiftsfri

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

Att förstå och bemöta
en psykopat
Många har fått sina liv förstörda av en
psykopat, inte minst känslomässigt.
Hur tänker en psykopat? Kan man
klara av en relation med en psykopat?
Svar på detta och mer därtill får du här.
Varberg
11/3, lördag 9.45-12.00
Ledare: Jonas Wårstad

1 gång / 280 kr

Halmstad
28/2, tisdag 18.30-20.45
Ledare: Jonas Wårstad

1 gång / 225 kr

Visionboarding Nyhet
Tydliggör dina drömmar/intentioner
genom att få ner det på ett papper.
Vad vill du manifestera? Identifiera
dina visioner och skapa det liv du
vill ha genom att göra en visionboard som hjälper dig att fokusera.

Här och nu – Mindfulness
De flesta män kommer
från Mars, vi andra
från Neptunus Nyhet
Attrahera som den varma
snälla mannen du är och släpp
taget om alfahanneidealet.
Är du en snäll eller högkänslig
man som vill kunna attrahera
utan att behöva göra om dig till
en hårdare kille för att kunna
tilldra dig intresse.
Under kursens gång får du lära
dig att bejaka och använda din
känslighet, din värme och din
snällhet som fördelar istället
för att det ses som nackdelar.
Falkenberg
Start: 15/2, ONSdagar
18.30-20.00
Ledare: Henrik Storm

6 ggr / 950 KR

Halmstad

1 gång / 350 kr

Behöver du hjälp med att hitta balans
och motivation i tillvaron? Äter du
onyttigt? Stressar för mycket? Tränar
för lite? Tillsammans kan vi arbeta mot
mål och delmål som ger dig möjlighet
att förbättra ditt liv.

Aktivera din inre kraft
NYHET

Vi pratar om att göra medvetna val,
att sätta sunda gränser, det intelligenta
hjärtat och sinnenas påverkan.
Genom samtal och meditation reflekterar vi över värderingar och gör inre
krafter tydliga för att kunna stärka den
egna grunden.
Kungsbacka
Start: 22/2, onsdagar 17.30-20.00
Ledare: Inger Lennestam-Theon

6 ggr / 750 kr

Start: 6/2, måndagar 18.30-20.00
Ledare: Liv Hjälmås

8 ggr / 950 kr

Personligt Ledarskap
och livsstil steg 1
Medveten utveckling genom självkännedom.
För dig som vill förstå och kunna leda dig
själv med glädje, frihet och självförtroende!
Varberg
Start: 8/2, OnSdagar 18.00-20.30
Ledare: Nenna Zetterström

4 ggr / 1850 kr

Varberg				
Start: 7/2, tisdagar 18.00-21.00
Ledare: Anna-Carin Håkansson

Marie har själv erfarenhet av många
galna dieter, är yogainstruktör och
diplomerad hälsokonsult

5 ggr / 450 kr

Varberg

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

Nyårslöfte? – Livsstilsförändring! Nyhet

Ledare: Marie Karlsson

Den här kursen vänder sig till dig som bl a
vill minska din stress, öka din förmåga att
fokusera, förbättra din sömn eller få ett ökat
lugn och en inre stabilitet.

Enneagram - ett sätt att
förstå sig själv och andra

Ledare: Marie Karlsson

måndagar 6/2, 27/3 17.30-19.45.
13/2, 20/2, 6/3 17.30-18.15

Här och nu-programmet är framtaget av
Mindfulnesscenter och Liv Hjälmås är
utbildad där.

I denna kurs lämnas inga rabatter.

26/3, söndag 10.00-14.00

Halmstad

NYHET

3 ggr / 2200 kr

I denna kurs lämnas inga rabatter.

Ditt Liv – Din Design

Hälsoinspiration

Vem är du? Vad vill du? Viktiga frågor
att utforska för att kunna skapa mer
välbefinnande i oss. Vi låter våra utmaningar och motgångar bli våra tillgångar. Vi undersöker våra behov, vår
längtan och våra talanger för att skapa
nya och mer medvetna livsval. Din
självkännedom - din inre rikedom.

Här får du tips och råd kring hur du kan få
kroppen att fungera på bästa sätt i vardagen.
Vilka vanor och rutiner kan jag förändra och
vad kan jag göra annorlunda för att nå dit jag vill?

Varberg
Start: 4/3, lördagar, 11.00-15.00,
följande datum; 18/3, 1/4 samt 8/4
Ledare: Yvonne Nordahl

4 ggr / 850 kr

Falkenberg
Start: 1/3, onsdagar 18.30-21.00
Ledare: Johanna Skoglund

5 ggr / 600 kr

Friskvård i vatten
Falkenberg, Klitterbadet
varmvattenbassängen
Start: 15/1, söndagar 17.00-18.00
Start: 15/1, söndagar 18.00-19.00
Start: 15/1, söndagar 19.00-20.00
Start: 10/1, tisdagar 19.15-20.15
Ledare: Johanna Skoglund

12 ggr / 975 kr

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/halland • På telefon: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Läs och res
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 förbereda sig
inför kommande resor.

Downton Abbey Nyhet
TV-seriernas och slottens England står i fokus.
På resan besöker vi också de idylliska byarna från
Morden i Midsomer och går på samma gatstenar
där Jane Austen och William Shakespeare en gång
vandrade. Resan går den 21-27/7
Halmstad
Start: 18/2, lördag 10.00-14.00
Ledare: Christina Johnstone

3 ggr / 600 kr

Foto och film
Lär dig grunderna i
konsten att filma Nyhet

Porträttfotografering med
digitalkamera Nyhet

Är du nöjd med dina filmer? Om inte,
kom och lär dig att göra små familjefilmer m m med hjälp av din filmkamera eller mobil.

Helgkurs

Halmstad
Start: 31/1, tisdag 14.00-15.30
Ledare: Lars Björk

4 ggr / 600 kr

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

För dig som vill kunna ta fina porträtt på
människor i din omgivning och vill lära dig
hur du kan använda dig av det befintliga
ljuset för att skapa känsla i bilderna.

Följ oss på
Instagram:
svhalland

Du behöver inga förkunskaper, men
du ska ha en digitalkamera som du
behärskar till viss del.
Halmstad
1 och 2/4, lör-sön 10.00-16.00
Ledare: Elvine Lund

2 ggr / 850 kr

Kungsbacka
Start: 27/2, måndagar 18.30-21.00
Ledare: Paul Sirugo

6 ggr / 1500 kr
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Släktforskning
Släktforskning

Släktforskning

Nybörjare

Fortsättning

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

Vi fördjupar våra kunskaper med att
bygga släktträd i släktprogrammet Min
Släkt som laddas ner gratis som prov.

Start: 23/2 torsdagar 10.00-12.30

Vi lär oss söka i SVAR och Arkiv Digital
efter mantalslängder, bouppteckningar
och emigrantforskar.

Ledare: Heinrich Kaufmann

Viss datavana krävs.

Kungsbacka

7 ggr / 1100 kr

Nyfiken på
släktforskning
Föreläsare:

Heinrich Kaufmann

Introduktion i vad släktforskning
är och hur man kommer igång
samt vilka resurser som finns på
bibliotek och studieförbund.

Varberg

Ledare: Mats Ivarsson

I samarbete med Kungsbacka
bibliotek.

Start: 9/2, torsdagar 09.00-12.00

Start: 8/2, onsdagar 18.30-21.00

Ledare: Gunnar Bengtsson

Frillesås Bibliotek

6 ggr / 700 kr

6/2, måndag 18.00

Laholm

6 ggr / 1100 kr

Halmstad
Start: 9/2, torsdagar 09.00-12.00
Ledare: Gert Edbertsson

8 ggr / 1150 kr för medlem i
Hallands släktforskarförening.
1350 kr ej medlem.

Abonnemang på Arkiv Digital tillkommer
för dig som inte redan har.

Laholm
Start: 7/2, tisdagar 18.30-21.00
Ledare: Tommy Olsson, Mats Ivarsson

6 ggr / 700 kr

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

Kungsbacka,
Kulturhuset Fyren
8/2, ONsdag 18.00

Fjärås Bibliotek
9/2, torsdag 18.00
Avgiftsfri

Kungsbacka
Start: 21/2, tisdagar 18.00.20.30
Ledare: Heinrich Kaufmann

6 ggr / 850 kr

Disgen 2017
Grund

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

Disgen 2017
Fortsättning

Hur du med stöd av Disgen kan presentera
din släktforskning. Att göra en släktbok som
kan tryckas, läggas på nätet eller ges bort på
ett usb-minne.
Viss datavana utöver Disgen är önskvärt.
Varberg
Start: 6/2, måndagar 18.00-21.00

Start: 8/2, onsdagar 09.00-12.00

Ledare: Rustan Glans

Ledare: Gunnar Bengtsson

6 ggr / 1100 kr

6 ggr / 1100 kr

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/halland • På telefon: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Dans
Måndagar Start: 6/2
16:30-17:30

Streetdance forts. 10-13 år, forts.

17.00-18.00

Commercial streetdance 13-16 år nyb

17:30-18:30

Streetdance 11-14 år, nyb/forts.

Tisdagar Start: 7/2

v a r be r g
Orientalisk dans

Musikal 7-12 år, nyb/forts.

17:15-18:00

Showkids 5-6år

18:00-19:00

Showjazz 7-9 år forts.

18:00-19:30

Streetdance 14-16år forts.

Onsdagar Start: 8/2

Nybörjare

17.00-18.15

Breakdance 9-14 år forts

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

18.15-19.00

Breakdancering alla nivåer, alla åldrar

Torsdagar
Showstreet 7-9 år, forts. Start: 9/2

18:00-19:30

Modern jazz vuxna nyb./forts. Start: 16/2

Varberg

Lördagar

Start:

Start: 8/2, onsdagar 17.30-19.00

OBS. Varannan lördag (ojämna veckor)

Ledare: Ida Stenberg

15.00-16.30

Commercial Streetdance forts./avanc

16:30-18:00

Hip hop tonår, avanc.

Fortsättning

Varberg
Start: 8/2, onsdagar 19.00-20.30

10 ggr / 1000 kr

870 kr

60 min

970 kr

75 min

1120 kr

90 min

1270 kr

Rabatter endast på
Dansstudion Varberg:

• Syskonrabatt, 50 kr/syskon
• Gå 2 kurser och få 100 kr
rabatt på kurs nr. 2

• Gå 3 kurser och få 150 kr
rabatt på kurs nr. 3

• Gå 4 kurser och få 200 kr
rabatt på kurs nr. 4

• Totalt 450kr rabatt vid

17:00 -18:00

10 ggr / 1000 kr
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16:45-18:00

45 min

18/2

Söndagar Start: 12/2
17.00-18.00

Breakdance b-boys 7-9år, nyb/forts.

18.00-19.30

Breakdance tonår, mellan

4 kurser.

Uppge vid anmälan att du
är berättigad rabatt.

h a lms t a d
NIA – Holistiskt träning

Barndans

Street för vuxna

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

För dig mellan 5-7 år

I denna kurs tränar vi styrka, koordination och
smidighet i samband med olika danskombinationer.

I ett energifyllt träningspass
dansar vi till inspirerande musik
som adresserar varje aspekt av
ditt liv - kropp, sinne och själ.

Start: 12/2, söndagar 13.00-14.00

Vi dansar till musik med skönt gung och flow och
lägger även fokus på känsla och uttryck!

Ledare: Mimmie Klarén och Ida Haggren

Start: 7/2, tisdagar 18.15-19.15

10 ggr / 810kr

Ledare: Elma Dolovac

I denna kurs är ungdomsrabatten redan
dragen.

12 ggr / 1140 kr

Här släpper du loss kroppens
naturliga sätt att röra sig genom
att använda kraft, fokus, balans,
glädje, uttrycksfullhet, mindfulness, närvaro och andning.
Start: 12/1, torsdagar
17.00-18.00
Start: 28/2, tisdagar

17.00-18.00

Vi blandar lek och rytmik med grundläggande
teknik, för att skapa en bra grund i dansen.

Breakdance

MTV-Dance

För nybörjare 8-12 år

För dig mellan 8-12 år

Vi gör steg- och danskombinationer till
den senaste popmusiken samtidigt som
vi jobbar på vår rytmkänsla och koordinationsförmåga.

Tillsammans med en breakdansare lär du dig
grunderna som är trix, balans och dans, dock
ingen koreografi.
Start: 6/2, måndagar 18.30-19.30
Ledare: Elvir Aljecevic

Start: 7/2, tisdagar 17.00-18.00

10 ggr / 810 kr

NIA white belt lic. teacher

Ledare: Elma Dolovac

I denna kurs är ungdomsrabatten redan dragen.

6 ggr / 960 kr

10 ggr / 810 kr

Ledare: Caitlin Rademaekers,

NIA- lördagar

Nyhet

För dig som vill kickstarta helgen
med ett härligt NIA-pass.
Start: 14/1, varannan lördag

I denna kurs är ungdomsrabatten redan
dragen.

Ledare: Elvir Aljecevic

Nyhet

10 ggr / 810 kr

Från 10 år

Här får du prova hiphopens grunder
med improvisation och lite koreografi.

(jämna veckor) 09.30-10.30

Start: 3/3, fredagar 16.30-17.30

Ledare: Caitlin Rademaekers,

Ledare: Victor Enqkwist

NIA white belt lic. teacher

4 ggr / 640 kr

För dig som dansat en del breakdance innan
Start: 6/2, måndagar 17.20-18.20

Hiphop

Start: 11/3, varannan lördag

(jämna veckor) 09.30-10.30

Breakdance

8 ggr / 650 kr

I denna kurs är ungdomsrabatten redan dragen.

Bellydance
Prova något nytt, lär dig dansa magdans! Genom
rolig och medryckande träning lär du dig att
kontrollera och isolera kroppen.
Start: 8/2, onsdagar 18.10-19.10
Ledare: Sandra Bergqvist

10 ggr / 900 kr

Ännu mera dans
Funky Jazz

Folkdans

Lär dig dansa till hiphop, house
och r&b.

För nybörjare och andra
intresserade dansare.

Varberg, Södertull
med Varbergs folkdansare.

Falkenberg,
Hebergs Bygdegård

Hyltebruk

Dansa traditionell svensk
folkdans och gammaldans.

Start: 21/2, tisdagar
19.00-21.00

Start: 18/1, onsdagar
19.30-21.30

Ledare: IngBritt Sunesson

Ledare: Lars-Börje Nilsson

10 ggr / 150 kr

10 ggr / 300 kr

Anmälan och info:
Gerd, 0340-66 05 60

Anmälan och info:
Anna-Kerstin, tel 0346-170 30

För dig mellan 8-12 år
Ledare: Jennifer Kuitunen

Kungsbacka, Tölögården
med Vallda folkdanslag.

8 ggr / 750 kr

Start: 10/1, tisdagAR

Start: 25/1 ONSDagar 18.15-19.30

13 år och uppåt
Start: 25/1, onsdagar 16.30-18.00
Ledare: Jennifer Kuitunen

8 ggr / 925 kr

19.30-22.00
Ledare: Claes Pehrsson

15 ggr / 300 kr inkl. fika.

Anmälan och info: Claes,
0709-20 63 10

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/halland • På telefon: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Engagemanget
Studieförbundet Vuxenskolans värld
myllrar av människor, kanske är det
därför det blir så många spännande
möten. Olika slags möten. Men en sak
har alla gemensamt – engagemang.
Möt Katarina och Elvir - två eldsjälar
som det sprudlar om!

Katarina Cronelid

Beskriv en vanlig dag på jobbet?

Jag är en glad, närvarande, stolt, ibland otålig folkbildare. Jag växte
upp i Kungsbacka med en pappa som hade pennan som svärd
(journalist) och en mamma som jobbade på en folkhögskola.

Det finns ingen vanlig dag på jobbet. Varje morgon vaknar jag
med en nyfiken, lite undrande tanke – vad kommer jag att få
uppleva för nytt och roligt idag? En ström av möten som berör
och berikar är härlig. Människor som kommer hit för att de vill
och som har en obändig söklust att skapa nytt tillsammans. Jag
älskar mitt jobb och mitt uppdrag – dvs att hjälpa till att skapa
mötesplatser för demokratiska processer i olika former.

Hur länge har du arbetat inom SV?

Vad brinner du för?

Verksamhetsutvecklare på SV i Halland

Katarina, berätta om dig?

Sedan 1997, men det verkar både längre på ett sätt, för det har
varit de mest innehållsrika arbetsåren jag har haft, och kortare
på ett annat sätt - för tiden har bara svischat iväg.

Ibland är jag själv ute och håller kurser inom ledarskap och
organisationsutveckling. Det är nog det roligaste jag vet. När jag
känner mig lugn i min kompetens och bekväm med uppdraget,
får jag så mycket energi att jag skulle kunna få en lampa att lysa!

Vad betyder folkbildning för dig? Och hur ser
du på dess roll i Sverige nu och framöver?
Folkbildning är det finaste som finns enligt min åsikt. Eftersom
det handlar om egenmakt och folkvilja, vilar på fritt och frivilligt
så är det verkligen en folkrörelse i tiden. Det är idag en modern
rörelse som skapar samhällsengagemang, lyfter fram de som har
speciella behov och verkar för allas lika värde.

Om du själv fick välja tre kurser i kursprogrammet, vilka skulle du välja då?
Jag skulle välja något som jag aldrig prövat förut!
Kanske Skepparexamen, Vinkunskap
och Vävning.
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som förenar
Elvir Aljicevic
Kurs- och cirkelledare på Dansstudion i Halmstad

Elvir, berätta om dig själv?
Jag är 16 år och som person är jag väldigt hjälpsam, omtänksam
och snäll. Jag älskar att hjälpa folk för jag känner så att om man
hjälper folk och är väldigt snäll så kommer människorna också
vara snälla mot dig.

Vad betyder dans för dig?
Det går inte och beskriva hur mycket dans betyder mig, jag kan
snacka om det hur länge som helst. Dans betyder allt för mig. Jag
har blivit mer mogen och kan ta hand om saker själv och jag har
fått bra självförtroende. Jag var en väldigt busig kille, men jag har
genom dansen lärt mig att inte vara busig. Jag har också lärt mig
hur jag ska använda språket på ett bra sätt. Jag kommer alltid
dansa tills min kropp säger till att - nu räcker det.

Vad är det bästa med att vara cirkelledare?
Man lär sig hantera sig själv, får bra tålamod och får jobba med
det man tycker är kul, viktigt och trivs med. Tålamod är viktigt
när man är cirkelledare, för när man t ex ska lära ut dans till
mindre barn kan dom vara lite stökiga ibland - men istället för
att skälla, så leker jag i stället med barnen och försöker få dem
att dansa.

Vad gör du om 10 år?
Jag vill satsa på dans och skolan. Jag vill åka på olika tävlingar
och göra många dansshower. Göra en dansturné med några
dansare och samtidigt plugga på högskolan och jobba på SV.
Efter utbildningen, så vill jag börja jobba och skaffa familj.
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Musik och teater
MåVäl- kören!

Babyrytmik

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

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

Halmstad
Start: 18/2, lördagar 13.00-14.30

start: 3/3, fredagar
10.30-11.15

Ledare: Christina Angsvik

Midi från 9 mån-2,5 år

7 ggr / 400 kr

start: 3/3, fredagar
09.30-10.15

Halmstad manskör

Ledare: Jenny Ammillon

Varberg
Mini 2-9 mån

6 ggr / 650 kr

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
0733-50 83 43.
Halmstad

Dragspel
Nybörjare och fortsättare

Olika dagar och tider.

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

Varberg
Start: tisdag 17/1, onsdag 18/1

samt söndag 22/1
Ledare: Håkan Widar

Start: 16/1, måndagar 18.30-20.45

12 ggr / 1395 kr

Ledare: Birgit Huss

Falkenberg

16 ggr / 250 kr

Start: 16/1, måndagar
Ledare: Håkan Widar

Falkenbergs Manskör

12 ggr / 1350 kr

Kan du sjunga? Kom med i vår
gemenskap!

Ukulele

Kören sjunger 4 stämmigt, Tenor 1,
Tenor 2, Bas 1, Bas 2. Vi sjunger nya
och traditionella arrangemang.

Grundkurs

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

Falkenberg,
Församlingsgården
Start: 26/1, torsdagar 19.00
Ledare: Mia Abrahamsson

15 ggr / 600 kr

Tonicakören

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

www.thetube.se

För dig som tycker om att sjunga.
Falkenberg, Mötesplats Mölle
Start: 8/2, onsdagar 18.00-19.15

varannan vecka
Ledare: Gun Svensson

8 ggr / 335 kr

Morups visgrupp
Vi sjunger svenska visor och sånger,
vi gör också framträdanden med det
vi övat in.
Morup
Start: 8/2, onsdagar 19.45-21.15
varannan vecka
Ledare: Gun Svensson

8 ggr / 430 kr

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

För mer info:

Anmälan/förfrågan:

Start: 6/2, måndagar
16.30-18.00

10 ggr / 900 kr

Grundkurs fortsättning

För dig som spelat en termin eller
fler. Fler ackord och fler låtar!
Allt hämtat från den svenska
visskatten
Start: 6/2, måndagar

18.00-19.30
10 ggr / 800 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: 6/2, måndagar
19.30-21.00

10 ggr / 800 kr

Kungsbacka, Alléteatern
Ledare: Tobias Herbertzon
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IT, data och ekonomi
Datorkunskap,
Windows 10 *
Vi går igenom funktionerna
i Windows 10 och lär oss
använda datorn så att vi får
mycket nytta och nöje av den.
Inga förkunskaper behövs,
bara aktivt intresse. Det finns
dator att låna på kursen.
Varberg
Start: 6/2, måndagar

Sociala medier

NYHET

Lär dig hantera och ta dig runt
i djungeln av de olika sociala
medierna som t ex Facebook,
Instagram, Snapchat m fl.
Ett bra sätt att kommunicera
med släkt och vänner i andra
delar av Sverige och världen.
Ta med egen smartphone, surfplatta eller dator som det är bra
om du är lite van vid.

13.00-15.30

Varberg

Ledare: Jamie-Lee Hotti

Start: 16/3, torsdagar

7 ggr / 1150 kr

09:30-12:00

Halmstad
Start: 27/2, måndagar

iPad
För dig som är nybörjare

Bli kompis med din iPad.
Vi börjar från noll med de
enklaste grunderna och lär
oss att smidigt använda
funktionerna och upptäcka
möjligheterna i vår egen iPad.
Vi går igenom såväl praktiska
som kreativa tips.
Inga förkunskaper krävs.
Ta med egen iPad (surfplatta
från Apple) och laddare med
sladd.

Ledare: Jamie-Lee Hotti

Kungsbacka

4 ggr / 700 kr

Start: 7/2, tisdagar
13.00-15.30

10.00-12.15

Ledare: Sten Rönnbom

Ledare: Annika Raihle

6 ggr / 1395 kr.

Varberg

Studiematerial ingår.

Start: 9/2, torsdagar

09:30-12:00

Datorkunskap,
Windows 10 *

Ledare: Jamie-Lee Hotti

Fortsättning

Start: 6/3, måndagar
12.45-15.00

Halmstad

Passar dig som har en motsvarighet till grundkurs eller
lite goda förkunskaper i
Windows 10.

Ledare: Annika Raihle

4 ggr / 700 kr

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

Bli kompis med
din iPhone
Lär dig grunderna och upptäck
möjligheterna. Ta med din egen
iPhone!
Varberg
Start: 7/2, tisdagar 09.30-12.00
Ledare: Elisabeth Hagberg

3 ggr / 500 kr

Halmstad
Start: 1/3, 15/3, 22/3,
onsdagar 09.30-11.45
Ledare: Annika Raihle

3 ggr / 500 kr

iPhone

Fortsättning

För dig som vill fördjupa dig
mer i din telefons finesser.
Halmstad
Start: 29/3, onsdagar 09.30-11.45
Ledare: Annika Raihle

3 ggr / 500 kr

Start: 6/2, måndagar

iPad

13.00-15.30

iPad för dig med
egen iPad

Prova på

Fortsättning

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

Här erbjuder vi dig en fördjupning av möjligheterna
med din iPad.

Kungsbacka

Kungsbacka

Ledare: Elzbieta Johansson

Ledare: Sten Rönnbom

Start: 7/3, tisdagar
13.00-15.30

9 ggr / 1595 kr

1 gång / 200 kr

Ledare: Sten Rönnbom

Varberg

4 ggr / 700 kr

8/2, onsdag 09.30-12.00

Varberg

22/3, onsdag 09.30-12.00
Ledare: Jan Togerö

Start: 7/2, tisdagar
09.30-12.00

1 gång / 150 kr

Ledare: Jamie-Lee Hotti

Kungsbacka

Ledare: Sten Rönnbom

7 ggr / 1150 kr

Word från grunden
Nyhet

Lär dig använda ordbehandlingsprogrammet Word effektivt,
något som du har stor nytta av
att behärska! Lär dig hantera
både enkla och avancerade
dokument.
Halmstad
Start: 15/3, onsdagar

16.00-18.15
2 ggr / 500 kr

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

6/2, måndag 09.30-12.00

Du tar med din egen iPad
(surfplatta från Apple) på
kursen.

Halmstad

5 ggr / 875 kr

27/2, måndag 12.45-15.00

Halmstad

Ledare: Annika Raihle

Start: 3/4, måndagar
12.45-15.00

1 gång / 150 kr

Ledare: Annika Raihle

3 ggr / 600 kr

Bokföring *
Grundkurs

Vi lär oss manuellt grunderna
i bokföring och därefter arbetar
vi med SPCS. Vi går igenom
enklare bokslut och tar upp
skatter och arbetsgivaravgifter.
Halmstad
Start: 31/1, tisdagar 09.00-11.30

Studiematerialet “Bokföring
från början” ingår.

Bokföring med
Visma 500*
Bokföring på datorn för dig
som har grundkunskaper.
Vi arbetar med skatter och
avgifter, kund- och leverantörsreskontra, resultat, balansräkning och annat.
De tre sista gångerna kör vi
även på måndagarna.
Start: 4/4, tisdagar
09.00.11.30
Ledare: Elzbieta Johansson

8 ggr / 1255 kr

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/halland • På telefon: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Trädgård
Fröbytardag
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.
I samarbete med Hallands trädgårdsförening.
Halmstad
26/1, torsdag 18.00-20.00
Ledare: Vivian Tisting

1 gång / 100 kr

Medlemmar i HTF betalar 50 kr.

Örtkurs
Vi lär oss om hur växterna fungerar,
var jag plockar dem, när och hur jag
skall använda dem - t ex som te,
oljeutdrag eller omslag m m.
Falkenberg
Start: 12/4, onsdagar 18.30-20.30
Ledare: Ann-Charlotte Björesund

3 ggr / 550 kr

Trädgårdsplanering
och design
Lär dig rita upp och formge din trädgård
till en enkel skiss som formar en bas till
framtiden och utvecklingen av din trädgård.
Besök i ledarnas trädgård samt planteringsdesign - enkelt och lätt att sköta eller färgrikt och nyttigt?
Hyltebruk
tRÄFFAR: 6, 13 och 27/4, torsdagar

18.30-20.45
Ledare: Anne van Hirtum

3 ggr / 550kr

Året runt i din trädgård
Här får du praktiska råd och tips över hela
året, från frösådd, växtval och ätbart till
beskärning. Du lär dig lite om mycket!
I samarbete med Hallands trädgårdsförening
Halmstad
Träffar: 14/2, 28/3, 18/4, 29/8, 26/9, 17/10,

tisdagar 18.30-21.00
Ledare: Vivian Tisting

6 ggr / 1250 kr

Gilla oss på Facebook
och var med och få
erbjudanden och
löpande info:
www.facebook.com/
svhalland
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Djur, natur, jakt
Att anlägga och vårda
en blomsteräng och
lieslåtter Nyhet

Röjsågskörkort

Biodling

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

Fortsättning Nyhet

Falkenberg

Kursen är i samarbete med Södra Hallands
Biodlarförening.

Här fördjupar vi oss och provar eventuellt
på drottningodling.

Här lär vi oss att bevara naturens
mångfald genom teori och praktik.
Vi kommer tillsammans anlägga en
blomsteräng hos någon av deltagarna,
allt från teori, bränning, markberedning,
sådd, skötsel till höstning och till sist
slåttergille. Vi lär oss även att använda lie.

7 ggr / 3900 kr

Kursen sträcker sig från mars-september.

Nybörjare

I samarbete med Breareds Kulturhistoriska förening, Simlångsdalens
Naturvårdsförening och Mahults
Bygdegård.

Vi följer bi-säsongen både teoretiskt och
praktiskt.
Start: 14/3, tisdagar 18.30-21.00

Två övningar med praktiska tillämpningar
på bigård.

Simlångsdalen

Ledare: Bengt Frizell, Rose-Marie

Falkenberg

Start: 18/3, lördag 11.00-14.00
Ledare: Torbjörn Levin med flera

gästledare under kursen
7 ggr / 850 kr

Motorsåg A+B
Förberedande kurs inför prov och
uppkörning till körkort. Instruktör,
examinationsavgift och kursböcker
ingår i avgiften. Åldersgräns 16 år.
Kungsbacka
Start: 7/2, fyra tisdagar

18.00-21.00 + 3 söndagar

Ledare: Lars Ovrell

Varberg
Start: 2/3, två torsdagkvällar

+ 5 helgdagar

Ledare: Erik Karlsson

I denna kurs lämnas inga rabatter.

Biodling

Falkenberg

Bengtsson

10 ggr / 750 kr

Harplinge Nyhet

Kursen är i samarbete med Harplinge
Biodlarförening.
Start: 13/3, måndagar 18.00-21.00

varannan vecka
Ledare: Lars-Anders Olsson

10 ggr / 1000 kr inkl. studiematerial

Laholm

Kursen är i samarbete med Södra Hallands
Biodlarförening
Start: 29/3, onsdagar 18.00-19.30
varannan vecka i 7 veckor, sedan ses
vi en gång i juli, augusti och oktober

Vallberga
Start: 5/4, spridda onsdagar fram
till augusti

7 ggr / 750 kr

Repetitionskurs för biodlare
Nyhet

21/3 tisdag 18.30-21.00
Ledare: Bengt Frizell, Rose-Marie

Bengtsson
1 gång

Hundkurs Nyhet
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. Det
är även en kurs för dig som är intresserad
av kommunikation och som vill förbättra
och fördjupa relationen till din hund.
Falkenberg
Start: 21/3, tisdagar 18.30-21.00

Ledare: Peter Lundgren

Ledare: Thomas Englund

10 ggr / 1000 kr inkl. studiematerial

5 ggr / 800 kr

Ledare: Andreas Klasson
Start: 7/3, fyra tisdagkvällar
+ tre söndagar
Ledare: Lars Ovrell

Falkenberg
Start: 1/3, onsdagar 18.00-21.00

Navigation och sjöliv
Ta förarintyg för fritidsbåt!

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

Ledare: Bengt Olofsson

Här lär du dig navigeringens grunder och de
vanligaste reglerna som gäller till sjöss, sjömanskap, rätt utrustning samt sjösäkerhet. Du får
möjlighet till en praktisk övning till sjöss.

7 ggr / 4750 kr

Varberg

Start: 14/2, tisdagarna 18.30-20.45

I dessa kurser lämnas inga rabatter.

Start: 7/2, tisdagar 18.30-21.00

Ledare: Svante Svensson

Ledare: Jan Eriksson

27 tim / 1450 kr

Ledare: Erik Karlsson

Halmstad
Start: 9/2, 3 torsdagskvällar
18.00-21,00 + 4 helgdagar.

11 ggr / 1450 kr

Halmstad
Start: 13/2, måndagar 18.30-20.45
Ledare: Svante Svensson

11 ggr / 1450 kr

Halmstad

Båtpraktik

Nyhet

Här har du chansen att öva på att identifiera
olika fyrkaraktärer, styra båten efter kompass,
i enslinje, förtöjning och träna på ”Man över Bord”.
Halmstad
23/4, söndag 17.00-21.30
Ledare: Svante Svensson

1 gång / 350 kr
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Språk
Engelska

Italienska

Let’s start again!

Engelska

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

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

Italienska

Här lär vi oss grunderna i italienska språket.

Varberg

Start: 9/1, måndagar 19.00-20.30

2:a terminen

Ledare: Odile Mombelli

Varberg

Start: 8/2, onsdagar 17.00-18.30

10 ggr / 950 kr

Start: 9/2, torsdagar 10.30-12.00

Ledare: Jamie-Lee Hotti

Ledare: Lena Brisman

Lätt konversation

Nybörjare

Falkenberg

10 ggr / 950 kr

Italienska

Falkenberg

Halmstad

Start: 16/2, torsdagar kl. 19.00-20.30

Start: 9/2, torsdagar 10.00-11.30

För dig som kan grunden i det italienska
språket och vill utveckla dina kunskaper.

Ledare: Marie Karlsson

Start: 9/2, torsdagar 14.00-15.30
Ledare: Jirina Göransson

2:a terminen
Start: 8/2, onsdagar 09.30-11.00
Ledare: Jirina Göransson

10 ggr / 950 kr

Engelska
Fortsättning - Lätt konversation

Använd din engelska i enklare samtal
och dialoger kring olika livssituationer.
Falkenberg
Start: 16/2, torsdagar 17.15-18.45
Ledare: Marie Karlsson

10 ggr / 950 kr

Engelska

Vi lär oss mer om italienskt vardagsliv,
kultur, geografi, traditioner, mat och dryck.

Start: 8/2, onsdagar 17.30-19.00

Halmstad

Motsvarande åk 9

För dig med kunskaper motsvarande
grundskolans högre årskurser.
Kungsbacka
Start: 20/2, måndag 10.15-11.45

Fortsättning

Falkenberg

Laholm

Start: 9/1, måndagar kl. 17.15-18.45

Start: 1/2, onsdagar 18.30-20.00

Ledare: Odile Mombelli

Ledare: Elna Sjöholm

10 ggr / 950 kr

10 ggr / 950 kr

Halmstad

Engelska

Start: 6/2, måndagar 19.00-20.30

Konversation

Ledare: Katarina Raskov

Fräscha upp din engelska genom roliga,
kommunikativa övningar på ett lätt och
lustfyllt sätt. Riktar sig till dig som har
mycket god kunskaper i det engelska
språket.
Falkenberg
Start: 19/1, torsdagar 15.30-17.00
ledare: Marie Karlsson

10 ggr / 950 kr

Franska
Franska

Fortsättning

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

Laholm
Start: 31/1, tisdagar 18.30-20.00

Falkenberg

Ledare: Elna Sjöholm

Start: 14/2, tisdag 19.00

10 ggr / 950 kr

Ledare: Lisbeth Brizet

10 ggr / 950 kr

Ledare: Elke Paulsson

10 ggr / 950 kr

Eva
tipsar:
Missa inte vår nya kurs
med Henrik Storm, kanske
såg du honom på TV hos Malou.
“Vissa män är från mars och vi andra från
Neptunus” handlar om att ta fram den mjuka
snälla sidan och lägga bort alfahannen – kan
både vara en befrielse och början på något
nytt i livet. Du kan även inspireras att göra
om gammalt till nytt tillsammans med
Carina Carlsson. Eller varför inte gå
en keramikkurs som även tar
dig med på keramikens
historia.
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Spanska
Spanska

Nybörjare, dagtid

Nyhet

Här lär vi oss spanska 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 om de kulturella
egenskaperna som tillhör språket såsom
mat, historia, intressanta resmål och
populär musik.
Halmstad
Start: 7/2, torsdagar 14.00-15.30
Ledare: Silvio Bank

Spanska

Spanska

10 ggr / 950 kr

Nybörjare, tredje terminen

Spanska

För dig som läst lite spanska tidigare.

Vi pratar och lär oss fler användbara fraser
och ord.

Nybörjare

För dig som vill lära dig spanska från
början eller repetera från grunden.
Varberg
Start: 7/2, tisdagar 09.30-11.00
Ledare: Fuencisla Gil Baeza

12 ggr / 1140 kr

Spanska

Andra terminen

Vi pratar och fördjupar oss mer i spanska
språket. Passar dig som gått en termin och
lärt dig grunderna innan.
Varberg
Start: 6/2, måndagar 09.30-11.00
Ledare: Fuencisla Gil Baeza

12 ggr / 1140 kr

Kinesiska
Kinesiska

Nybörjare

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

Fortsättning

Vi arbetar bl a i boken Caminando 1. Repeterar
valda delar, lyssnar, läser, pratar och översätter texter utifrån boken.

Falkenberg

Varberg

10 ggr / 950 kr

Start: 18/1, onsdagar 18.00-19.30
Ledare: Christine Soniasdotter

10 ggr / 950 kr

Spanska

Fjärde terminen

Start: 15/2, onsdag 18.30-21.00
Ledare: Ingela Molander

Spanska

Fortsättning

Vi pratar och fördjupar oss mer i spanska
språket. Passar dig som gått en termin och
lärt dig grunderna innan.

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

Kungsbacka

Varberg

12 ggr / 1140 kr

Start: 7/2, tisdagar 11.30-13.00
Ledare: Fuencisla Gil Baeza

12 ggr / 1140 kr

Spanska

Fortsättning

Detta är en blandad fortsättningsgrupp
för dig som läst spanska innan.

Start: 8/2, onsdagar 09.30-11.00
Ledare: Fuencisla Gil Baeza

Spanskt språkcafé
Välkommen att öva på din spanska och
drick en kopp kaffe tillsammans. För alla
nivåer och åldrar. Anmäl dig till en eller
flera träffar.
Varberg
22/2, onsdag 16.45-17.45

Halmstad
Start: 1/2, onsdagar 17.10-18.40
Ledare: Mary-Paz Bueno Garcia

12 ggr / 1140 kr

Halmstad

22/3, onsdag 16.45-17.45
26/4, onsdag 16.45-17.45
Avgift: 50 kr.

Inkl. kaffe/te och frukt.

Start: 13/2, måndagar 18.15-19.45
Ledare: Ping Fang

10 ggr / 950 kr

Teckenkommunikation

Teckenspråk

Nybörjare

Detta är en kurs för dig som vill lära
dig teckenspråkets grunder och kunna
föra ett lätt samtal på teckenspråk.

För alla, både personal och allmänhet, som kommer
i kontakt med teckenbehövande personer.
Vi kan även erbjuda fortsättningskurser samt
kurser dagtid. Kontakta oss för mer info.

Falkenberg

Varberg

Ledare: Sara Wehlin

Start: Torsdagar 18.30-20.30 varannan vecka

5 ggr / 550 kr

Start: 4/3, lördagar 10.00-12.30

Ledare: Monika Callenberg

6 ggr / 650 kr
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Hantverk och konsthantverk
Järnsmide

Kreativa vårförberedelser!

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

Tovning

Björkriskransar

Pilflätning

Tova fåglar till påskriset,
äggvärmare, sittdynor
m m.

Vi gör kransar, korgar,
hjärtan och annat fint i
naturmaterial inför påsk
och vår.

Vi använder färsk pil
till att göra växtstöd och
annat som är vackert och
praktiskt för trädgården.

26/3, söndag
14.00-17.00

Haverdal

Haverdal

9/4, söndag 14.00-17.00

7/5, söndag 13.00-17.00

Helgkurs

Ledare: Siiri Harju

Ledare: Siiri Harju

Ledare: Siiri Harju

Falkenberg

Haverdal

Karlsson och Britt
Hallenborg

Karlsson och Britt
Hallenborg

1 gång / 300 kr

1 gång / 300 kr

Karlsson

1 gång / 400 kr

Varberg, Träslövs smedja
Start: 9/2, torsdagar 14.00-17.00
(uppehåll vecka 9; 2/3)
Ledare: Kjell Carlsson

5 ggr / 1700 kr

Start: 18-19/2, lör-sön 09.00-16.00
Start: 18-19/3, lör-sön 09.00-16.00
Ledare: Kjell Carlsson

2 ggr / 1700 kr

I dessa kurser lämnas ingen rabatt.

Gjut, njut och skapa
i betong
Vi träffas och gjuter fina saker i betong.
Haverdal
18/5, torsdag 17.00-20.00
Ledare: Siiri Harju Karlsson

1 gång / 300 kr

Florist för en kväll

Nyhet

Det finns många tillfällen där man kan ha
nytta av att kunna binda en vacker krans
- till dörren, bordet eller midsommar.
Lär dig floristernas knep för att binda en
proffsig krans.
Halmstad
25/5, torsdag 18.00-20.15
Ledare: Madeleine Haraldsson

1 gång / 250 kr

Kostnad för blommor tillkommer.

Luffarslöjd
Trådslöjd, luffararbete, ett hantverk med
många namn från 1800-talet.
I samarbete med Handkraft i Simlångsdalen.
Bild på pilflätning?

Varberg
4/3, lördag 09.00-15.00
Ledare: Lena Karlsson

1 gång / 450 kr

Simlångsdalen/Stationen
Start: 1/3, onsdagar 18.00-21.00
Ledare: Ulla Karlsson Andersson

3 ggr / 750 kr. 200 kr i RABATT FÖR
medlemmar i handkraft.
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Bonadsmålning

Stickning

Knyppling

NYHET

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

Lär dig knyppla vackra spetsar med en
teknik som bygger på att trådar korsas
och vrids så att mönster bildas i ett
otal variationer.

Måla en egen nutida sägenbonad med text
och bild enligt traditionella metoder.
I samarbete med Handkraft i Simlångsdalen
Simlångsdalen/Stationen

Varberg
Start: 16/2, torsdagar 18.30-20.30
varannan vecka
Ledare: Eva-May Almqvist	

Ledare: Kerstin Persson
Start: 16/2, torsdagar 18.00-21.00

3 ggr / 725 kr. 200 kr i RABATT
FÖR medlemmar i handkraft.

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

18.00-20.30
varannan vecka
Ledare: Aase Eliasson

7 ggr / 800 kr

Prova på
silversmide!

Start: 25/1, onsdagar 09.00-11.30,
jämna veckor

Tvåändsstickning

Start: 25/1, onsdagar 18.0020.30, jämna veckor

Nybörjare

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

Falkenberg
Start: 16/1, måndagar

Kungsbacka

5 ggr / 580 kr

och Rose-Marie Heimler

Det kan finnas
platser kvar i våra
silversmideskurser
kvällstid i Halmstad.

Start: 20/3, måndagar
18.00-21.00

Halmstad
18/3, lördag 10.00-17.00
Ledare: Daniel Risberg

1 gång / 900 kr.

Allt material ingår.

Silversmide
Helgkurs

4 ggr / 700 kr

Fortsättning

Här går vi vidare med Tvåändsstickning där man växelvis med
två garnändar för att få en tät och
slitstark yta. Och lär oss mer om denna
gamla nordiska teknik.

Falkenberg

Prova på olika
sticktekniker
Nyhet

Halmstad

Start: 4/4, tisdag 18.00-21.00

Stickning
Grundkurs

Detta är en kurs för er som vill lära er
sticka från grunden.
Falkenberg
Start: 14/2, tisdagar 18.00-21.00
Ledare: Annelie Hamp

5 ggr / 850 kr

Ledare: Aase Eliasson

7 ggr / 800 kr

Vävning
Det finns platser lediga på vävcirkel
i Falkenberg, Holgersgatan 5.
Inga förkunskaper krävs. Du lär dig
genom att göra.
Falkenberg
Måndagar 13.00-16.00
Ledare: Ulla-Britt Bengtsson

och Siv Salomonsson

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

Falkenberg

Kostnad för silver tillkommer.

Start: 18/1, onsdagar 18.00-20.30
varannan vecka

Info om cirkeln: Ulla-Britt
Bengtsson, tel 0705 – 81 48 50

4 ggr / 700 kr

Egen smyckestillverkning.

Ledare: Eva Persson

Start: 16/1, måndagar 15.00-17.30
varannan vecka

Ledare: Annelie Hamp

Sticka med flera färger
på olika sätt, mönster
med att lyfta maskor,
binge och dubbelstickning.

2 ggr / 1350 kr

Falkenberg

Avgift: 1 125 kr

Start: 13/2, måndag 18.00-21.00

Ni kommer att få prova på enklare
grunder i silversmide tillsammans med
en kunnig silversmed.

Start: 11-12/3, lör-sön 09.00-16.00

Ledare: BiRgitta Thorstensson

8 ggr / 950 kr

Ledare: Annelie Hamp

Ring för mer info
077-4400033.

Tillverka en egen personlig ring
eller för dig som varit med tidigare
- välj själv vad du vill göra!

För nybörjare och de som vill lära sig mer.

Ledare: Annelie Hamp

1 gång / 450 kr

Krokning med mera
En kurs för dig som är intresserad av att lära
dig att kroka. Eller vill du kanske prova att
kombinera olika tekniker som t ex stickning,
virkning och älekullavirkning - så kan du
lära dig det här också! Krokning är en
blandning av stickning och virkning
- en gammal, rolig, lätt och snabbväxande
teknik värd att testa på. Man kan t ex kroka
ett klädesplagg eller en liten maskot.
Varberg

Anmälan: SV 077– 44 000 33

Kalligrafikonst
Nyhet

Skapa dina egna konstverk
med vacker text. Med en kort
text, ett ord eller bara en bokstav
kan du skapa din personliga tavla.

I denna grundkurs får du öva på pennteknik,
olika klassiska och moderna stilar, form
och layout.
Varberg
Start: 2/3, torsdagar 18.30-21.00

Falkenberg
Start: 13/2, måndagar 18.30-21.00
Ledare: Ann-Helene Mathiasson

5 ggr / 800 kr

Kalligrafi
Fortsättning

Lär dig mer om konsten att skriva vackert.
Varberg

Start: 18/2, lördagar 13.30-16.00

Start: 13/2, måndagar 19.00-21.30
varannan vecka

Ledare: Eva Jäderström

Ledare: Ann-Sofi Fritzson

4 ggr / 500 kr

7 ggr / 700 kr		
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Catherine
tipsar:
Nu till våren vill jag få prova
att skapa konst utifrån kalligrafitext, kanske göra min egna
personliga Varbergskarta med mina
favoritplatser. Jag är också grymt sugen
på Här och nu – mindfulness, verktyg för att
minska stress och förbättra fokus. Eller
varför inte vinkunskap med eller utan
ostprovningen. Valen är många, vill
helst vara med på alla kurser tack
vare dessa underbara ledare
som jag har lyxen att
träffa dagligen!

Hantverk och konsthantverk
Paketinslagning

Glas- och porslinsmålning

Keramik

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, Veddige

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

Start: 6/2, måndagar 19.00-21.30
Start: 8/2, onsdagar 13.30-16.00
Ledare: Gun Svensson

8 ggr / 850 kr

Varberg
5/3, söndag 10.00-13.00

Halmstad
18/3, lördag 11.00-14.00
Ledare: Marie Bengtsson

1 gång / 300 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: 14/2, tisdagar 18.30-21.00
Ledare: Eva Westerberg
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Kungsbacka, Särö
Start: 6/2, måndagar 18.00-21.00

Glasfusing
Smält samman olikfärgade glas och metall
till effektfulla och spännande personliga
smycken m m.
I samarbete med Handkraft i Simlångsdalen
Simlångsdalen/Stationen
Ledare: Lars Rogner
Start: 9/3, torsdagar 18:00-21:00

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

Start: 7/2, tisdagar 10.00-13.00
Start: 8/2, onsdagar 18.00-21.00
Ledare: Boel Töpel

14 ggr / 3000 kr

Keramik
Lär känna lerans egenskaper och möjligheter.
Passar både dig som är nybörjare och dig
som har arbetat med keramik tidigare.
Kungsbacka
Helgkurs, blandade tekniker

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

10 ggr / 975 kr

Kungsbacka, Sommarlustskolan

Halmstad

Start: 31/1, tisdagar 18.30-21.30

Start: 1/2, onsdagar 10.00-12.30,

Start: 1/2, onsdagar 10.00-13.00

varannan vecka

Start: 26/1, torsdagar 18.30-21.30

Ledare: Ann-Margreth Petersson

Ledare: Pernilla Johansen

5 ggr / 650 kr

8 ggr / 1500 kr

Start: 25-26/2, lör-sön 10.00-16.00
Start: 1-2/4, lör-sön 10.00-16.00
Ledare: Lorena Stenhamn

2 ggr / 1500 kr

2 kg lera och en bränning ingår i priset.

Falkenberg Nyhet
Start: 1/3, onsdagar 18.30-21.00
Ledare: Emelie Fristedt

10 ggr / 1400 kr (45kr/kg lera)
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Inredning och återbruk
Nyhet

Kursen innehåller grunderna i att återbruka
möbler och annat. Vi inspireras att se på det
vi tror är skräp med helt nya ögon. Vi lär oss
också grunderna i att måla och att få en liten
medhavd möbel att se gammal och skönt
sliten ut samt att måla med schablon.
Falkenberg
1/4, lördag kl. 10.00-16.00
23/4, söndag 10.00-16.00
Ledare: Carina Carlsson, junkstyle & jane

1 ggr / 900 kr

Sömnad – Design
eller Re-design Nyhet
Helgkurs

Med kreativiteten i centrum och saxar och
symaskiner i högsta hugg kommer vi att
designa och sy nya kläder av nytt eller
återvunnet material!
Falkenberg
25-26/2, lör-sön 09.30-16.00
Ledare: Julia Andersson

2 ggr / 795 kr

Klädsömnad
Sy kläder efter egna mått.
Här lär vi oss måttagning, mönsterstorlekar,
att klippa till plaggen, sy knapphål, kragar,
armar med mera.
Falkenberg
Start: 31/1, tisdagar 24/1, 18.30-21.00
Start: 2/2, torsdagar 09.30-12.00
Start: 2/2, torsdagar 18.30-21.00
Ledare: Maj-Lis Fritzon

9 ggr / 1250 kr

Mönsterkonstruktion
Helgkurs

Nybörjarkurs inom mönsterkonstruktion.
Kursen riktar sig till dig som har erfarenhet
av sömnad och av att sy efter färdiga mönster.
Du lär dig konstruera individuella grundmönster för kjol, byxa och överdel.
Endast damkonstruktion. Efter kursen kommer
du att ha grundmönster anpassade efter
egna mått.
Falkenberg
25-26/3, lör-sön 09.30-16.00
Ledare: Julia Andersson

2 ggr / 795 kr

Den perfekta
gåvan! Köp ett
presentkort på en
kurs! Ring oss!
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Annat intressant
Nyfiken på politik?

Läsecirkel

Skriv din egen deckare

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.

Över julen läser vi Augustin
Erbas bok “Blodsbunden”.
Det är en familjekrönika över
en dysfunktionell familj, en
uppväxtsskildring långt
utöver den vanliga.

Nyhet

Falkenberg
Start: 30/3, torsdagar 18.00-20.00

Kungsbacka

Ledare: Niclas Erlandsson

Start: 31/1, tisdagar

4 ggr / Avgiftsfri

18.00-19.30

Halmstad
Start: 9/2, torsdagar 18.00-20.00

Ledare: Anna Blomberg

8 ggr / 690 kr

Ledare: Per Carlsson, Susanne Åkerlund

3 ggr / Avgiftsfri

Vi skriver egna deckarnoveller, och lär oss under
tiden hur man arbetar med skönlitterärt skrivande.
Kursen riktar sig till alla som vill skriva, antingen
du är nybörjare eller har skrivit mycket tidigare.
Det enda du behöver ha med dig i ryggsäcken är
ditt eget språk.
Halmstad
Start: 1/3, onsdagar 18.00-20.15
Ledare: Christa Karlsson

5 ggr / 750 kr

Retorik - konsten att tala!
Nyhet

Nyfiken på politik?
För arabisktalande

ان اإلم كان من س یا سي؟ ف ضول ال دی ك
!ھذا ت ع لم ان دون من س یا سي ت كون
ف ي ال س یا سة ھي ك یف ف یھ ت ت ع لم ل قاء ال ى ب ك سھ ال و الً اھ
ن ظام نا وأسو ق واعد ن ناق ش سوف معا !ان ضم تا ھي وك یف ال سوی د
م ن تخب ت كون ان مع نى و ال دی موق راطي. ال طری ق ای ضا ن ت ع لم سوف
ب ین اًخ ت الف ھو وما س یا سي ق رار ال ى م ق ترح من ت س لك ال تي
ال مح ل یةوال س یا سة ال س یا سة
ال برل مان م س توى ع لى
 ولهذا،في هذه الدورة الدراسية نتوجه الى النساء اللواتي قدمن جديدا الى السويد
.لدينامترجم الى اللغة العربية اثناء لقاءاتنا
اننا نخلق عن طريق لقاءاتنا نقط تالقي بين الناس الذين لديهم فضول حول كيفية العمل
.السياسي والناشطون سياسيا

Vi lär oss mer om vad retorik innebär, skriver egna
tal och tränar på att hålla dem inför en publik.
Du behöver inte ha några förkunskaper.
Halmstad
19 och 26/3, söndagar 13.00-17.00
Ledare: Christa Karlsson

2 ggr / 550 kr

Allas barnbarn - Läs och berätta
För dig som är pensionär och tycker om böcker
och barn. Tillsammans lär vi oss hur man blir en
bra sagoläsare. Efter kursen kan du gå ut till
förskolor och läsa för barnen.
Falkenberg
Start: 11/1, onsdagar 14.00-16.30
Start: 1/3, onsdagar 14.00-16.30
Ledare: Evy Olsson

 ستودي فربندت:المكان
vuxenskolan, Bredgatan Halmstad :العنوان
ال تاری خ:
2/3 , 9/3 ال ساعةال ساد سةوال ن صف من
ال تا س عة ال ساعة ال ى. م ساءا
 جيني اكسلسون:المسؤولة
الدورة الدراسية مجانية

5 ggr / Avgiftsfri

Vägen till en inre kompass
Depression, psykisk ohälsa, ungdomsvåld...
Barnuppfostran kräver idag ett stort mått av egna
ställningstaganden - en förutsättning för att våra
barn ska utvecklas till trygga och mogna individer.
Falkenberg

Nyfiken på försvaret?
Under tre kvällar tittar vi specifikt på
det militära försvaret, det civila försvaret
samt det säkerhetspolitiska läget
i norra Europa.
Kursen ges i samarbete med Allmänna
Försvarsföreningen Halland.
Halmstad
start: 16/3, torsdagar 18.30-21.00
Ledare: Per Carlsson

3 ggr / 100 kr

Startar när kursen är fullsatt
Ledare: Göran Åkermark

10 ggr / 100 kr

Nordiskt café - Konst i Norden
Välkomna att vid tre tillfällen uppleva lite av
nordisk konst. 30 kr för kaffe med dopp och
boklotteri, ingen anmälan behövs.
26/1 Dansk konst
23/3 Samisk konst
27/4 Halländsk konst
Kungsbacka
Start: 26/1, torsdagar 18.30
Ledare: Gunilla Carresjö

3 ggr / kostnadsfritt
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Birgitta Sandkvist
Cirkelledare hos Studieförbundet Vuxenskolan

Birgitta, berätta om dina
fredagförmiddagar?
Varje fredag sedan ett halvår tillbaka träffas jag och en grupp
afghanska unga kvinnor på Vuxenskolan för att träna svenska.
Grundkunskaperna varierar mellan deltagarna; vid våra första träffar
var det mest teckenspråk som gällde. Det var viktigt att skapa tillit
och få kvinnorna att våga säga några ord i taget. Motivationen är
hög och kvinnorna gör enorma framsteg. De har överraskat mer än
en gång.

Vad pratar ni om och vad gör ni?
Berättar för varandra om oss själva, våra familjer och våra liv. Tar
upp intressen och drömmar. Skratt är en viktig komponent vid våra
möten. Intresset för svenska och svensk grammatik har fått större
utrymme i takt med ökade kunskaper. Deras kunskapstörst är stor
och jag inspireras i samvaron.

Vad betyder era träffar för gruppen?
Det känns att det är viktigt för kvinnorna att komma ut i samhället,
att våga prata svenska även om det blir fel ibland. De säger alltid att
de vill prata mer på svenska. Vid senaste träffen fick de läsa några
korta enkla texter högt. Det var mycket uppskattat.

Har du något tips till den som också vill
leda språkcirklar?
Det är viktigt att känna av gruppen i början, hitta en bra ingång
i träffarna, skapa förtroende och att ha roligt. Säger som Lill
Lindfors ’musik ska byggas utav glädje, av glädje bygger man
musik’. Det är samma sak med språk, glädjen är viktig.

Birgitta, Najibe, Zahra, Banafshe, Kobra
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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.
Välkommen in till något
av våra lokalkontor!

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

