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Det var en sådan där osedvanligt vacker
dag vid havet när vi fotograferade några
av våra kurs- och cirkelledare. Inte gassande sol, men minst hundra nyanser av
grått mellan hav, sand och himmel.
Många samtal blev det, om intressen,
passioner, engagemang, liv och lust.
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Nedre: Eva, Elisabet och Catherine arbetar
med kursverksamheten i Halland och det
är även dem ni möter i vår kundtjänst.

Vår kundtjänst når du:

I höstens program möter du Marie, MajLis, Osama, Calle, Jennifer, Niclas och
Rana som alla leder olika kurser och
cirklar hos oss. Vem vet, kanske blir du
inspirerad att dela med dig av dina kunskaper eller erfarenheter, i så fall, tveka
inte att höra av dig.
Att vara cirkelledare är utvecklande, det
var faktiskt hela gänget rörande eniga
om. Man lär sig lika mycket själv som det
man lär ut, som Maj-Lis sa. Man växer
själv som människa på kuppen – det är
mycket värt i sig.

Viktigt att veta

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

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

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

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

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

Det går bra att dela upp betalning, men meddela det
vid anmälan.

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

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

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

Laholm: Mån, ons, tors
09.00-12.00

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

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

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

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

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

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

Studietid 1 studietimme = 45 minuter

Försäkring Som deltagare är du försäkrad för
olycksfall under kurstiden samt under färd till och
från studielokalen.
Kurser med tema öl/vinkunskap arrangeras utan
bidrag från stat, region eller kommun.

Reservation för ev. ändringar i programmet.
www.sv.se/halland uppdateras kontinuerligt med ändrade tider, nya kurser etc.
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Hylte: Mån 12.30-17.00

Varberg
Östra Långgatan 42,
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Falkenberg
Möllegatan 11,
311 34 Falkenberg
Halmstad
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Besöksadress: Skolgatan 1
Postadress: Box 95,
314 22 Hyltebruk

Inspiration
Vill du leva innan du dör…

Porträttfotografering

Föreläsare: Lars Classon, manusförfattare och regissör

Föreläsare: Maria Berg, fotograf

Lars drabbades under ett antal år av svår
ångest. Om detta och hur han gjorde för
att komma ur den berättar han i denna
föreläsning. Ett ångestladdat samtal med
ett lyckligt slut.
Halmstad
5/10, TORSDAG 18.30-20.00

Avgift: 280 kr

Yoga-Meditation, andning
och gudomliga krafter
– En historisk genomgång
av yogan i Indien.

Att fotografera är att måla med ljus, det
är nyckeln till alla bilder. Alla är vackra,
det är upp till fotografen att fånga detta
på bild. Det gäller att få personen framför
kameran att trivas, det är först då man
kan skapa en bra bild. Genom exempel på
bilder och ibland med hjälp av publiken,
kommer Maria att ge er en inblick och
tips från en porträttfotografs vardag.

Föreläsare: Marie Larsson

Halmstad

2/10, MÅNDAG 18.30-20.00

22/10, SÖNDAG 14.00-15.30

Avgift: 180 kr

Avgift: 250 kr

Innan bägaren rinner över

Föreläsare: Pehr Leksell

Föreläsare: Agneta Lundqvist

Pehr arbetar med sin examinering på
Masterutbildningen med fokusering på
modern yoga.

Vad kan du förändra hos dig själv för att
få balans i vardagen?

Yoga förknippas oftast med hälsa och
välmående, men har det alltid varit så?
Hur utövades yoga förr i dess hemland
Indien? Var hälsan det främsta målet
eller fanns det mera än välmående att
nå för den indiska yogin? Och varför
finns det fortfarande en rädsla för yogis
i dagens Indien?
Halmstad

Ångestfri med
Kbt-terapi

- Du säger ja fast du menar nej. Du tar hand
om andra istället för att ta hand om dig själv.
Du har flytt in i olika aktiviteter för att slippa
känna efter. Känner du igen detta? Du vet
vad som gäller för att det ska funka för dig,
men du gör ofta tvärtom eller inget alls.
En resa som handlar om kunskap , insikt
och förståelse för mig själv och andra.
Att inse att jag måste ge mig själv syrgas
innan jag kan ge det till någon annan.

17/9, SÖNDAG 17.30-19.30

Falkenberg

Avgift: 190 kr

10/10, TISDAG 17.30-19.30

Kunskap och inspiration till psykiskt
välbefinnande. Låt dig inspireras av hur
den kognitiva samtalsterapin öppnar
dörrar till förändring och ångestfrihet.
Kungsbacka
18/9, MÅNDAG 18.30-20.00

Varberg

Enneagram
- från medvetenhet till
handling

Föreläsare: Anna-Carin Håkansson
I den här föreläsningen får du möta
Anna-Carin Håkansson som är certifierad
Enneagramcoach.
Enneagram är vetenskapligt bevisat och
används i bl a USA, Tyskland och Danmark.
En timmes föreläsning för dig som vill veta
lite mer om kursen ”Från medvetenhet till
handling –Enneagram”.
Varberg
11/9, MÅNDAG 19.00-21.00

Avgift: 200 kr (Dessa 200 kr får du i
rabatt om du även går kursen, se sid 8).

Avgift: 125 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!

Måleriets historia

Helgkurs

Denna höst undersöker vi Picassos liv och
verk och efter det ryska målare. Här kan
du hoppa på som nybörjare varje termin!

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!
Varberg
START: 21-22/10, LÖR-SÖN 10.30-15.30
LEDARE: ANETTE CARLSSON MOBERG

Halmstad
START: 11-12/11, LÖR-SÖN 09.30-15.00
LEDARE: MARIA BERTA

2 ggr / 900 kr

Akvarell för nybörjare
2:a terminen

Uppehåll vecka 45
Halmstad
START: 10/10, TISDAGAR 16.00-18.30
LEDARE: BENKT ENGQUIST

Laholm
START: 12/10, TORSDAGAR 09.30-12.00
LEDARE: BENKT ENGQUIST

8 ggr / 1225 kr

Inspirerande målerikurs
i akvarell och akryl

LEDARE: ELSE POULSGARD

En inspirerande kurs för dig som är nyfiken
på att börja måla eller för dig som vill utveckla
ditt befintliga måleri. Vi kommer gå igenom
grunderna i både akvarell och akrylmåleri
och studera form, färg, perspektiv och olika
uttryckssätt.

10 ggr / 950 kr

Falkenberg

Akryl och akvarell

START: 7/9, TORSDAGAR 18.30,
VARANNAN VECKA

Kom och prova på att måla
akvarell från grunden.
Halmstad
START: 12/9, TISDAGAR 10.00-12.30

Under ledning av en erfaren konstnär får
du som är nybörjare hjälp med teknikerna
från grunden, materialval, färgblandning
och penselteknik.
Du som målat tidigare får råd och hjälp med
att utveckla och förnya ditt måleri.
Varberg
START: 11/9, MÅNDAGAR KL.13.30-16.30
LEDARE: SIV ERICSSON

8 ggr / 950 kr

LEDARE: FRIDA HAUGE

8 ggr / 1400 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: 7/9, TORSDAGAR 18.30-20.45
VARANNAN VECKA
LEDARE: KAISA ENGSTRÖM

7 GGR / 280 KR

Kungsbacka, Hällevik samlingslokal

Rana
Mazloum,
cirkelledare i Laholm
Berätta om din cirkel? Jag leder en konstkurs
med svenska och nyanlända kvinnor. Vi målar, ritar,
diskuterar och besöker muséer och gallerier tillsammans.
Varför blev det just konst? Konst är något som
ger dig positiv energi och färg i livet och det
behövs - inte minst när det är besvärligt.
Vad betyder folkbildning för dig? Att alla
människor i alla åldrar kan lära sig om
det som intresserar dem på ett enkelt
sätt, detta koncept var något helt nytt
för mig. Ett demokratiskt sätt att
lära, där vi i gruppen
bestämmer vad som
är bäst för oss.
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START: 29/8, TISDAGAR 18.30-20.45
EN GÅNG I MÅNADEN (12/9, 10/10, 7/11, 5/12)
LEDARE: KAISA ENGSTRÖM

5 ggr / 280 kr

Måleri
Måla under ledning av konstnär. Egna
motiv och stilleben. Utveckla ditt estetiska
sinnelag.
Kungsbacka, Galaxen i Onsala
START: 3/10, TISDAGAR 10.00-12.15
START: 3/10, TISDAGAR 18.00-20.15
LEDARE: GHEORGE MINESCU

8 ggr / 1650 kr
Inga rabatter lämnas på denna kurs.

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

Mat och dryck
Vegetarisk matlagning

Snacka om vin

Vill du äta mer vegetariskt? Kom och prova
på och få tips på olika vegetariska rätter
som vi avnjuter som buffé. Vi använder
närproducerade och ekologiska råvaror
och recepten tar vi med oss hem.

Nybörjare

Halmstad
18/11, LÖRDAG 10.00-13.00
LEDARE: CAMILLA PETERSSON

1 gång / 700 kr. Alla råvaror ingår i priset.

Ayurvedisk frukost
Du behöver bara en dag för att påbörja
en förändring! Vi träffas för att testa och
få inspiration på goda frukostar att starta
dagen med, som är bra just för dig! Rena
morgonmedicinen! Vi äter frukostbuffé
tillsammans med ekologiska råvaror och
får recepten med oss hem!
Halmstad
LEDARE: CAMILLA PETERSSON

21/10, LÖRDAG 09.00-11.15

1 gång / 400 kr. Alla råvaror ingår i priset.

Temakvällar i vinets tecken med Olle
Nordahl, Oenologen Vinkonsult.
Falkenberg
START: 12/9, TISDAGAR 19.00-21.00
LEDARE: OLLE NORDAHL

6 ggr / 880 kr

Vinkunskap
Grundkurs

Vi går igenom vad som händer hela vägen
från det vinplantan sätts i jorden tills vinet
är klart att hällas i glaset.
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.
Kungsbacka
START: 21/9, TORSDAGAR 18.30-20.45
LEDARE: MORGAN SKANTZ

Varberg

Matlagning för vardag
och fest NYHET
I denna kurs lagar vi trerätters menyer för
vardag och fest med trevliga dukningar.
Inga förkunskaper krävs!
Falkenberg
START: 13/9, ONSDAGAR
LEDARE: AGNETA LUNDQVIST

5 ggr / 800 kr

Hela Falkenberg bakar
NYHET

Detta är kursen för dig som gillar att baka
och för dig som är sugen på att lära dig det.
Här provar vi tillsamman med en bakglad
ledare att göra småkakor, pajer, vetebröd m m.
Inga förkunskaper krävs!
Falkenberg
START: 11/10, ONSDAGAR

START: 19/9, TISDAGAR 18.30-20.45
LEDARE: MORGAN SKANTZ

START: 29/10, SÖNDAG 10.00-16.00
START: 3/12, SÖNDAG 10.00-16.30
LEDARE: VLADIMIR BORODJI

Vinkunskap

Ölbryggning

Fortsättning NYHET

Fördjupade kunskaper om olika vintyper
och om vilka faktorer som påverkar doft
och smak. Vi lär oss också mer om vinodling
och vintillverkning genom diskussion och
samtal med varandra.

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.

Kungsbacka

Varberg, Veddige

START: 19/10, TORSDAGAR 18.30-20.45

START: 26/8, LÖRDAG 09.30-16.30

LEDARE: MORGAN SKANTZ

Varberg
START: 17/10, TISDAGAR 18.30-20.45
LEDARE: MORGAN SKANTZ

3 ggr / 500 kr

5 ggr / 800 kr

Fördjupning NYHET

Kungsbacka

Halmstad

1 dag + 1 återträff / 700 kr

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.

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

3 ggr / 500 kr

LEDARE: AGNETA LUNDQVIST

Ost- och vinkunskap

Ölbryggning

Med Fortsättningskursen som grund
fördjupar vi oss ytterligare i vinets
spännande värld. Vi håller oss ute i
vingården, inne i vineriet och vid olika
serveringstillfällen. Nya druvsorter
och vintyper finns med i innehållet!
Kungsbacka
START: 16/11, TORSDAGAR 18.30-20.45

START: 18/10, ONSDAGAR 18.30-20.00

LEDARE: MORGAN SKANTZ

LEDARE: ALEXANDRA RUANE

Varberg

2 ggr / 500 kr

START: 14/11, TISDAGAR 18.30-20.45
LEDARE: MORGAN SKANTZ

3 ggr / 500 kr

START: 27/8, SÖNDAG 09.30-16.30
LEDARE: ROBERT OLSSON

1 dag + återträff / 1450 kr
Allt material ingår. I dessa kurser
lämnas inga rabatter.

Syra dina grönsaker
- billigt och nyttigt!
Vi tillreder grönsaker och du får med dig
egen syrning hem. Vi går också igenom
historiken kring syrade grönsaker. Bra
för både magen och immunförsvaret!
Burkar och ingredienser ingår i priset.
Falkenberg
12/10, TORSDAG 18.00-21.00
2/11, TORSDAG 18.00-21.00
LEDARE: EIVOR GAVIE

Halmstad
21/10, LÖRDAG 10.00-13.00
LEDARE: EIVOR GAVIE

1 gång / 700 kr

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/halland • På telefon: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Hälsa och välbefinnande
Lunchyoga
Intensiv yoga i 40 min. Stärkande och
konditionshöjande övningar som ökar
djupandningen. Effektiv stretch. Bli
längre, starkare och mer i dig själv.
Halmstad
START: 12/9, TISDAGAR 12.10-12.50
LEDARE: EIVOR EVERTSSON

AntiGravity ®
Flygyoga

En unik hybrid mellan luftakrobatik och yoga, en allsidig träningsform och en
av de hetaste trenderna från USA. Detta är en lågintensiv träningsform där du
med hjälp av en Harrison Antigravity® Hammock kombinerar dans, gymnastik,
pilates och yoga. Anpassad just för dig som vill ta träningen till en ny nivå.

8 ggr / 700 kr

Dansstudion i Varberg är först på västkusten i Sverige att erbjuda denna
nya trend inom yogavärlden!

Lättyoga

Varberg

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

START: 14/9, TORSDAGAR 19.30-20.30
LEDARE: ANNA VILD

12 ggr / 1250 kr

Halmstad
START: 14/9, TORSDAGAR 13.00-14.30
LEDARE: EIVOR EVERTSSON

5 ggr / 590 kr

Yoga med Marie

NYHET

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.
Inga förkunskaper krävs! När möjlighet
finns kan du alternera mellan grupperna.
Falkenberg
START: 31/8, TORSDAGAR 10.00-11.30
START: 31/8, TORSDAGAR 13.00-14.30
LEDARE: MARIE KARLSSON

Halmstad
START: 30/8, ONSDAGAR 19.00-20.30
START: 1/9, FREDAGAR 16.00-17.30
START: 2/9, LÖRDAGAR 10.00-11.30
LEDARE: MARIE KARLSSON

10 ggr / 1000 kr

Kundaliniyoga
Nybörjare

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: 19/9, TISDAGAR 10.00-11.30
START: 19/9, TISDAGAR 18.30-20.00
LEDARE: VANJA ANDERSSON

10 ggr / 1100 kr. I denna kurs lämnas
inga rabatter.

Medicinsk yoga

Yoga för alla

MediYoga är en terapeutisk form av yoga.
De flesta upplever sig mer fokuserade,
lugnare, mer produktiva och känner en
ökad livsglädje. Den medicinska yogan är
mjuk och anpassningsbar, alla kan utföra
den oavsett ålder och besvär i kroppen.

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

Varberg, Spannarp

LEDARE: MARIA CALLEJA

START: 20/9, ONSDAGAR 10.00-11.00

10 ggr / 1000 kr

Falkenberg
START: 6/9, ONSDAGAR 19.15-20.45

LEDARE: VANJA ANDERSSON

10 ggr / 1100 kr. I denna kurs lämnas inga
rabatter.

Senioryoga

Varberg, Spannarp

Ett lugnt och stillsamt yogapass anpassat för
dig som är lite äldre. Vi arbetar med mjuka
kropps- och andningsövningar som frigör
ryggraden samt hjälper cirkulation och
rörlighet i såväl muskler som bindväv. Du
anpassar yogan efter dina förutsättningar
och uppnår friare andning och lugn i sinnet.

START: 18/9, MÅNDAGAR 10.00-11.00

Kungsbacka

LEDARE: VANJA ANDERSSON

START: 22/9, FREDAGAR 09.30-10.30

10 ggr / 800 kr

LEDARE: MARIE SEFFEL

Medicinsk yoga på stol
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.

Yin yoga

Varberg, Dansstudion
START: 13/9, ONSDAGAR 11.30-12.30

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.

LEDARE: JENNY AMMILON

Falkenberg

Miniyogaretreat

START: 7/9, TORSDAGAR 17.30-18.45
START: 7/9, TORSDAGAR 19.00-20.15
LEDARE: LISBETH LARSSON

10 ggr / 850 kr

Yoga, meditation
och avslappning
Laholm, Genevad
START: 6/9, ONSDAGAR 18.30-20.00

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

Unna dig själv en yogaretreat en gång
i månaden under hösten! 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!

LEDARE: GUNILLA SAMUELSSON

Halmstad

10 ggr / 1150 kr

START: 10/9, SÖNDAGAR 10.00-14.00

(SEDAN 15/10, 5/11 OCH 10/12)

LEDARE: MARIE KARLSSON

4 ggr / 1200 kr
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Den perfekta
gåvan! Köp ett
presentkort på en
kurs! Ring oss!

Hälsa och välbefinnande
Massage för hemmabruk

Meditation

Meditation Enebacken

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 massageoljor. Allt för att du ska
kunna hjälpa till om någon i din närhet
känner sig trött eller har ont. Massage läker
på många nivåer. I höst har vi två kurser

Nybörjare

NYHET

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

Varberg, Spannarp

Falkenberg

5 ggr / 600 kr

Halmstad
START: 17/9, 2 ST SÖNDAGAR 10.00-16.00
START: 1/10, 2 ST SÖNDAGAR 10.00-16.00
LEDARE: MARIE KARLSSON

2 ggr / 1000 kr

Lär dig olika
massagetekniker
Det finns många sätt att massera på och
bara för att vi är vana vid svensk klassisk
massage betyder det inte att det är den enda
gällande. Här erbjuds du en möjlighet att
få och utföra tre andra tekniker; bindvävsmassage, lymfdränage och aromamassage.
Halmstad
START: 10/10, TISDAGAR 17.30-20.30
LEDARE: MARIE KARLSSON

4 ggr / 1000 kr

Meditation
Nybörjare

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

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

6 ggr / 600 kr

Mandalamålning
och 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. Välj själv om du
vill måla med färgpennor eller akrylfärg
Falkenberg
22/10 SÖNDAG, 09.00-16.00
LEDARE: MARIE KARLSSON

Halmstad
3/9, LÖRDAG 09.00-16.00
LEDARE: MARIE KARLSSON

1 gång / 500 kr

Mandalamålning
med meditation Fortsättning
Kursen riktar sig till dig som gillar att skapa
och har erfarenhet av att göra Mandalas.
Även här med inslag av meditation

Varberg

Falkenberg

START: 14/9, TORSDAGAR 18.30-20.00

START: 29/10, SÖNDAG 09.00-16.00

LEDARE: VIVEKA MÅNEVI

LEDARE: MARIE KARLSSON

5 ggr / 600 kr

1 ggr / 500 kr

START: 19/9, TISDAGAR 18.30-20.00
LEDARE: MARJA ÅKESSON

Qi gong
Grundträning som innehåller en systematisk
genomgång av hela kroppen. Långsamma,
mjuka rörelser under koncentration.
Varberg, Spannarp
START: 18/9, MÅNDAGAR 18.30-19.30
LEDARE: VANJA ANDERSSON

10 ggr / 800 kr. I denna kurs lämnas
inga rabatter.

Varberg
START: 26/9, TISDAGAR 09.30-11.00
LEDARE: LEONOR NYSTRÖM

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

Ayurveda för kropp
och själ NYHET
Lär dig mer om vad Ayurveda, denna
fantastiska indiska lära kan göra för din
hälsa. Teori och tips blandas med praktik
som t ex örtfotbad, handmassage och
kur för trötta ögon.
Halmstad
START: 26/9, TISDAGAR 18.00-20.30
LEDARE: CAMILLA PETERSSON

3 ggr / 900 kr

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/halland • På telefon: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Hälsa och välbefinnande
Från medvetenhet till
handling – Enneagram
Det är lättare att skapa förändringar hos
dig själv och förståelse för andra, när du
vet vad som ligger bakom. I den här kursen
får du kunskap samt verktyg för ökad
självkännedom.
Enneagram som vi använder oss av är
vetenskapligt bevisat och används mycket
i USA, Tyskland samt Danmark. Ledaren
är certifierad Enneagramcoach.
Varberg				

Personlig utveckling
- Stärk relationen till
dig själv NYHET
Lär dig att hitta och förbättra din självkänsla,
börja leva och vara som du innerst inne vill.
Efter avslutad kurs är du bättre rustad för
att stå emot stress och känner dig tryggare
i dig själv och dina val.

3 ggr / 2200 kr. I denna kurs lämnas
inga rabatter.

Metodutveckling för
coacher via Enneagrammet
Styrkan med att använda Enneagrammet
som personlighetstypologi vid coaching,
är att modellen gör det möjligt för den
som coachar att snabbt identifiera
klientens utvecklingsbehov.
Varberg
START: 6/10, FREDAG 9.00-16.00 SAMT 7/10

LÖRDAG, 10.00-15.00 + UPPFÖLJNING

START: 12/10, TORSDAGAR 18.00-20.00
LEDARE: MARIE LARSSON

6 ggr / 750kr

Stress på liv och död
NYHET

Stressar du? Då är detta en kurs för dig!
Stressens negativa effekter på din hälsa är
svåra att överdriva, men de goda nyheterna
är att du faktiskt KAN minska stressen i
ditt liv. Här får du massor med tips om hur
du gör det, samt en grundlig förståelse för
vad stress är och hur det påverkar dig.

3 ggr / 5500 kr. I denna kurs lämnas
inga rabatter.

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
28/10, LÖRDAG 13.00-17.45
LEDARE: JONAS WÅRSTAD

1 gång / 500 kr

Falkenberg

Halmstad

21/10, LÖRDAG 10.00-15.30

START: 14+16/11, TISDAG OCH TORSDAG

LEDARE: JONAS WÅRSTAD

18.30-20.45

LEDARE: JONAS WÅRSTAD

2 ggr / 450 kr

LEDARE: ANNA-HÅKANSSON OCH

CARINA TORNBERG

www.facebook.com/
svhalland

Kungsbacka

START: 26/9, TISDAGAR 18.00-21.00
LEDARE: ANNA-CARIN HÅKANSSON

Gilla oss på Facebook
och var med och få
erbjudanden och
löpande info:

Lär dig att läsa kroppsspråk
60-90% av all kommunikation är icke-verbal.
Här lär du dig tolka över 100 olika former av
kroppsspråk. Föreställ dig vilken nytta du skulle
ha av detta, både privat och i ditt yrke! Du får
i princip ett sjätte sinne!
Halmstad
START: 23/11, TORSDAGAR 18.30-20.45
LEDARE: JONAS WÅRSTAD

2 ggr / 450 kr

1 gång / 500 kr

Halmstad
19+21/9, TISDAG OCH TORSDAG 18.30-21.00
7+9/11, TISDAG OCH TORSDAG 18.30-21.00
LEDARE: JONAS WÅRSTAD

2 ggr / 500 kr

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
28/10, LÖRDAG 9.45-12.00
LEDARE: JONAS WÅRSTAD

1 gång / 300 kr

Halmstad
12/10, TORSDAG 18.30-20.45
LEDARE: JONAS WÅRSTAD

1 gång / 225 kr
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Hälsa och välbefinnande
Makeup

Compassion

Här är kursen för dig som vill lära dig om
hur och varför man lägger makeup. Vi går
igenom huden, bryn och bas och lätt makeup
och festsminkning.

Mind träning. Öva upp din förmåga till
bättre värme, förståelse och omsorg.
Hjälper människor till att värna om sig
själva och andra, sätta gränser och att
hantera stress.

Falkenberg
START: 28/9, TORSDAGAR 18.15-20.15
LEDARE: SANNA QVIST FRÅN BODY SHOP

Gör egna salvor och krämer

NYHET

START: 26/9, TISDAGAR 18.30-20.00
LEDARE: ANN-CHARLOTTE BJÖRESUND

2 ggr / 400 kr

8 ggr / 650 kr

Makeup

Core energy

Här är kursen för dig som vill lära dig mer
om hur och varför man lägger en makeup!
Vi går igenom färglära, appliceringsteknik
och olika verktyg för ett lyckat resultat.

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)!

Inga förkunskaper krävs. Du måste ha fyllt
16 år för att få delta.
Varberg
START: 3/10, TISDAGAR 18.30-21.30
LEDARE: SUSSIE PETERSSON		

Halmstad NYHET
14 OCH 21/11, TISDAGAR 18.00-21.00
LEDARE: SUSSIE PETERSSON		

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.

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

Kungsbacka NYHET

LEDARE: LEONOR NYSTRÖM

LEDARE: SANNA QVIST FRÅN BODY SHOP

2 ggr / 400 kr

Halmstad
28/11, TISDAG 16.00-20.00
LEDARE: SUSSIE PETERSSON

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

Falkenberg, Klitterbadet
varmvattenbassängen
START: 19/9, TISDAGAR 19.15-20.15
START: 24/9, SÖNDAGAR 17.00-18.00
START: 24/9, SÖNDAGAR 18.00-19.00
START: 24/9, SÖNDAGAR 19.00-20.00
LEDARE: JOHANNA SKOGLUND

12 ggr / 1000 kr

LEDARE: ANNA VILD

Hälsa, kost och motion

START: 12/10, TORSDAGAR 18.15-20.15

Friskvård i vatten

START: 11/9, MÅNDAGAR 18.30-19.30

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.

Falkenberg

28/10, LÖRDAG 09.00-16.00

Varberg

Makeup - för seniorer

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

Hölseböke Naturhälsogård

1 gång / 600 kr. Materialkostnad tillkommer.
Tag med egen lunch.

10 ggr / 850 kr

LEDARE: SUSSIE PETERSSON

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

LEDARE: INGER GUSTAVSON

2 ggr / 840 kr

START: 24/10, TISDAGAR 18.30-21.30

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

Varberg, Påskbergsdammen
START: 25/9, MÅNDAGAR 09.00-10.00

20 ggr / Avgiftsfri

Marie
Karlsson,
cirkelledare i Halmstad
och Falkenberg
Berätta om din cirkel? Jag har kurser i flera ämnen svenska, engelska, yoga, massage och mandalamålning
Hur kom det sig att du blev cirkelledare? Jag har
under mina resor och vistelser utomlands samlat på mig
erfarenheter som jag nu vill dela med mig av. Jag är en
kreativ själ och jag gillar att inspirera.
Vad är så speciellt med en studiecirkel?
Att vi lär oss tillsammans, deltagarna är motiverade,
de har aktivt sökt sig för att de vill lära sig.
Jag känner mig modig, kreativ och fri
i min roll som cirkelledare och
det är enormt kul!

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

Släktforskning

Släktforskning - DNA

Föreläsning

Fortsättning

Föreläsare: Heinrich Kaufmann

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

- komplement till släktforskning
i arkiven.

Introduktion i vad släktforskning är och
hur man kommer igång. Vilka resurser
som finns på bibliotek och studieförbund.
I samarbete med Kungsbacka bibliotek.

Halmstad
START: 26/10, TORSDAGAR 14.00-17.00

Kungsbacka, Kulturhuset Fyren

LEDARE: ISABELLE NOLENSJÖ

14/9, TORSDAG 18.00

5 ggr / 750 kr

Avgiftsfri

Släktforskning

Släktforskning

Fortsättning

Nybörjare

Vi fördjupar våra kunskaper med att bygga
släktträd i släktprogrammet 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.

För dig som vill komma igång. Vi går igenom
släktforskningens grunder, kyrkoarkiv och
handskriftsläsning, samt lär oss om olika
databaser. Viss datavana krävs.
Kungsbacka
START: 21/9, TORSDAGAR KL 10.00-12.30
LEDARE: HEINRICH KAUFMANN

7 ggr / 1100 kr

Varberg

Laholm
START: 20/9, ONSDAGAR 18.30-21.00
LEDARE: MATS IVARSSON

4 ggr / 475 kr

START: 5/10, TORSDAGAR 09.00-12.00

START: 19/9, TISDAGAR 18.00-20.30

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

Fortsättning

För dig som kommit långt i din släktforskning
och nu vill lära dig mer om varje ana, hur de
levde och vad de lämnade efter sig Att förstå
hur en mantalslängd är uppbyggd och vad vi
kan få ut av den. Bouppteckning visar till 100%
vad våra anor ägde och vilka som var arvingar.

En kurs för dig som redan forskar och söker
emigranter. Vi lär oss att söka i Ancestry,
Family search m m. Datorvana krävs

START: 14/9, TORSDAGAR 14.00-17.00
LEDARE: ISABELLE NOLENSJÖ
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Mantalslängder och
bouppteckningar NYHET

NYHET

Halmstad

Disgen 2016
Grund

6 ggr / 700 kr

Vi arbetar i programmet Disgen och lär
oss hur man skriver in anor och säkrar
uppgifter på rätt sätt. Du behöver skaffa
Disgen 2016 innan kursen startar.

Hylte

Varberg

START: 14/9, TORSDAGAR 9.00-12.00

START: 3/10, TISDAGAR 13.30-16.30

LEDARE: GERT EDBERTSSON

LEDARE: GUNNAR BENGTSSON

8 ggr / 1150 kr för medlemmar i Hallands
Släktforskarförening. 1350 kr ej medlem.
Abonnemang på Arkiv Digital tillkommer för
dig som inte redan har. Ta med egen dator!

6 ggr / 1100 kr

Laholm
START: 28/9, TORSDAGAR 13.00-16.00
LEDARE: TOMMY OLSSON

3 ggr / 475 kr

Bygg ditt släktträd
i “Min släkt” NYHET
Bygg ditt släktträd i programmet Min släkt.
För dig som redan använder det så går vi
igenom godbitarna i programmet, t ex
bilder, export till Ancestry m m.

Disgen 2016

Laholm

Fortsättning

START: 19/10, TISDAGAR 13.00-16.00

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

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.

Kungsbacka

Varberg

START: 26/9, TISDAGAR 18.00.20.30

START: 8/11, ONSDAGAR 09.00-12.00

LEDARE: HEINRICH KAUFMANN

LEDARE: RUSTAN GLANS

6 ggr / 850 kr

6 ggr / 1100 kr

Registrera och hantera

3 ggr / 390 kr

Emigrantforskning
- forskning via Ancestry

LEDARE: ISABELLE NOLENSJÖ

Släktforskning

LEDARE: BARBRO MAIJGREN

4 ggr / 475 kr

START: 19/9, TISDAGAR 14.00-16.30

LEDARE: TOMMY OLSSON, MATS IVARSSON

START: 18/10, ONSDAGAR 13.00-15.15

LEDARE: MATS IVARSSON

Falkenberg

START: 19/9, TISDAGAR 18.30-21.00

Laholm

START: 9/11, TORSDAGAR 18.30-21.00

6 ggr / 1100 kr

Laholm

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

LEDARE: GUNNAR BENGTSSON

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

NYHET

LEDARE: TOMMY OLSSON

3 ggr / 475 kr

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

Läs
& res!

Island

Sicilien

Ön med den spännande naturen, historien,
geologin, mäktiga vattenfall och lavafält.
Vi har 6 träffar under höst och vår och
följer upp med en resa sommaren 2018

Lär dig mera om Medelhavets största ö
Sicilien. Om Santa Lucias Syrakusa, Marsalavinets hemligheter, medeltida bergsbyar
och grekiska tempel.

Falkenberg

För de som vill gör vi en rundtur på denna
fantastiska ö i maj nästa år. Då får vi förutom
att uppleva naturen och pulserande städer
också njuta av ett kök som blandar italienska
och arabiska smaker.

START: 24/10, TISDAGAR 18.00-20.30

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.

LEDARE: ULLA RICKARDSSON

LEDARE: ULLA RICKARDSSON

Varberg

Ett populärt och trevligt sätt att
förbereda sig inför kommande resor.

6 ggr / 500 kr

START: 19/11, SÖNDAG 10.00-14.00 (ÖVRIGA

Halmstad
START: 18/10, ONSDAGAR 18.00-20.30

TRÄFFAR BESTÄMS VID FÖRSTA TILLFÄLLET
TILLSAMMANS MED GRUPPEN).

LEDARE: CHRISTINA JOHNSTONE

Foto och film

4 ggr / 420 kr

Porträttfotografering
med digitalkamera

Lär dig grunderna i
konsten att filma

Digitalfoto

Helgkurs

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.

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.
Du behöver inga förkunskaper, men du ska
ha en digitalkamera som du behärskar till
viss del.
Halmstad
16-17/9, LÖR-SÖN 10.00-16.00
LEDARE: ELVINE LUND

2 ggr / 875 kr

Halmstad
LEDARE: LARS BJÖRK

Ta med din systemkamera, men även
instruktionsboken är bra att ha till hands.

4 ggr / 600 kr

Falkenberg

START: 7/11, TISDAGAR 14.00-15.30

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

Porträttfotografering

Kungsbacka

Fortsättning NYHET

START: 23/10, MÅNDAGAR 18.30-21.00

Helgkurs

Vi tar oss tid att fotografera och fördjupa
vårt seende genom linsen, komposition
och vår förmåga att “se ljuset”. Vi bygger
en reflexskärm som du tar med dig hem.
Halmstad
7-8/10, LÖR-SÖN 10.00-16.00
LEDARE: ELVINE LUND

2 ggr / 950 kr

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig
lite mer om din digitala systemkamera.
Hur du kan använda de olika programmen
som finns i kameran och vilka program
man kan använda till vilka bilder.

LEDARE: PAUL SIRUGO

6 ggr / 1500 kr

Naturbilder

NYHET

Vill du ha handledning i att fotografera
”Naturfoto”? Kom och var med en dag, först
för en teoretisk genomgång, för att sedan ta
oss gemensamt ut i naturen. Vi åker till Danska
fallen i Simlångsdalen och ner till några av
våra fantastiska kustremsor.
Halmstad
24/9, SÖNDAG 13.00-18.00

START: 20/9, ONSDAGAR 18.00-20.30
LEDARE: GLENN T UNGER

6 ggr / 800 kr

Lightroom NYHET
Bildredigering i Lightroom 6/CC. En kurs för
dig som har jobbat lite i programmet och har
det i din dator.
Vi repeterar de enklaste funktionerna som framkallning, beskärning, exponering, skuggor och
kontraster. Du kommer också att få tillfälle att
arbeta med dina egna bilder.
Halmstad
14/10, LÖRDAG
09.00-15.00
LEDARE:

MARIA BERG

1 gång / 1000 kr

Följ oss på
Instagram:
svhalland

LEDARE: MARIA BERG

1 gång / 900 kr

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

11

HALMSTAD
Bellydance
Prova något nytt, lär dig dansa magdans!
Genom rolig och medryckande träning lär
du dig att kontrollera och isolera kroppen.
Halmstad
START: 13/9, ONSDAGAR 18.10-19.10
LEDARE: SANDRA BERGQVIST

10 ggr / 950 kr

Street för vuxna
Nybörjare

I denna kurs tränar vi styrka, koordination
och smidighet i samband med olika danskombinationer. Vi dansar till musik med
skönt gung och flow och lägger även fokus
på känsla och uttryck!
START: 11/9, MÅNDAGAR 18.30-19.30
LEDARE: ELMA DOLOVAC

10 ggr / 1140 kr

Breakdance för dig
mellan 8-12 år
Nybörjare

Tillsammans med en breakdansare lär du dig grunderna som är
trix, balans och dans, dock ingen
koreografi. I dessa kurser är ungdomsrabatten redan dragen.
START: 11/9, MÅNDAGAR 18.30-19.30
LEDARE: ELVIR ALJECEVIC

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

Breakdance
- För dig som är har dansat
en del breakdance innan
START: 11/9, MÅNDAGAR 17.20-18.20
LEDARE: ELVIR ALJECEVIC

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

Street för vuxna

NIA – Holistisk träning
Vi kombinerar rörelse från dans, kampsport och
tekniker för kroppsmedvetenhet. 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.
START: 24/8, TORSDAGAR 17.30-18.30
START: 28/9, TORSDAGAR 17.30-18.30
START: 9/11, TORSDAGAR 17.30-18.30
LEDARE: CAITLIN RADEMAEKERS, NIA
WHITE BELT LIC. TEACHER

5 ggr / 850 kr

NIA – lördagar
Kickstarta helgen med ett härligt NIA-pass!
START: 26/8, VARANNAN LÖRDAG 09.30-10.30
START: 21/10, 4 GÅNGER VARANNAN LÖRDAG
09.30-10.30
LEDARE: CAITLIN RADEMAEKERS, NIA
WHITE BELT LIC. TEACHER

Fortsättare NYHET

4 ggr / 690 kr

START: 12/9, TISDAGAR 18.15-19.15
LEDARE: ELMA DOLOVAC

10 ggr / 1140 kr

Barndans för dig
mellan 5-7 år
Vi blandar lek och rytmik med grundläggande
teknik, för att skapa en bra grund i dansen.
START: 17/9, SÖNDAGAR 13.00-14.00
LEDARE: MIMMIE KLARÉN OCH IDA HAGGREN

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

MTV-Dance för dig
mellan 8-12 år
Vi gör steg- och danskombinationer till den
senaste popmusiken samtidigt som vi jobbar
på vår rytmkänsla och koordinationsförmåga.

Ännu mera dans
Folkdans

Folkdans

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

Familjegrupp, barn 4-7 år

Falkenberg, Hebergs Bygdegård

START: 19/9, TISDAGAR 17.30-18.30

START: 20/9, ONSDAGAR 19.30-21.30
LEDARE: LARS-BÖRJE NILSSON

150 kr/termin och familj. Anmälan till
Carina, 0733-86 47 17 (efter kl 16.00)

10 ggr / 300 kr. Anmälan och info:
Anna-Kerstin, 0346-170 30

Dans för Parkinson

Kungsbacka, Tölögården

Med Vallda folkdanslag.

START: 12/9, TISDAGAR 17.00-18.00

START: 3/10, TISDAGAR 19.30-22.00

LEDARE: ELMA DOLOVAC

LEDARE: CLAES PEHRSSON

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

15 ggr / 300 kr inkl. fika. Anmälan och
info: Claes, 0709-20 63 10

Varberg, Södertull

Med Varbergs folkdansare.
START: 19/9, TISDAGAR 19.00-21.00
LEDARE: INGBRITT SUNESSON

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

Varberg, Södertull

För nybörjare och fortsättare

En dansklass där vi arbetar upp styrkan,
smidigheten, balansen och kordinationen.
Rörelserna är speciellt anpassade till
personer med Parkinson, men närmsta
anhörig är också välkommen att delta
på kursen.
Varberg, Träslövsgården
START: 21/9, TORSDAGAR 15.00-16.00
LEDARE: CATHERINE UNGBERG

10 ggr / 150 kr. I denna kurs lämnas
inga rabatter.

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

VARBERG

Workshop
Lördag 2/9
Mer info på
sv.se/halland

Måndagar START: 11/9
17.00-18.00
17.00-18.00
18.00-19.30
19.30-20.30

Streetdance, 10 år & uppåt. Mellan
Showstreet, 7-9 år. Nybörjare NYHET
Streetdance, 10 år och uppåt. Fortsättning
Orientalisk dans. Fortsättning

Tisdagar START: 12/9
16:45-18:00
17:15-18:00
18:00-19:00
18:00-19:30

Musikal, 7-12 år. Nybörjare/Forts.
Showkids, 5-6 år
Showjazz, 7-9 år. Forts.
Floorwork – Feminine flow NYHET

Onsdagar START: 13/9
17.00-18.00
17.30-19.00
18.00-19.30
19.00-20.30

Breakdance, 7 år & uppåt. Nybörjare NYHET
Orientalisk dans. Nybörjare. 10 ggr / 1000 kr
Breakdance, 9-14 år. Forts 2
Orientalisk dans. Nyb, steg 2. 10 ggr / 1000 kr

Torsdagar START: 14/9
17:00 -18:00
17.00-18.00
18:00-19:30
19.00-20.00

Showstreet, 9-11 år. Forts. NYHET
Streetdance, 10 år & uppåt. Nybörjare NYHET
Modern jazz, vuxna. Nyb/Forts. OBS! Start 7/9
NIA dans. Nybörjare/Forts. 6 ggr / 900 kr

Fredagar START: 15/9
13.00-14.00 Dansa för livet, senior NYHET
17.30-18.30 Urban Dance NYHET
18.00-19.00 Breakdance, extra träning, alla åldrar
Fortsättning/Avancerat. NYHET

Lördagar

OBS! START: 9/9

Showjazz, 10-13 år. Nybörjare/
Fortsättning (varje lördag) NYHET
14.30-16.00 Streetdance, 15-17 år. Fortsättning
(varannan lördag, jämna veckor)
16.00-17.30 Commercial streetdance/Hip hop,
tonår. Forts/Avanc (varannan
lördag, jämna veckor)
11.00-12.30

START: 16/9

14.30-16.00 Contemporary jazz, 13-15år. Mellan
(varannan lördag, ojämna veckor)
8 ggr / 970 kr NYHET
16.00-17.30 Contemporary jazz, 15 år & uppåt. Mellan/
Avancerad (varannan lördag, ojämna veckor)
8 ggr / 970 kr NYHET

Söndagar

Priser

45 min: 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 450 kr rabatt vid 4 kurser.

Uppge vid anmälan att du är berättigad rabatt.

Babyrytmik
Interagera med ditt barn genom rytmik och sång. Målet är att hjälpa
barnet i både sin fysiska och psykiska utveckling med hjälp av universalspråket och hjälpmedlet musik.
Mini 2 - 9 mån
Midi 9 mån - 2,5 år

START: 15/9, FREDAGAR 10.30-11.15
START: 15/9, FREDAGAR 09.30 - 10.15

LEDARE: ANNA VILD

6 ggr / 650 kr

Jennifer West
cirkelledare i Varberg
Berätta om din cirkel? Jag har
kurser i dans för barn i åldrarna
5-14, där vi övar på att dansa
i takt till musik.
Vad betyder det för dig att vara
cirkelledare? Jag får lära mig hur jag
ska få andra att lyssna, jag har själv
blivit tryggare och jag vågar mer tack
vare dessa fantastiska dansgrupper.
Har du något tips till andra som vill
bli cirkelledare? Jajjamen! Mitt bästa
tips är att ha tålamod – och vara
positiv och snäll

OBS! START: 10/9

11.00-12.00 Balett, 8-12 år. Nybörjare/Forts. NYHET
17.00-18.00 Breakdance, 7-9 år. Fortsättning
18.00-19.30 Breakdance, tonår. Avancerad

Anmälan och fördjupad kursinfo på webben: www.sv.se/halland • På telefon: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Vill du bli
en av oss?

14

Har du något du vill dela med dig av, vill
du kanske hålla en kurs eller en studiecirkel
inom ett område som du brinner för?
Som kurs- och studiecirkelledare spelar du en oerhört viktig roll.
Du har lusten att dela med dig och vi kan erbjuda dig en grundläggande
utbildning där du får kunskaper i gruppdynamik, pedagogik och konsten
att leda en grupp. Du får också träffa andra cirkelledare från olika områden.
SV söker alltid efter engagerade kurs- och cirkelledare som kan utveckla
vår verksamhet. Det är nämligen det vi brinner för - att skapa mötesplatser
där människor växer och utvecklas.
Så är du intresserad av att bli ledare eller föreläsare hos oss, tveka inte
utan skriv några rader och berätta om dig själv till halland@sv.se,
så hör vi av oss.
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Musik och teater
Lär dig dirigera en kör!

Morups visgrupp

NYHET

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

Kursen vänder sig till dig som har en kör
och vill bli bättre på att dirigera.
Här lär du dig allt du behöver kunna, som
grundläggande slagteknik för alla sorters
taktarter, hur man “får igång” kören,
upptakter, nyanseringar, markeringar,
pondus inför kören m m.
Halmstad
18-19/11, LÖR-SÖN 13.00-17.00
LEDARE: BIRGIT HUSS

2 ggr / 700 kr

Tonicakören
För dig som tycker om att sjunga.
Falkenberg, Mötesplats Mölle
START: 23/8, ONSDAGAR 18.00-19.15
VARANNAN VECKA
LEDARE: GUN SVENSSON

8 ggr / 375 kr

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

Falkenberg, Morup
START: 6/9, ONSDAGAR 19.45-21.15
VARANNAN VECKA
LEDARE: GUN SVENSSON

8 ggr / 430 kr

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

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

www.thetube.se

Falkenberg,
Församlingsgården
START: 31/8, TORSDAGAR 19.00
LEDARE: MIA ABRAHAMSSON

Ukulele

15 ggr / 300 kr

Grundkurs

Halmstads manskör

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

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 0733-508343.

Ta med ukulele samt boken ”Spela Ukulele 1”.
Kungsbacka, Alléteatern
START: 25/9, MÅNDAGAR 16.00-17.30
LEDARE: TOBIAS HERBERTZON

Halmstad

10 ggr / 850 kr

START: 11/9, MÅNDAGAR
18.30-20.45

Grundkurs fortsättning

LEDARE: BIRGIT HUSS

16 ggr / 250 kr

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

Dragspel

Kungsbacka, Alléteatern
START: 25/9, MÅNDAGAR 17.30-19.00

Nybörjare & fortsättare

LEDARE: TOBIAS HERBERTZON

Olika dagar och tider.

10 ggr / 750 kr

Varberg

Fortsättning med teknik

START: SÖNDAG 10/9, TISDAG 12/9
SAMT ONSDAG 13/9

12 ggr / 1435 kr

För dig som spelat flera terminer. Fler ackord och
fler låtar som kan vara bra att kunna. Lite lättare
musikteori, tonarter, transponeringar och teknik.

Falkenberg

Kungsbacka, Alléteatern

START: 11/9, MÅNDAGAR

START: 25/9, MÅNDAGAR 19.00-20.30

LEDARE: HÅKAN WIDAR

LEDARE: TOBIAS HERBERTZON

12 ggr / 1350 kr

10 ggr / 750 kr

LEDARE: HÅKAN WIDAR

Må Väl-kören!
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 - det
sänker stressnivån, förbättrar sömnen och
ökar din blodcirkulation. Dessutom är det
jättekul!
Temat för terminen är julsånger!
Halmstad
START: 21/10, LÖRDAGAR 13.00-14.30
LEDARE: CHRISTINA ANGSVIK

7 ggr / 400 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.
FÖR MER INFO:

www.kulturverket.se.

Kulturverkets musikskola; 035-300 45,
kulturverket@telia.com eller SV 077-440 00 33, www.sv.se/halland
ANMÄLAN/FÖRFRÅGAN:

Här lämnas inga rabatter.
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IT, data och ekonomi
Datorkunskap,
Windows 10 *

iPad

Vi går igenom funktionerna
i Windows 10 och lär oss att
använda datorn så att vi får
mycket nytta och nöje av den.

Bli kompis med din iPad.

Inga förkunskaper behövs,
bara aktivt intresse. Det finns
dator att låna på kursen.
Kungsbacka
START: 4/9, MÅN 13.00-15.30
START: 13/9, ONS 18.00-20.30
LEDARE: STEN RÖNNBOM

7 ggr / 1250 kr

Varberg

nybörjare

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

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.

Inga förkunskaper krävs. Ta
med egen iPad (surfplatta från
Apple) och laddare med sladd.
Kungsbacka
START: 21/9, TORS 13.00-15.30

START: 5/9, TISDAGAR
09.00-12.45

9 ggr / 2495 kr. Studiematerialet
“Bokföring från början” ingår.

LEDARE: STEN RÖNNBOM

LEDARE: STEN RÖNNBOM

Halmstad

Lär dig grunderna och
upptäck möjligheterna.

START: 18/9, MÅN 12.45-15.00

Ta med din egen iPhone!

Halmstad

LEDARE: ANNIKA RAIHLE

START: 11/9, MÅN 10.00-12.15

Varberg

LEDARE: ANNIKA RAIHLE

6 ggr / 1550 kr.
Studiematerial ingår!

iPad
Prova på

Har du funderat på att köpa en
iPad, men är osäker på om det
är något för dig? Ta då chansen
att komma till oss och testa en
av våra, under ledning av en
kunnig ledare. I dessa kurser
är pensionärsrabatten redan
dragen.
Kungsbacka
11/9, MÅNDAG 09.30-12.00

START: 12/10, TORS 09.30-12.00
LEDARE: ELISABETH HAGBERG

4 ggr / 800 kr

LEDARE: ELISABETH HAGBERG

4 ggr / 700 kr

Halmstad

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

Fortsättning

3 ggr / 600 kr

De sista två veckorna kör
vi även på måndagarna.

iPhone

START: 7/11, TISDAGAR
09.00.11.30

Fortsättning

LEDARE: ELZBIETA JOHANSSON

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

8 ggr / 1280 kr

Här erbjuder vi dig en fördjupning av möjligheterna
med din iPad. Du tar med
din egen Ipad (surfplatta
från Apple) på kursen.
Kungsbacka
START: 23/10, MÅN 13.00-15.30
LEDARE: STEN RÖNNBOM

Varberg

START: 14/11, TIS 09.30-12.00
LEDARE: ELISABETH HAGBERG

LEDARE: ELISABETH HAGBERG

Halmstad

Halmstad

START: 23/10, MÅN 12.45-15.00

LEDARE: ANNIKA RAIHLE

START: 10/10, TISDAGAR
09.30-12.00

Bokföring med
Visma 500 *

START: 13/9, ONSDAGAR
09.30-11.45

Varberg

11/9, MÅNDAG 12.45-15.00

Varberg

LEDARE: ELZBIETA JOHANSSON

iPad för dig
med egen iPad

LEDARE: STEN RÖNNBOM

14/9, TORSDAG 09.30-12.00

Halmstad

Bli kompis med
din iPhone

START: 23/10, MÅN 13.00-15.30

7 ggr / 1250 kr

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

LEDARE: ANNIKA RAIHLE

4 ggr / 800 kr

LEDARE: ANNIKA RAIHLE

Halmstad
START: 11/10, ONSDAGAR
09.30-11.45
LEDARE: ANNIKA RAIHLE

3 ggr / 600 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.

1 gång / 250 kr
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Djur, natur, jakt
Motorsåg A+B

Röjsågskörkort

Svampexkursion

Biskötsel

Förberedande kurs inför prov
och uppkörning till körkort.
Instruktör, examinationsavgift och kursböcker ingår i
avgiften. Åldersgräns 16 år.

Förberedande kurs inför prov
och uppkörning till körkort.

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.

Teoretisk och praktisk
kurs om biodling.

Hyltebruk

10 ggr / 1000 kr

10/9, SÖNDAG 10.00-13.00

Varberg

Kungsbacka
START: 1/11, FYRA ONSDAGAR
18.00-21.00 + 3 SÖNDAGAR
LEDARE: LARS OVRELL

Varberg
START: 6/9, FYRA ONSDAGAR
18.00-21.00 + TRE SÖNDAGAR
LEDARE: LARS OVRELL
START: 21/9, TVÅ TORSDAGAR

18.30-21.30 + 5 HELGDAGAR
LEDARE: ANDREAS KLASSON

Falkenberg
START: 17/10, TISDAGAR
18.00-21.00
LEDARE: ERIK KARLSSON

Studielitteratur, uppkörning och
körkortsbevis ingår i avgiften.
Falkenberg
LEDARE: ERIK KARLSSON

7 ggr / 3900 kr. I denna
kurs lämnas ingen rabatt.

Svamp i Halland

1 gång / 200 kr

Kill är biolog med ett särskilt
intresse för svamp. På innekvällarna tar han upp svamp i
allmänhet och olika kännetecken.
Vi behandlar de svampar som
finns i markerna just nu. På
uteträffarna plockar vi säkra
och enkla matsvampar men tar
också upp möjliga förväxlingsarter. Inga förkunskaper krävs.

Hundkurs

Halmstad

Halmstad

START: 21/9, 3 TORSDAGAR

31/8, 14/9, TORSDAGAR
18.30-21.00 +2/9 OCH 16/9,
LÖRDAGAR 13.00-17.00

18.00-21.00 + 4 HELGDAGAR
LEDARE: BENGT OLOFSSON

7 ggr / 4750 kr. I dessa kurser
lämnas inga rabatter.

LEDARE: KILL PERSSON

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

NYHET

START: VÅREN 2018

10 ggr / 750 kr

Det är även en kurs för dig som
är intresserad av kommunikation
och som vill förbättra och fördjupa
relationen till din hund.
Falkenberg
START: 13/9, ONSDAGAR
18.30-21.00

5 ggr / 800 kr

Navigation
och sjöliv
Båtpraktik

LEDARE: VIVIAN TISTING

1/10, SÖNDAG 16.00-20.00

1 gång / 295 kr

LEDARE: SVANTE SVENSSON

Planera trädgården, gammal som ny,
så att den blir lättskött och vacker.

ROSE-MARIE BENGTSSON

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

START: 22/10, SÖNDAG 10.00-13.00

Trädgårdsplanering

LEDARE: BENGT FRIZELL OCH

LEDARE: TORE JOHANSSON

Här har du chansen att öva på att identifiera
olika fyrkaraktärer, styra båten efter kompass,
i enslinje, förtöjning och träna ”Man över bord”.
Halmstad

Halmstad

START: HÖST

LEDARE: THOMAS HEDLUND

4 ggr / 950 kr

Trädgård
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LEDARE: ANDERS TULLANDER

Falkenberg

1 gång / 350 kr

Ta förarintyg för fritidsbåt!

Du utgår från växter och lösningar som
passar just din trädgårds förutsättningar.

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

Varberg

Halmstad

START: 13/9, ONSDAGAR 18.45-21.15

START: 25/9, MÅNDAGAR 18.30-20.45

LEDARE: LARS-JOHAN SVANSTRÖM

LEDARE: SVANTE SVENSSON

6 ggr / 750 kr

10 ggr / 1700 kr

Skaffa
Kustskepparintyg!
Fortsättningskurs för
behörighet att föra
fritidsbåt större än
12 x 4 meter.
Krävs att man har
godkänt förarintyg
samt båtpraktik.
Halmstad
START: 26/9, TISDAGAR
18.30-20.45
LEDARE: SVANTE SVENSSON

10 ggr / 1700 kr

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

Jul

Julbak i Advent
Vi lär oss baka gott till advent och julhelgen.
Inga förkunskaper krävs.
Falkenberg
12/11, SÖNDAG 10.00-16.00
LEDARE: AGNETA LUNDQVIST

Gör en unik dörrkrans till jul

1 gång / 450 kr

Bind din egna, personliga dörrkrans lagom
till jul. Låt den spegla din personlighet i
material och färg. Efter ett par timmar har
du gjort en vacker krans att hänga på
dörren, eller varför inte lägga den på
bordet som dekoration med levande ljus.

Klassiskt gammeldags
julpynt
Kom själv eller tillsammans med ett
barn och tillverka traditionellt julpynt.
Halmstad

Halmstad

10/12, SÖNDAG 14.00-16.15

26/11, SÖNDAG 13.00-16.00

LEDARE: SIIRI HARJU KARLSSON
OCH BRITT HALLENBORG

LEDARE: SIIRI HARJU KARLSSON

OCH BRITT HALLENBORG

1 gång / 250 kr

1 gång / 300 kr

Singel i Halland
Att leva som singel kan ge både
möjligheter och kännas ensamt.
Vi vänder oss till dig som lever själv,
som kanske är änka/änkeman, frånskild eller som valt att leva själv.
Här ger vi dig möjlighet till nya kunskaper och reflektioner i gemenskap
med nya och kanske gamla vänner.
Vi lägger upp olika tematräffar i
Halmstad, Falkenberg och Varberg.
Träff 1: Samtal under vandring

- packa om ditt livsbagage
Under vandringen tar vi fram frågeställningar om hur
man packar om sitt livs bagage. Vi går max 1 mil.
Bor jag på rätt ställe, umgås jag med rätt människor,
arbetar jag eller gör jag det jag vill, har jag rätt
ekonomi?
Vi samtalar och processar fram drömmar och
tankar under vandringen.
Halmstad
10/9, SÖNDAG 14.00-17.00
LEDARE: HELEN ANDERSSON, GRUNDARE

AV SINGEL I SVERIGE

1 gång / 150 kr
Träff 2: Singelmatlagning

Hur kul är det att äta själv och vad skall man äta?
Här lagar vi mat tillsammans, får nya kunskaper,
lär känna nya människor och har trevligt. Vi lagar
en trerättersmeny, äter tillsammans och trivs.

NYHET

Träff 3: Hur vill du se ut
och vem är du?

Utseende och klädsel har betydelse för det
egna självförtroendet. Här lär du dig lite
om färganalys, klädsel vid olika tillfällen
som fotografering och hur du vill bli sedd.
Falkenberg
30/9 LÖRDAG
LEDARE: SANNA QUIST

1 gång / 350 kr
Träff 4: Hjälp med nätdejting
och andra träffpunkter.

Vad är vett och etikett på nätet? Hur gör man
en bra profil? Hur lägger man ut en bild?
De och många fler svar på dina frågor ger
vi under denna lördag eftermiddag.
Varberg
14/10, LÖRDAG 14.00-17.00
LEDARE: HELEN ANDERSSON,
GRUNDARE AV SINGEL I SVERIGE

1 gång / 150 kr
Träff 5: Samtal om livet som singel

Ibland behöver man diskutera, dela och lära
av varandra för att må bra.
Vi tar upp olika frågeställningar om att leva
själv och hur vi skapar ett bra liv med tillit och
livslust. Hur ser andra på dig som lever singel?
Vad gör du för att möta andra människor?
Falkenberg
28/10, LÖRDAG 14.00-17.00

Halmstad

LEDARE: HELEN ANDERSSON
OCH/ELLER MARKUS LEANDERSSON

16/9, LÖRDAG 14.00-17.00

1 gång / 150 kr

LEDARE: MARGARETA PERSSON

1 gång / 350 kr. Kostnad för råvaror tillkommer
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Språk
Italienska

Engelska
Let’s start again!

Engelska, lätt konversation

Italienska

En kurs 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.

Riktar sig till dig med vissa förkunskaper,
som vill fräscha upp din engelska på ett
roligt sätt. Få ett flyt i engelskan samt öka
ditt ordförråd betydligt. Med hjälp av spel,
film, reseskildringar mm fördjupar vi oss
på ett lättsamt sätt i det engelska språket.

Nybörjare

Falkenberg
START: 31/8, TORSDAGAR 17.15-18.45

Halmstad

LEDARE: MARIE KARLSSON

START: 4/9, MÅNDAGAR 10.30-12.00

10 ggr / 1050 kr

LEDARE: MARIE KARLSSON

Halmstad
START: 6/9, ONSDAGAR 10.30-12.00
LEDARE: MARIE KARLSSON

9 ggr / 945 kr
3:e terminen

Halmstad
START: 13/9, ONSDAGAR 09.30-11.00
LEDARE: JIRINA GÖRANSSON

10 ggr / 1050 kr

Engelska, motsvarande åk 9
För dig med kunskaper motsvarande
grundskolans högre årskurser.
Kungsbacka
START: 18/9, MÅNDAGAR 10.15-11.45
LEDARE: ELKE PAULSSON

10 ggr / 1050 kr

Engelska - lätt konversation
Fortsättning

Använd din engelska i enklare samtal och
dialoger kring olika livssituationer.
Varberg
START: 20/9, ONSDAGAR 17.00-18.30
LEDARE: ALICE NORGREN

9 ggr / 945 kr

Engelska, konversation
Fräscha upp din engelska genom roliga,
kommunikativa övningar på ett lätt och
lustfyllt sätt.
Förkunskaper i engelska behövs till
denna kurs.
Falkenberg
START: 31/8, TORSDAGAR 15.30-17.00
LEDARE: MARIE KARLSSON

Laholm
LEDARE: ELNA SJÖHOLM
START: 3/10, TISDAGAR 18.30-20.00

10 ggr / 1050 kr

Engelska avancerad
NYHET

Här lär vi oss grunderna i det
italienska språket.
Kungsbacka
START: 25/9, MÅNDAGAR 18.30-20.00
LEDARE: JOHANNA MOHLIN

Falkenberg
START: 9/10, MÅNDAGAR 19.00-20.30
LEDARE: ODILE MOMBELLI

10 ggr / 1050 kr

Italienska
Fortsättning

För dig som kan grunderna i det
italienska språket och vill utveckla
dina språkkunskaper.
Vi lär oss mer om italienskt vardagsliv,
kultur, geografi, traditioner, mat
och dryck.
Falkenberg
START: 9/10, MÅNDAGAR 17.30-19.00
LEDARE: ODILE MOMBELLI

Halmstad
START: 11/9, MÅNDAGAR 19.00-20.30
LEDARE: KATARINA RASKOV

10 ggr / 1050 kr

En kurs för dig har mycket goda kunskaper
i engelska men vill bli ett strå vassare och
tala/skriva med korrekt grammatik.
Varberg
START: 20/9, ONSDAGAR 18.45-20.15
LEDARE: ALICE NORGREN

10 ggr / 1050 kr

Falkenberg
START: 31/8, TORSDAGAR KL. 19.00-20.30
LEDARE: MARIE KARLSSON

Halmstad
START: 14/9, TORSDAGAR 10.00-11.30
START: 14/9, TORSDAGAR 14.00-15.30
START: 13/9, ONSDAGAR 17.30-19.00
LEDARE: JIRINA GÖRANSSON

Teckenkommunikation
Nybörjarkurs för dig som kommer
i kontakt med teckenanvändande
personer, privat eller i arbetslivet.

START: 4/10, ONSDAGAR 18.30-20.00

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

LEDARE: ELNA SJÖHOLM

Varberg

10 ggr / 1050 kr

START: 14/9, TORSDAGAR
18.30-20.30 VARANNAN VECKA

Laholm

LEDARE: MONIKA CALLENBERG

6 ggr / 650 kr

Teckenkommunikation för
barn – med barn NYHET
En kurs med enkla tecken för dig som
pratar med små barn. Som liten är det
ofta lättare att uttrycka sig med kroppen
jämfört med det talade språket.
Kom tillsammans med din baby och
teckna till sånger, ramsor, böcker och de
vanligaste orden ni använder i er vardag.
Varberg
START: 14/9, TORSDAGAR 14.00-15.30
LEDARE: MONIKA CALLENBERG

5 ggr / 400 kr
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Spanska

Franska

Spanska

Spanska

Franska

Nybörjare

Fortsättning

Nybörjare 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.

Vi pratar och fördjupar oss mer i spanska
språket. Passar dig som gått 1-2 terminer
och lärt dig grunderna innan.

En kurs för dig som vill lära dig franska från
början eller repetera grunderna. Perfekt inför
en resa t ex.

Kungsbacka

Varberg

START: 13/9, ONSDAGAR 09.30-11.00

START: 21/9, TORSDAGAR 17.00-18.30

LEDARE: FUENCISLA GIL BAEZA

LEDARE: ALICE NORGREN

Varberg

10 ggr / 1050 kr

Kungsbacka NYHET
START: 13/9, ONSDAGAR 11.30-13.00
LEDARE: FUENCISLA GIL BAEZA

START: 12/9, TISDAGAR 09.30-11.00
LEDARE: FUENCISLA GIL BAEZA

Franska

12 ggr / 1240 kr

12 ggr / 1240 kr

Fortsättning NYHET

Varberg

Spanska

För dig som vill utveckla dina kunskaper inom
det franska språket. Vi talar och lär oss fler
användbara fraser.

START: 11/9, MÅNDAGAR 11.30- 13.00
LEDARE: FUENCISLA GIL BAEZA

12 ggr / 1240 kr

Falkenberg
START: 15/9, FREDAGAR 10.00-11.30
LEDARE: FUENCISLA GIL BAEZA

12 ggr / 1240 kr

Halmstad

Tredje terminen

Vi pratar och fördjupar oss mer i spanska
språket. Passar dig som gått två terminer
och lärt dig grunderna innan.
Varberg

LEDARE: ALICE NORGREN

10 ggr / 1050 kr

Falkenberg

LEDARE: FUENCISLA GIL BAEZA

START: 21/9, TORSDAGAR 19.00

12 ggr / 1240 kr

LEDARE: LISBETH BRIZET

10 ggr / 1050 kr

LEDARE: LINDA HELGESDOTTER

Spanska

10 ggr / 1050 kr

Femte terminen

Nybörjare, andra terminen

START: 21/9, TORSDAGAR 18.45-20.15

START: 4/9, MÅNDAGAR 09.30-11.00

START: 12/9, TISDAGAR 17.30-19.00

Spanska

Varberg

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

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

Varberg

Halmstad

12 ggr / 1240 kr

START: 5/9, TISDAGAR 11.30-13.00
LEDARE: FUENCISLA GIL BAEZA

START: 3/10, TISDAGAR 14.00-15.30
LEDARE: SILVIO BANK

10 ggr / 1050 kr

Spanska för nybörjare
– prata mera
För dig som vill få prata spanska tillsammans
med andra. Vi använder oss bl a av övningar
från boken Caminando 1, men blandar även
in egna idéer. Förkunskaper motsvarande
grunderna i boken Caminando 1.
Varberg
START: 27/9, ONSDAGAR 18.00-19.30
LEDARE: CHRISTINE SONIASDOTTER

4 ggr / 450 kr

Kinesiska

Tyska

Kinesiska

Tyska

Nybörjare, 2:a terminen

Fortsättning

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

Kom och öva på din tyska! Här kör vi
lite repetition och lättare konversation

Halmstad

START: 13/9, ONSDAGAR 19.15-20.45

START: 11/9, MÅNDAGAR 18.15-19.45

LEDARE: DEJAN MILJUS

LEDARE: PING FANG

10 ggr / 1050 kr

Halmstad

10 ggr / 1050 kr
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Hantverk och konsthantverk
Gjut, njut och skapa i betong
Vi träffas och gjuter fina saker i betong.

Maj-Lis Fritzson,

Halmstad, Haverdal
3/9, SÖNDAG 13.00-16.00
LEDARE: SIIRI HARJU KARLSSON

1 gång / 300 kr

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

cirkelledare i Falkenberg
Berätta om din cirkel? Sömnad. Jag
har jobbat som cirkelledare i 47 år och
visste redan när jag sydde kläder till mina
dockor, att detta var det rätta för mig. Kläder
och mode har varit en passion i hela mitt liv!

Halmstad
21/10, LÖRDAG 10.00-17.00
LEDARE: DANIEL RISBERG

Vad betyder folkbildning för dig? Väldigt
mycket - man kan bilda sig i nästan vad som
helst bara man har fantasi. Hela gruppen är
betydelsefull, man lär sig lika mycket
själv som det man lär ut.
När är du som mest nöjd och glad med
ditt jobb som cirkelledare? Nästan
alltid faktiskt! Det är lika inspirerande
för mig, varje gång känner jag så.

1 gång / 1050 kr. Allt material ingår.

Helgkurs i silversmide
Ni kommer att få prova på enklare grunder
i silversmide tillsammans med en kunnig
silversmed. Egen smyckestillverkning,
kanske någon som vill ha ett smycke
i julklapp?
Halmstad
18-19/11, LÖRDAG OCH SÖNDAG 09.00-16.00
LEDARE: EVA PERSSON

2 ggr / 1450 kr. Kostnad för silver tillkommer.

Smyckeslöjd i silver
Tillverka unika vikingasmycken med hjälp
av silvertråd. Du kan t ex göra armband och
örhängen till dig själv eller att ge bort i
present.
Falkenberg
START: 11/9, MÅNDAGAR 18.00-20.30
VARANNAN VECKA

Kom och tova en théhuva eller en väska.
Den andra träffen broderar vi på våra alster!
Halmstad, Haverdal

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

4 OCH 18/10, ONSDAGAR 17.30-20.30
LEDARE: SIIRI HARJU KARLSSON OCH

BRITT HALLENBORG

2 ggr / 640 kr

Kransar och kronor

NYHET

Kvällskurs

Kom och gör kransar och kronor av vad
naturen bjuder på, som vackra löv, mossa,
rönnbär och annat.

Falkenberg, Morup Kesebol

Halmstad, Haverdal

I dessa kurser lämnas ingen rabatt.

START: 5/9, TISDAGAR 18.00-21.00
LEDARE: KJELL CARLSSON

5 ggr / 1700 kr
Dagskurs

Varberg, Träslövs smedja

LEDARE: AASE ELIASSON

START: 12/10, TORSDAGAR 14.00-17.00
LEDARE: KJELL CARLSSON

7 ggr / 820 kr

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

5 ggr / 1750 kr

Ring för mer info
077-4400033.

5 ggr / 1700 kr

Falkenberg, Morup Kesebol
START: 14/11, TISDAGAR 14.00-17.00
LEDARE: KJELL CARLSSON

Helgkurs

Falkenberg, Morup Kesebol
START: 23-24/9, LÖR OCH SÖN 09.00-16.00
START: 28-29/10, LÖR OCH SÖN 09.00-16.00
LEDARE: KJELL CARLSSON

2 ggr / 1700 kr

Florist för en kväll
Under den här dagen får ni möjlighet att
vara kreativa och lära er floristernas hemliga knep. Kostnad för blommor tillkommer!
Halmstad
19/9, TISDAG 18.00-20.15
LEDARE: MADELEINE HARALDSSON

1 gång / 245 kr
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Tovning med
yllebroderi NYHET

6/9, ONSDAG 17.30-20.30
LEDARE: SIIRI HARJU KARLSSON OCH

BRITT HALLENBORG

1 gång / 300 kr

Halmslöjd

NYHET

Kursen riktar sig till de som vill prova på
att slöjda i halm och är en nybörjarkurs.
Här blandar vi teori med praktik och tillverkar olika halmfigurer som julbockar,
tomtar och stjärnor.
I samarbete med föreningen Handkraft.
Halmstad, Simlångsdalen
START: 25/10, ONSDAGAR 18.00-21.00
LEDARE: EIVOR KRISTIANSSON

3 ggr / 750 kr. Medlemmar i föreningen
har 200 kr rabatt på kursavgiften.

Grannlåt/Yllebroderi

NYHET

Gammal hantverkstradition på nytt sätt,
med färgsprakande garner, applikationer,
paljetter, pärlor mm skapar du ditt eget
personliga broderi.
I samarbete med föreningen Handkraft.
Halmstad, Simlångsdalen
30/9, 21/10, 25/11, LÖRDAGAR 10.00-16.00
LEDARE: KIRSTEN DREJDAL

3 ggr / 900 kr. Medlemmar i föreningen
har 200 kr rabatt på kursavgiften.
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Hantverk och konsthantverk
Glas- och porslinsmålning

Mönsterkonstruktion

Klädsömnad

Varberg, Veddige

Nybörjare, Helgkurs

START: 11/9, MÅNDAGAR 19.00-21.30

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

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

START: 13/9, ONSDAGAR 09.30-12.00
START: 13/9, ONSDAGAR 19.00-21.30

VARANNAN VECKA

Falkenberg

LEDARE: GUN SVENSSON

Endast damkonstruktion.

START: 29/8, TISDAGAR 18.30-21.00

8 ggr / 850 kr

Falkenberg

START: 31/8, TORSDAGAR 09.30-12.00
OCH 18.30-21.00

START: 7-8/10, LÖR-SÖN 09.30-16.00

LEDARE: MAJ-LIS FRITZON

Porslinsmålning

LEDARE: JULIA ANDERSSON

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.

2 ggr / 820 kr

9 ggr / 1250 kr. I denna kurs lämnas
inga rabatter

Mönsterkonstruktion

Möbeltapetsering

Falkenberg

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.

START: 12/9, TISDAGAR 18.30-21.00
LEDARE: EVA WESTERBERG

10 ggr / 975 kr

Halmstad
START: 20/9, ONSDAGAR 10.00-12.30
LEDARE: ANN-MARGRETH PETERSSON

Fortsättning, Helgkurs

Endast damkonstruktion. Efter kursen
kommer du att ha grundmönster anpassade
efter egna mått.

5 ggr / 650 kr

Falkenberg

Keramik

LEDARE: JULIA ANDERSSON

Vårda, klä om, stoppa om och reparera
dina möbler.
Kungsbacka, Sommarlustskolan
START: 29/8, TISDAGAR 18.30-21.30
START: 30/8, ONSDAGAR 10.00-13.00
START: 31/8, TORSDAGAR 18.30-21.30
LEDARE: PERNILLA JOHANSEN

8 ggr / 1600 kr

START: 11-12/11, LÖR-SÖN 09.30-16.00

Keramik för nybörjare och fortsättare!
Här lär du känna lerans egenskaper
och möjligheter. Vi provar på olika
tekniker som att kavla, ringla, dreja och
skulptera. Vi kommer även att glasera
våra alster. Ledaren hinner möta varje
deltagare individuellt i skapandet. Det
tillkommer en kostnad för leran.

2 ggr / 820 kr

Är du
fackansluten?
Kolla upp om de
kan hjälpa dig
med din
deltagaravgift

Kungsbacka, Särö
START: 4/9 , MÅNDAGAR 18.00-21.00
START: 5/9, TISDAGAR 10.00-13.00
START: 6/9, ONSDAGAR 10.00-13.00

NYHET

START: 6/9, ONSDAGAR 18.30-21.30
LEDARE: BOEL TÖPEL

12 ggr / 2700 kr

Halmstad
START: 7/9, TORSDAGAR 18.00-21.00
START: 13/9, ONSDAGAR 18.00-21.00
LEDARE: LENA WALLFORS

10 ggr / 2000 kr

Keramik
helgkurs

Lär känna lerans egenskaper och möjligheter.
Passar både dig som är nybörjare och dig som
har arbetat med keramik tidigare. Det ingår
2 kg lera och en bränning i priset.
Kungsbacka
7-8/10, LÖRDAG KL 10.00-16.00
+ SÖNDAG KL 11.00-16.00
4-5/11, LÖRDAG KL 10.00-16.00
+ SÖNDAG KL 11.00-16.00
LEDARE:

Lorena Stenhamn

2 ggr / 1600 kr
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Hantverk och konsthantverk
Vävning

Stickning

Det finns platser lediga på vävcirkel
i Falkenberg, Holgersgatan 5.
Inga förkunskaper krävs.
Du lär genom att göra.
Falkenberg
MÅNDAGAR 13.00-16.00
LEDARE: ULLA-BRITT

BENGTSSON OCH
SIV SALOMONSSON

1125 kr

Detta är en kurs för dig som vill
lära dig att sticka från grunden.

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

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

Krokning
En kurs för dig som vill lära dig att kroka.
Eller vill du kanske prova att kombinera
olika tekniker. Krokning är en blandning
av stickning och virkning. En gammal, rolig, lätt och snabbväxande teknik
värd att testa på. Man kan t ex. kroka
ett klädesplagg eller en liten maskot.
Varberg
START: 23/9, LÖRDAGAR 13.30-16.00
LEDARE: EVA JÄDERSTRÖM

4 ggr / 600 kr

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

Sticka med flera färger

nybörjare

Sticka med flera färger på olika sätt, mönster
med att lyfta maskor, binge och dubbelstickning.
Falkenberg
21/10, LÖRDAG 09.00-15.00

Falkenberg
START: 17/10, TISDAGAR

18.00-21.00

LEDARE: ANNELIE HAMP

LEDARE: ANNELIE HAMP

1 gång / 450 kr

Paketinslagning

6 ggr / 850 kr

Nybörjare

Sticka

För nybörjaren eller för
dig som stickat tidigare och
vill fördjupa dina kunskaper.
Varberg
START: 14/9, TORSDAGAR 18.00-20.30
VARANNAN VECKA
LEDARE: EVA-MAY ALMQVIST

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
12/11, SÖNDAG 11.00-14.00

5 ggr / 580 kr

LEDARE: MARIE BENGTSSON

Tvåändsstickning

1 gång / 400 kr

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.

Paketinslagning

Både för nybörjare och de som vill lära
sig mer.
Falkenberg
START: 12/9, TISDAGAR
LEDARE: ANNELIE HAMP

4 ggr / 700 kr

Fortsättning

Nu har vi grundtekniken med oss
och i den här kursen går vi vidare
och skapar fler fantasifulla och
intressanta paketinslagningar.
Varberg
26/11, SÖNDAG 11.00-14.00
LEDARE: MARIE BENGTSSON

1 gång / 400 kr

Kungsbacka
START: 30/8, ONSDAGAR 09.00-11.30
START: 6/9, ONSDAGAR 18.00-20.30
LEDARE: BRIGITTA THORSTENSSON

8 ggr / 950 kr

Falkenberg
START: 11/9, MÅNDAGAR 15.00-17.30

VARANNAN VECKA

START: 13/9, ONSDAGAR 18.00-20.30

VARANNAN VECKA

LEDARE: AASE ELIASSON

7 ggr / 820 kr

Osama Mesto,
cirkelledare i Kungsbacka
Berätta om din cirkel? Svenska från dag 1
vänder sig till nyanlända - grundläggande grammatik
och aktuella ämnen på lätt svenska. Jag har också
en kurs där vi samtalar om trafiksäkerhet.
Varför blev det just dessa cirklar? Jag vill underlätta
för andra som ska lära sig ett nytt språk i ett nytt land.
Tillsammans förstå hur svenska samhället fungerar,
diskutera, fråga och utvecklas tillsammans
Vad betyder folkbildning för dig?
Ett enkelt sätt att lära sig om olika
ämnen. Det är en bra väg att
komma in i svenska samhället,
man skapar nya kontakter,
blir social och delaktig.
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Samhälle och engagemang
Nyfiken på politik?
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.
Falkenberg
START: 5/9, TISDAGAR 18.00-20.00
LEDARE: NICLAS ERLANDSSON

4 ggr / Avgiftsfri. Kursen är
delvis på distans

Halmstad
START: 9/11, TORSDAGAR 18.30-20.30

Trött på ungdomsvåld
och utanförskap
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
STARTAR NÄR KURSEN ÄR
FULLSATT
LEDARE: GÖRAN ÅKERMARK

6 ggr / 100 kr

3 ggr / Avgiftsfri

Att sätta guldkant på
tillvaron för andra

Nyfiken på
totalförsvaret?

Du som är eller önskar bli frivillig i
Varbergs kommun är välkommen till
denna cirkel.

LEDARE: PER CARLSSON

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.
Halmstad
START: 4/10, ONSDAGAR 18.00-20.30
LEDARE: PER CARLSSON

Niclas
Erlandsson,
cirkelledare i Falkenberg
och ordförande i SV Halland
Berätta om din cirkel? Nyfiken på politik - hur vårt
demokratiska samhälle är uppbyggt, vägen från en idé
till motion och sedan beslut i kommun eller region.
Varför blev det just politik? Jag är folkvald och ville
dela med mig av den kunskapen som jag har.
I en studiecirkel är alla välkomna, varifrån man
än kommer, alla kan vara med.
Vad betyder det för dig? Att jag fått insikt i hur
viktigt det är att skapa en miljö där vi förstår
varandra. Man blir lyhörd och flexibel
och växer själv som
människa.

En frivillig är en person som har tid och lust
att göra ideella insatser för äldre. Målet är
att genom olika aktiviteter skapa meningsfull
samvaro med andra, ge ökad trygghet, glädje
och välbefinnande.
Varberg
START: 12/9, TISDAGAR 13.30-16.00
LEDARE: INGELA NILSSON,

FRIVILLIGSAMORDNARE, 0340-88347

4 ggr / Avgiftsfri

4 ggr / 100 kr

Alla borde vara feminister
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
START: 26/10, TORSDAGAR
18.30-20.45
LEDARE: SUZANNE ÅKERLUND

Kursen leds av Halmstadprofilen Suzanne Åkerlund,
statsvetare med poäng
i bl a genusvetenskap.
Hon är hängiven demokratianhängare och socialliberal
feminist. Kommunråd
sedan 2009 i Halmstad.

Chimamanda Ngozi Adichie personliga och bejublade
TED-talk har setts av över två miljoner på Youtube,
nu finns föreläsningen i textform.
Under tre kurskvällar läser vi, diskuterar och utbyter
tankar med utgångspunkt i författarens inspirerande
upprop för en feminism som angår oss alla som lyfter
blicken ut mot världen.

3 ggr / 100 kr. Bok ingår.
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Läsa och skriva

Övrigt

Kreativt skrivande NYHET

Läsecirkel

Om du tycker om att skriva, men vill lära
dig mer om hantverket och processen
bakom texten är det här kursen för dig.
Det spelar ingen roll om du är nybörjare
eller har skrivit mycket innan. Det enda
du behöver är penna och papper och en
vilja att utveckla ditt skrivande.

Inför sommaren läser vi Ola Larsmos bok
“Swede Hollow”, som är en bok om de
svenska migranter som förra sekelskiftet
sökte ett nytt liv, men istället hamnade i
slummen i Minnesota. Ett pesthål där de
blev föraktade av både amerikaner och
andra svenskar.

Varför låter vinylskivan
så bra? NYHET

Halmstad

Kungsbacka

START: 13/9, ONSDAGAR 18.00-20.15
LEDARE: CHRISTA AMNELL

4 ggr / 600 kr

Skrivarparty

START: 12/9, TISDAGAR 18.00-19.30

VARANNAN VECKA

LEDARE: ANNA BLOMBERG

8 ggr / 690 kr
NYHET

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
8/10, SÖNDAG 10.00-13.00
LEDARE: MARIE HELLSTRÖM

En gång / 240 kr

Skriv din egen deckare
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: 18/10, ONSDAGAR 18.00-20.15
LEDARE: CHRISTA AMNELL

5 ggr / 750 kr

Retorik - konsten att tala!
Vi lär oss mer om vad retorik innebär,
skriver egna tal och tränar på att hålla dem
inför en publik. Du behöver inte några
förkunskaper.
Halmstad

Läsecirkel för föräldrar
och tonåringar NYHET
Tycker du att det är svårt att prata
med ditt tonårsbarn ibland? Känner du att ni inte riktigt når fram till
varandra? I den här läsecirkeln pratar
vi kring allt från integritet och säkerhet på nätet till kärlek och vänskap.
Samtalet utgår från ungdomsromanen
“Sandor slash Ida”. Boken är belönad med
Augustpriset och handlar om två ungdomar
med mycket olika förutsättningar som
finner varandra via nätet.

Har du ett musikintresse och lyssnar mycket
på musik? Lär dig hantera och förbättra
uppspelningen av dina nya och gamla vinylskivor. Kursen leds av Rolf-Arne som bl a
var med och introducerade stereotekniken
i början av 60-talet.
Kungsbacka
START: 27/9, ONSDAGAR 18.00-19.30
LEDARE: ROLF-ARNE ULLAEUS

3 ggr / 450 kr

En kväll med Dylan
och Dan Andersson
Reine Johansson & bandet Vargen framför
musikaliska tolkningar av Dan Anderssons
dikter och översättningar av Bob Dylan, samt
berättar om deras liv och konstnärskap.
Falkenberg
2/11 TORSDAG 19.00-20.45

En gång / 120 kr (inkl fika)

Halmstad
START: 14/9, TORSDAGAR 18.00-20.30
LEDARE: CHRISTA AMNELL

4 ggr / 910 kr för en förälder + barn.
Boken “Sandor slash Ida” ingår.

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: 4/10, ONSDAGAR 14.00-16.30
LEDARE: EVY OLSSON

5 ggr / Avgiftsfri

15 OCH 22/10, SÖNDAGAR 13.00-17.00
LEDARE: CHRISTA AMNELL

2 ggr / 700 kr
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SV Anpassat
Lär dig surfa
Intresset för att kunna använda surfplatta
och smartphone har blivit större och större,
som nöje men även som stöd och hjälp i
vardagen. Med hjälp av en steg-för-steg
guide kommer vi lära oss tillsammans
och cirkelledaren kan svara på frågor.
Lär dig surfa steg-för-steg, några exempel:
• Läsa och skicka e-post och meddelande
• Använd kalender och påminnelser
• Hålla kontakt med vänner genom
sociala medier som Facebook och Skype
• Hitta information om fritidsaktiviteter
i din kommun
Halmstad
START: 5/10, TORSDAGAR 16:00-17:30
LEDARE: ERIKA OLSSON

4 ggr / 200 kr. Gratis för FUB medlemmar,
meddela att du är medlem vid anmälan.

För
dig
med
Afasi

Samtalsträning

LEXIA. Ta med ditt
eget träningsprogram,
eller få ett av oss.

KiX-klubben i Falkenberg

Bostadsklubb

I denna klubb är det deltagarna i gruppen
som tillsammans bestämmer innehållet i
träffarna med hjälp av cirkelledaren. Hittills
har aktiviteter som sittdans, filmkunskap,
teater och kreativt skapande (smycken,
tavlor) testats på i denna grupp

En bostadsklubb är ett bra sätt att arbeta med
delaktighet, medbestämmande, självständighet

En härlig klubb där alla är med och bestämmer
samtidigt som du kan lära känna nya vänner
och umgås.
Falkenberg
START: 28/8, MÅNDAGAR 16:00-17:30

Cirkeln riktar sig till deltagare från gruppbostäder, eller andra boendeformer med stöd.
Bostadsklubben är en studiecirkel där deltagarna
diskuterar samhällsfrågor, inflytande över sin
egen livssituation, t ex fritid och relationer.
Deltagarna utformar innehållet i cirkeln inom
ramen för ämnet, tillsammans med en cirkelledare från Studieförbundet Vuxenskolan.

LEDARE: REBECKA KARLSSON

Välkommen på middag

Musik & sång

Det är gratis att delta och gruppen träffas
varje måndag under hela höstterminen.

Sjung med i visskatterna.

För mer info, kontakta Ida.Wahman@sv.se

En studiecirkel där deltagare med egen intellektuell
funktionsnedsättning fixar egna middagsträffar,
inspirerat av TV-programmet Halv åtta hos mig.

KiX friskvårdsklubb
Vi aktiverar våra kroppar i olika fysiska
aktiviteter, som är bra för både kropp och
själ för ökat välbefinnande. Tillsammans
testar vi på aktiviteter som man lätt kan
göra hemma eller utomhus tillsammans med
vänner. Vi testar på bland annat dans, yoga,
promenader och pratar om hälsosam mat.
Halmstad
START: 1/10, SÖNDAGAR 14:00-16:00
LEDARE: EMMA JOHANSSON

4 ggr / Avgiftsfri. Anmälan görs till
Ida.wahman@sv.se

Bokglitter
Att få dela sin läsupplevelse med andra kan ge
nytt liv till en bok, eller leda till ett spännande
samtal med nya vänner. I en mysig miljö läser
och pratar vi tillsammans om fem lättlästa
böcker som Gunilla tipsat om.
I vår studiecirkel Bok Glitter kan man tillsammans med vår cirkelledare läsa lättlästa
böcker eller lyssna på högläsning. Man har
även möjlighet att dela med sig av boktips
eller ta del av andras!
Falkenberg
START: 8/10, SÖNDAGAR 15:00-16:00
LEDARE: AGNETA LUNDQVIST

5 ggr / 200 kr. Gratis för FUB medlemmar,
meddela att du är medlem vid anmälan.

Calle
Karlsson,
cirkelledare i Varberg
Berätta om din cirkel? Fantastiska
Underhållnings Bandet - för utvecklingsstörda/funktionshindrade som gillar
musik och att stå på scen.
Vad betyder folkbildning för dig?
En möjlighet att kunna träffas ha roligt
och samtidigt utvecklas tillsammans.
Har du något tips till andra som
vill bli cirkelledare? Möt deltagarna
med respekt och ödmjukhet,
så fixar sig allt.

Med måltidsglädje och social samvaro för människor
som behöver lite extra stöd i vardagen.
Material: Hushållningssällskapet och Arvsfonden.

Minns med musik
Studieförbundet Vuxenskolan samordnar 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. Vi har program för demensboenden, äldreboenden, aktivitetscenter och
gruppbostäder.

Cirkelledarutbildning
Är du lite extra intresserad av något som
andra kanske skulle vilja lära sig mer
om? Bli cirkelledare och få chansen att
utvecklas och lära dig tillsammans med
nya vänner! Ämnet i en studiecirkel eller
kamratcirkel kan vara allt från filmer till
djur, eller någon viss konstform. Denna
cirkelledarutbildning riktar sig till dig som
har en intellektuell funktionsnedsättning.
Falkenberg
2/9 OCH 23/9, 09.00-12.00
LEDARE: KATARINA CRONELID, IDA WAHMAN

2 ggr / ingen avgift
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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

