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Vårens kursprogram från oss är fyllt av inspiration,
hoppas du hittar något som passar just dig!

Innehåll

Nytt för i år är att vi erbjuder Dans för Parkinson i
nästan alla halländska kommuner. Läs intervjuerna
med deltagare och kursledare på sid 14-15.
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2018 blir alldeles säkert också ett diskussions- och debattintensivt år med tanke på riksdagsvalet i september och
den pågående debatten och vittnesmålen kring #Metoo.
Vill du vara med att påverka, men vet inte riktigt var du
ska börja – testa vår kurs Nyfiken på politik? Vi kommer
också att ha en serie fördjupande samtal med temat
#Metoo – vad händer nu? Läs mer på sid 25.
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Kundtjänst:

Viktigt att veta

Vänstra: Kristina Svahn, enhetschef. Högra: Catherine, Evelina, Eva och Elisabet arbetar med
kursverksamheten i Halland.

Anmälan sker via SVs hemsida, telefon,
eller via personligt besök på våra expeditioner.
Observera! Vi skickar inte regelmässigt
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.
Mer info om våra avbokningsregler hittar du
på vår hemsida www.sv.se/halland.

Rabatter Det går inte att kombinera olika
rabatter och erbjudanden. Du meddelar själv
vid anmälan att du är berättigad rabatt.
Rabatter gäller på de flesta kurser, utom med
de undantag som anges i programmet.
Studerande/arbetslös under 25 år har 20%
rabatt på deltagaravgiften. Gäller ej på barnoch ungdomsverksamheten.
Medlemmar i SPF och LRF får 10% rabatt på
hela kursutbudet.
Ålderspensionärer har 10% rabatt på alla
kurser som hålls på dagtid, mån-fre.
Försäkring Som deltagare är du försäkrad
för olycksfall under kurstiden samt under färd
till och från studielokalen.

Studietid 1 studietimme = 45 minuter
Studiematerial Kostnad för studiematerial,
så som litteratur, mat, betong etc tillkommer.

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.

FORMGIVNING:

Kristina Svahn
Blyh Media

FOTO (INKL SAMTLIGA
PORTRÄTTBILDER):

Ateljé Lena Photography

REDAKTÖR:

FOTO ÖVRIGA:

s.5 (yoga), 8-9, 11, 13, 16, 19, 21, 26: SV:s bildarkiv
s.12: Sören Petersen; s.25, porträtt: © Suzanne Åkerlund

Mån-fre 09.00-17.00
TEL: 077-440 00 33
E-POST: halland@sv.se
WEBB: www.sv.se/halland

Kontoren:
Kungsbacka
Besöksadress: Kyrkogatan 3
Postadress: Box 10226,
434 23 Kungsbacka
Varberg
Östra Långgatan 42,
432 41 Varberg
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

Innan bägaren
rinner över

Föreläsare: Marie Ahlsten, coach,
instruktör och SM-silvermedaljör
i Styrkelyft för veteraner.

Föreläsare: Agneta Lundqvist

Marie berättar om hur hon hittade
träningsglädje i mogen ålder.

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.

Föreläsningen är en inspiration för dig
som vill börja träna men som av olika
orsaker aldrig kommer till skott. Hur
hittar man mod och motivation?
Marie började träna när hon var 46 år
och nu är hon 52 och är coach, instruktör
och SM-silvermedaljör i Styrkelyft för
veteraner.

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

Känner du igen detta? Du vet vad som
gäller för att det ska funka för dig, men
du gör ofta tvärtom eller inget alls.

Halmstad

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 till någon annan.

1/3, TORSDAG 18.30-20.30

Falkenberg

Avgift: 180 kr

13/3, TISDAG 17.30-19.30

Ångestfri med KBT-terapi
Föreläsare: Marie Larsson

Avgift: 125 kr

Härskarteknik!

Kunskap och inspiration till psykiskt
välbefinnande. Låt dig inspireras av hur
den kognitiva samtalsterapin öppnar
dörrar till förändring och ångestfrihet.

Föreläsare: Marie Ahlsten

Kungsbacka

Lär dig känna igen härskartekniker, lär
dig att bemöta dem och få insikt i hur du
kan undvika att använda dem själv.

22/2, TORSDAG 18.30-20.00

Avgift: 180 kr

Nyfiken på släktforskning
Föreläsare: Heinrich Kaufmann

Presentation av härskarteknik så som
de identifierats av Berit Åhs och Elaine
Eksvärd.

Örter
Föreläsare: Ann-Charlotte
Björesund
Om örter och medicinalväxter som
läker och hur du använder dessa i
din vardag och ditt hemapotek.

Falkenberg
16/5, ONSDAG 18.30-20.00

Avgift: 150 kr

Inspiration

Från soffpotatis till
silvermedaljör

Finn dina styrkor via
Enneagrammet
Föreläsare: Anna-Carin
Håkansson
I den här föreläsningen får du möta
Anna-Carin Håkansson som är
certifierad Enneagramcoach.
En föreläsning för dig som vill veta
mer om kursen på samma tema ”Finn
dina styrkor via Enneagrammet”. Men
redan här kommer du att få en ökad
förståelse för vad som motiverar,
skapar stress eller vilka dina styrkor är.

Varberg
31/1, ONSDAG 18.30-20.00

Avgift: 170 kr

Falkenberg
20/3, TISDAG 18.30-20.30

Avgift: 180 kr

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

Kungsbacka, Kulturhuset Fyren
7/2, ONSDAG KL 18.00-19.30

Avgiftsfri
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Se även
sommarkurs
i måleri på
sid 26

Våga prova måla!
Helgkurs

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

Halmstad
14-15/4 LÖR OCH SÖN 09.30-15.00
LEDARE: MARIA BERTA

2 ggr / 850 kr. Material ingår.

Akvarell/Akrylmålning
Nybörjare och fortsättare

Är du intresserad av att lära dig mer om
akvarell och akrylmåleri?
Vi går igenom grundtekniker, materialval, färgblandning och penselteknik.

Måleriets historia

Måla med Kaisa

Picassos liv och verk och ryska målare.

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

Uppehåll vecka v.13

Halmstad
START: 6/3, TISDAGAR 16.00-18.30
LEDARE: BENKT ENGQUIST

Kungsbacka, Idala
församlingshem

Laholm

START: 25/1, TORSDAGAR 18.30-20.45
VARANNAN VECKA

START: 8/3, TORSDAGAR 09.30-12.00

LEDARE: KAISA ENGSTRÖM

LEDARE: BENKT ENGQUIST

7 ggr / 280 kr

8 ggr / 1 225 kr

Kungsbacka, Hällevik
samlingslokal
START: 30/1, TISDAGAR 18.30-20.45,

EN GÅNG I MÅNADEN (27/2, 27/3,
10/4 SAMT 24/4)
LEDARE: KAISA ENGSTRÖM

5 ggr / 280 kr

Få råd och hjälp med att utveckla och
förnya ditt måleri.

Varberg
START: 29/1, MÅNDAGAR 13.30-16.30
LEDARE: SIV ERICSSON

8 ggr / 1 050 kr

Måleri
Måla under ledning av konstnär.
Egna motiv och stilleben. Utveckla
ditt estetiska sinnelag.

Kungsbacka, Galaxen i Onsala
START: 16/1, TISDAGAR 10.00-12.15
NYBÖRJARE ÄR VÄLKOMNA
START: 16/1, TISDAGAR 18.00-20.15

Lillemor
Jag fastnade direkt
för kursen Empatisk
kommunikation - tycker
den låter oerhört viktig idag
när vi mer än någonsin
behöver ta hand om
både oss själva
och varandra

LEDARE: GHEORGHE MINESCU

8 ggr / 1650 kr. I denna kurs lämnas
inga rabatter.
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Yin yoga

Kundaliniyoga

En aktiv yogaform där vi tränar styrka,
uthållighet och smidighet.

Vi mjukar upp kroppen genom att sitta
3 min i varje position. Enkla övningar
som görs liggande eller sittande.

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.

Med andningsövningar och djupavspänning stillar vi kropp och sinne
för ökat välbefinnande.

Medveten närvaro. Bra för stela
orörliga kroppar.

Falkenberg

Falkenberg

START: 24/1, ONSDAGAR 19.15-20.45

START: 18/1, TORSDAGAR 17.30-18.45

LEDARE: MARIA CALLEJA

START: 18/1, TORSDAGAR 19.00-20.15

10 ggr / 1000 kr

LEDARE: LISBETH LARSSON

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

Halmstad
START: 6/2, TISDAGAR 12.10-12.50
LEDARE: EIVOR EVERTSSON

8 ggr / 700 kr

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

Halmstad
START: 8/2, TORSDAGAR 13.00-14.30
LEDARE: EIVOR EVERTSSON

5 ggr / 590 kr

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

Kungsbacka
START: 1/2, TORSDAGAR 09.30-10.30
LEDARE: MARIE SEFFEL

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

Varberg, Dansstudion
START: 28/2, ONSDAGAR 11.30-12.30
LEDARE: JENNY AMMILON

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

10 ggr / 850 kr

Yoga med Marie
Nybörjare

Vi börjar med yogaövningar (asanas)
och andningsövningar (pranayama).
Sakta bygger vi upp styrka, smidighet
och balans.

Falkenberg
START: 15/2, TORSDAGAR 13.00-14.30
LEDARE: MARIE KARLSSON

10 ggr / 1000 kr

Yoga med Marie
Ta del av en härlig blandning av Hatha,
Alignment och Yinyoga. Vi blandar
meditation och andningsövningar
med stärkande, uppbyggande och
avslappnande asanas.
Inga förkunskaper krävs! Du kan
alternera mellan dagarna när
möjlighet finns.

Halmstad
ONSDAGAR, 7/2 17.00-18.30
ONSDAGAR, 7/2 19.00-20.30
FREDAGAR, 9/2 16.00-17.30
LÖRDAGAR, 10/2 08.00-09.30
LÖRDAGAR, 10/2 10.00-11.30
LEDARE: MARIE KARLSSON

15 ggr / 1500 kr

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.

Varberg, Spannarp
START: 5/2, MÅNDAGAR 10.00-11.00
LEDARE: VANJA ANDERSSON

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

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: 6/2, TISDAGAR 10.00-11.30
START: 6/2, TISDAGAR 18.30-20.00
LEDARE: VANJA ANDERSSON

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

Mindfulness/Yinyoga
/Restorative
Här kommer vi djupt in i Yinyogan. Vi är
medvetna om kroppen, andetaget och
avslappningen. Att vara här och nu.
Styrketräning för sinnet.

Hälsa och välbefinnande

Yoga för alla

Falkenberg
START: 22/1, MÅNDAGAR 17.00-18.15
JÄMNA VECKOR
LEDARE: LISBETH LARSSON

8 ggr / 850 kr

Miniyogaretreat
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.

Halmstad
VI SES DEN 18/2, 25/3, 22/4, 20/5,
SÖNDAGAR 10.00-14.00
LEDARE: MARIE KARLSSON

4 ggr / 1200 kr

Yoga, meditation
och avslappning
Genevad
START: 7/2, ONSDAGAR
18.30-20.00
LEDARE: GUNILLA
SAMUELSSON

10 ggr / 1150 kr

Se även
sommarkurs
i yoga på
sid 26
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Hälsa och välbefinnande (forts)

Meditation
Nybörjare

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

Falkenberg
START: 5/3, MÅNDAGAR 18.30-20.00
LEDARE: ANN-CHARLOTTE BJÖRESUND

6 ggr / 600 kr

Qi gong och mindfulness
NYHET

Qi gong är en kinesisk övningsform där
vi ökar energin samt frigör blockeringar
i kroppen.
Mindfulness handlar om att finna fokus
för att skapa en medvetenhet om sig
själv i nuet.
Dessa två verktyg tillsammans kan ge
dig en styrka för att själv kunna dämpa
stress och nedstämdhet.

Kungsbacka
START: 7/2, ONSDAGAR 13.45-15.15
LEDARE: MARIE LARSSON

10 ggr / 1350 kr. I denna kurs lämnas
inga rabatter.

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

Varberg, Spannarp
START: 5/2, MÅNDAGAR 18.30-19.30
LEDARE: VANJA ANDERSSON

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

Varberg
START: 30/1, TISDAGAR 09.30-11.00
LEDARE: LEONOR NYSTRÖM

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

Somatics

NYHET

Somatics är en säker och mjuk neuromuskulär metod som frigör muskelspänningar och återinlär naturliga
rörelser. Andningen blir friare, smärta
i muskler och leder kan lätta och du lär
känna din kropp på ett nytt sätt.
Mestadels liggande utforskar vi enkla
rörelser som alla kan göra.
Kursen passar dig som utövar yoga, dig
som tränar hårt eller dig som har kronisk
smärta i rörelseapparaten.

Varberg
START: 28/2, ONSDAGAR 12.45-13.45
LEDARE: JENNY AMMILON

8 ggr / 880 kr

Core energy
Ett intensivt och dynamiskt träningspass för mage, rygg - och all närliggande muskulatur som bygger
upp och stabiliserar vår kroppshållning, skyddar våra inre organ
- och inte minst vår magkänsla
(intuition)!
Fokus kommer utöver styrkeövningar
också att 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.

Varberg
START: 5/2, MÅNDAGAR 18.45-19.45

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 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.

LEDARE: SOFIE ERIKSSON

10 ggr / 850 kr

Finn dina styrkor via
Enneagrammet
Det är lättare att skapa utveckling hos
dig själv samt förståelse för andra när
du vet vad som ligger bakom beteenden.

START: 4/3 OCH 11/3, SÖNDAGAR
10.00-16.00 OCH 18/3 13.00-16.00

I den här kursen får du kunskap samt
verktyg för ökad självkännedom samt
förståelse för andra. Ledaren är
certifierad Enneagramcoach.

LEDARE: MARIE KARLSSON

Varberg

Halmstad

3 ggr / 1250 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 möjlighet att få
och utföra tre andra tekniker;
bindvävsmassage, lymfdränage
och aromamassage.

START: 26/2, MÅNDAGAR 18.00-20.30
LEDARE: ANNA-CARIN HÅKANSSON

3 ggr / 2200 kr

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

Falkenberg

Halmstad

START: 27/3, TISDAGAR 18.30-20.00

START: 20/3, TISDAGAR 17.30-20.30

LEDARE: ANN-CHARLOTTE BJÖRESUND

LEDARE: MARIE KARLSSON

8 ggr / 650 kr

4 ggr / 1000 kr
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Empatisk kommunikation
Helgkurs NYHET

Vill du kunna uttrycka dig ärligt med
vad du känner och behöver utan att
det uppfattas som kritik och utveckla
din förmåga att lyssna på andra med
empati?
Skulle du vilja förstå dig själv och
andra i konflikter eller i svåra situationer
och uttrycka dig empatiskt för att nå
den kontakt du behöver och vill ha?
Vi har alla värdefulla relationer att
vårda. Låt det bli ett nytt förhållningssätt till livet!

Lev livet fullt ut

Friskvård i vatten

I denna kursen får du tips och råd hur
man själv mår bra i vardagen. Dela med
dig av dina egna erfarenheter och ta
vara på andras.

Falkenberg, Klitterbadet
varmvattenbassängen

Falkenberg
LEDARE: AGNETA LUNDQVIST

4 ggr / 975 kr
NYHET

Har du ett sockerberoende som du
vill bemästra? Så här gjorde Marie!

OCH MERIT PETTERSSON

2 ggr / 780 kr inkl. material

Halmstad

17-18/3, LÖR OCH SÖN 10.00-14.30
LEDARE: ANN-CHRISTIN BENGTSSON

Mandalamålning
och meditation

VI SES 10/2, 17/2, 3/3, 10/3 OCH
24/3 LÖRDAGAR 12.00-13.30
LEDARE: MARIE KARLSSON

5 ggr / 500 kr

Vi går igenom mandalans historia, de
olika typer som finns och vilken effekt
målningen har i kroppen.

Självförsvar för tjejer

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.

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.

Falkenberg

Varberg

START: 8/4 SÖNDAG 10.00-16.00
LEDARE: MARIE KARLSSON

24/3, LÖRDAG 13.00-17.45
LEDARE: JONAS WÅRSTAD

1 gång/ 500 kr

1 gång / 500 kr

Halmstad

Falkenberg

15/4, SÖNDAG 09.00-16.00
LEDARE: MARIE KARLSSON

1 gång / 500 kr

Personlig utveckling
- Stärk relationen
till dig själv
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.

Kungsbacka
START: 15/3, TORSDAGAR 18.00-20.00
LEDARE: MARIE LARSSON

6 ggr / 900 kr

LEDARE: JOHANNA SKOGLUND

Lär dig att läsa
kroppsspråk
60-90% av all kommunikation är ickeverbal. 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.
Allt baseras på vetenskap. Kursen baseras
på böcker och kurser av de främsta experterna
inom denna vetenskap. Inga förkunskaper
krävs.

Halmstad
START: 1/3, TORSDAGAR 18.30-20.45
LEDARE: JONAS WÅRSTAD

2 ggr / 500 kr

Makeup, 50+
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.

Kungsbacka
START: 13/3, TISDAGAR 19.00-21.30

14/4, LÖRDAG KL 10.00-15.30

LEDARE: SUSSIE PETERSSON

LEDARE: JONAS WÅRSTAD

1 gång / 500 kr

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

Halmstad

Varberg

13 OCH 15/2 18.30-21.00

START: 10/4, TISDAGAR 19.00-21.30

ELLER 17 OCH 19/4, 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 det och mer därtill får du här.

Varberg
24/3, LÖRDAG 09.45-12.00
LEDARE: JONAS WÅRSTAD

1 gång / 300 kr

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

START: 30/1, TISDAGAR 19.15-20.15

12 ggr / 1000 kr

Vad skulle hända med din kropp om
du uteslöt onödigt socker? Vi hjälps
åt med motivation, hinder, delmål
och feedback.

Halmstad

START: 4/2, SÖNDAGAR 18.00-19.00
START: 4,2, SÖNDAGAR 19.00-20.00

START: 18/2, SÖNDAGAR 10.00-15.30

Bli sockerfri!

START: 4/2, SÖNDAGAR 17.00-18.00

Halmstad
22/2, TORSDAG 18.30-20.45
LEDARE: JONAS WÅRSTAD

1 gång / 225 kr

LEDARE: SUSSIE PETERSSON

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

Halmstad
24/4, TISDAG 16.00-20.00
LEDARE: SUSSIE PETERSSON

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

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

Falkenberg, Hölseböke
Naturhälsogård
START: 17/3, LÖRDAG 09.00-16.00
LEDARE: INGER GUSTAVSON

1 gång / 600 kr

Anmälan och fördjupad kursinfo på: www.sv.se/halland • Tel: 077-440 00 33 • Materialavgift tillkommer
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Mat och dryck
Lär dig baka med
surdeg NYHET
En intensiv och omfattande kurs där
du får vara med på hela händelseförloppet.
Vi tittar på olika mjöl, pratar ekologiskt,
surdeg och hälsa!
Du får med dig bröden som bakats plus
ett obakat bröd i en jäskorg som du kan
baka av hemma dagen efter. Nu har du
en egen jäskorg så att surdegsbaket
fortsätter!
Ett samarbete med Engdahls & Cosurdegsbageri.

Halmstad
4/2, SÖNDAG 10.00-14.00
LEDARE: CLAUDIA LUZI

1 gång / 950 kr
Alla ingredienser ingår. I denna kurs
lämnas inga rabatter.

Är det här verkligen
glutenfritt? Lär dig baka
utan gluten! NYHET
Det här är kursen för dig som vill imponera på kalasgästerna med fantastiskt
goda, glutenfria bakverk på schyssta
råvaror.
Du får med ny kunskap om såväl gluten
som bakteknik och råvaror. Dessutom
en stor dos inspiration i form av nya
recept och idéer.
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Lär dig laga mat från
andra länder - gott
och spännande!
För dig som vill lära dig laga mat med
mångfald. Inga förkunskaper krävs.

Falkenberg
START: 12/2, MÅNDAGAR 18.30-21.00

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

LEDARE: AGNETA LUNDQVIST

5 ggr / 1100 kr

Vegansk vardagsmat
– mer grönt i vardagen
NYHET

Vi tillreder tillsammans olika enkla och
goda veganska vardagsrätter. Frukost,
mellanmål, lunch och middag! För dig
som vill få variation och få i dig mer
frukt och grönt i vardagen.
Vi använder ekologiskt och närproducerat!

Halmstad
22/4, SÖNDAG 10.00-13.00
LEDARE: CLAUDIA LUZI

1 gång / 700 kr. Alla råvaror ingår.

Syra dina grönsaker
- bra 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!

Vegetarisk matlagning
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. Obs! Nya recept.

Halmstad
17/3, LÖRDAG 10.00-13.00
LEDARE: CAMILLA PETERSSON

1 gång / 700 kr
Alla ingredienser ingår. I denna
kurs lämnas inga rabatter.

Ayurvedisk matlagning
För dig som söker efter maximal hälsa
med hjälp av naturens läkande kraft!
Inspireras och lär dig vilken kroppstyp
du har och vad som är bäst för just dig
att äta!

Halmstad

22/3, TORSDAG 18.00-21.00

11/3, SÖNDAG 10.00-14.00

3/5, TORSDAG 18.00-21.00

LEDARE: LINDA KLINTEFJORD

LEDARE: EIVOR GAVIE

Vi lagar ayurvedisk, vegetarisk mat som
vi avnjuter tillsammans. Vi använder
ekologiska råvaror och får recepten med
oss hem.

1 gång / 750 kr

Halmstad

Halmstad

Alla ingredienser ingår. I denna kurs
lämnas inga rabatter.

24/3, LÖRDAG 10.00-13.00

Falkenberg

LEDARE: EIVOR GAVIE

14/4, LÖRDAG 10.00-15.00
LEDARE: CAMILLA PETERSSON

1 gång / 700 kr

1 gång / 900 kr

Burkar och alla ingredienser ingår.
I dessa kurser lämnas inga rabatter.

Alla ingredienser ingår. I denna
kurs lämnas inga rabatter.

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

Ölbryggning

Snacka om vin

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

med Olle Nordahl, Oenologen Vinkonsult.
Temakvällar i vinets tecken.

Ölet tar du sedan hem för jäsning
och vi träffas igen efter ca två
månader för att titta på resultatet.

LEDARE: OLLE NORDAHL

Varberg
START: 19/5, LÖRDAG 09.30-16.30
START: 20/5, SÖNDAG 09.30-16.30
START: 2/6, LÖRDAG 09.30-16.30
START: 3/6, SÖNDAG 09.30-16.30
LEDARE: ROBERT OLSSON

1 dag + återträff / 1600 kr

Falkenberg
START: 13/2, TISDAGAR 19.00-21.00

Vinkunskap
Fortsättning

Fördjupade kunskaper om olika vintyper och om vilka faktorer som påverkar
doft och smak.

6 ggr / 880 kr

Vi lär oss också mer om vinodling och
vintillverkning genom diskussion och
samtal med varandra.

Ost- och vinkunskap

Kungsbacka

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?

LEDARE: MORGAN SKANTZ

START: 8/3, TORSDAGAR 18.30-20.45

Varberg
START: 3/4, TISDAGAR 18.30-20.45
LEDARE: MORGAN SKANTZ

3 ggr / 550 kr

Allt material ingår. I dessa kurser
lämnas inga rabatter.

Kungsbacka

Ölbryggning

2 ggr / 600 kr. Ostprovning ingår.

Fördjupning

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

Vinkunskap

Med fortsättningskursen som grund
fördjupar vi oss ytterligare i vinets
spännande värld.

Halmstad
START: 11/2, SÖNDAG 10.00-16.00
START: 13/5, SÖNDAG 10.00-16.30
LEDARE: VLADIMIR BORODJI

1 dag + återträff / 700kr
I dessa kurser lämnas inga rabatter.

START: 1/3, TORSDAGAR 19.00-20.30
LEDARE: ALEXANDRA RUANE

Grundkurs

Vi går igenom vad som händer hela vägen
från att 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: 8/2, TORSDAGAR 18.30-20.45
LEDARE: MORGAN SKANTZ

Varberg

Anita
Min gamla trädgård
behöver verkligen en
uppdatering, så kursen
”Trädgårdsplanering” i Hylte
kommer helt säkert att
ge mig många bra
tips och idéer.

Vinkunskap

Vi håller oss ute i vingården, inne i
vineriet och vid olika serveringstillfällen.
Nya druvsorter och vintyper finns med
i innehållet!

Kungsbacka
START: 12/4, TORSDAGAR 18.30-20.45
LEDARE: MORGAN SKANTZ

Varberg
START: 8/5, TISDAGAR 18.30-20.45
LEDARE: MORGAN SKANTZ

3 ggr / 550 kr

START: 6/3, TISDAGAR 18.30-20.45
LEDARE: MORGAN SKANTZ

3 ggr / 550 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.

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

Kungsbacka

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

START: 22/2, TORSDAGAR 10.00-12.30

Viss datavana krävs.

LEDARE: HEINRICH KAUFMANN

Laholm

Viss datavana krävs.

7 ggr / 1200 kr

START: 7/2, ONSDAGAR 18.30-21.00

Varberg

LEDARE: MATS IVARSSON

START: 6/3, TISDAGAR 09.00-12.00

6 ggr / 700 kr

LEDARE: GUNNAR BENGTSSON

6 ggr / 1200 kr

Disgen 2016

Halmstad

Grund

START: 8/2, TORSDAGAR 14.00-17.00
LEDARE: ISABELLE NOLENSJÖ

5 ggr / 750 kr

Laholm
START: 6/2, TISDAGAR 18.30-21.00
LEDARE: TOMMY OLSSON, MATS IVARSSON

6 ggr / 700 kr

Släktforskning

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.

Varberg
START: 1/3, TORSDAGAR 09.00-12.00
LEDARE: GUNNAR BENGTSSON

6 ggr / 1200 kr

Registrera och hantera

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

Kungsbacka
START: 22/2, TORSDAGAR 13.00-15.30
LEDARE: HEINRICH KAUFMANN

6 ggr / 950 kr

Släktforskning
Fortsättning

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

Falkenberg
START: 13/2, TISDAGAR 14.00-16.30
LEDARE: ISABELLE NOLENSJÖ

Halmstad
START: 15/3, TORSDAGAR 14.00-17.00
LEDARE: ISABELLE NOLENSJÖ

5 ggr / 750 kr

Disgen 2016
Fortsättning

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

Varberg
START: 6/2, TISDAGAR 18.00-21.00
LEDARE: RUSTAN GLANS

6 ggr / 1200 kr

Släktforska med DNA
NYHET

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

Halmstad
START: 15/3, TORSDAGAR 09.00-12.00
LEDARE: GERT EDBERTSSON

4 ggr / 850 kr.
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Ukulele

NYHET

Kungsbacka, Alléteatern

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

Vi går igenom röstteknik,
improvisation och karaktärsanalys. Alla deltagare kommer
att få en monolog ev. dialog
som vi jobbar med.
I slutet av kursen förmedlar du
sedan eventuellt texten för en
liten publik.

Falkenberg
START: 7/2, ONSDAGAR
18.00-20.30
LEDARE: FRIDA THONÄNG

10 ggr / 950 kr

Nybörjare och fortsättare

START: 9/1 TIS, 10/1 ONS

OCH 14/1 SÖN

LEDARE: HÅKAN WIDAR

12 ggr / 1435 kr

Falkenberg
START: 15/1, MÅNDAGAR

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 The Beatles.

Vi börjar från grunden,
spelar ukulele i grupp och
lär oss ackord. Efter ett
par veckor kan du spela de
flesta av dina favoritlåtar!
Ta med egen ukulele samt
boken ”Spela Ukulele 1”.
START: 5/2, MÅN 16.00-17.30

10 ggr / 850 kr

För dig som spelat en termin
eller fler. Fler ackord och fler
låtar! Allt hämtat från den
svenska visskatten.
START: 5/2, MÅN 17.30-19.00

Varberg

www.thetube.se

Grundkurs

Grundkurs fortsättning

Dragspel

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

LEDARE: TOBIAS HERBERTZON

Musik och teater

Teater för seniorer

LEDARE: HÅKAN WIDAR

12 ggr / 1390 kr

10 ggr / 750 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: 5/2, MÅN 19.00-20.30

10 ggr / 750 kr

Halmstad
START: 20/1, UTSPRIDDA LÖRDAGAR JAN-MAJ 13.00-14.30
LEDARE: CHRISTINA ANGSVIK

9 ggr / 500 kr

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

Falkenberg, Församlingsgården
START: 25/1, TORSDAGAR 19.00
LEDARE: MIA ABRAHAMSSON

15 ggr / 300 kr

Halmstad manskör
Du som vill ta ton är välkommen att göra det i gemytligt
sällskap nu när Halmstad manskör söker nya deltagare.
Det går bra att hoppa in senare under terminen.

Halmstad
START: 15/1, MÅNDAGAR 18.30-20.45
LEDARE: BIRGIT HUSS

16 ggr / 250 kr. För mer info, ring Birgit på 0733-50 83 43.

Tonicakören
För dig som tycker om att sjunga.

Falkenberg
START: 6/2, TISDAGAR 18.30-20.00
LEDARE: ÅSA SÖDERBERG, KANTOR

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

12 ggr/ 450 kr

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

Övrig dans

NIA – Holistisk träning
Vi kombinerar rörelse från dans, kampsport och tekniker för kroppsmedvetenhet.

Folkdans

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

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

Kungsbacka, Tölögården

Här släpper du loss kroppens naturliga
sätt att röra sig genom att använda kraft,
fokus, balans, glädje, uttrycksfullhet,
mindfulness, närvaro och andning.

START: 16/1, TISDAGAR 19.30-22.00
LEDARE: CLAES PEHRSSON

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

START: 1/3, TORSDAGAR 17.30-18.30
START: 12/4, TORSDAGAR 17.30-18.30
LEDARE: CAITLIN RADEMAEKERS,

NIA BLUE BELT LIC. TEACHER

5 ggr / 750 kr

NIA – lördagar
För dig som vill kickstarta helgen med
ett härligt NIA-pass!
START: 10/2, VARANNAN LÖRDAG

09.30-10.30
LEDARE: CAITLIN RADEMAEKERS,

Nybörjare 8-12 år

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

Halmstad
START: 5/2, MÅN 18.30-19.30
LEDARE: ELVIR ALJECEVIC

5 ggr / 750 kr

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

Street för vuxna

Breakdance

Nybörjare

För dig som är har dansat
en del breakdance innan

NIA BLUE BELT LIC. TEACHER

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: 6/2, TISDAGAR 17.00-18.00
LEDARE: ELMA DOLOVAC

12 ggr / 1140 kr

Street för
vuxna
Fortsättare
NYHET

Se även
sommarkurser
på sid 26

Halmstad

START: 5/2, MÅN 17.20-18.20
LEDARE: ELVIR ALJECEVIC

10 ggr / 810 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.

Halmstad
START: 7/2, ONS 18.10-19.10
LEDARE: SANDRA BERGQVIST

10 ggr / 950 kr

START: 6/2, TIS

18.15-19.15
LEDARE: ELMA DOLOVAC

10 ggr / 1140 kr

Show och street för dig
mellan 8-10 år NYHET
Halmstad
START: 11/2, SÖNDAGAR 14.10-15.10
LEDARE: ELMA DOLOVAC

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

Varberg, Södertull
START: 20/2, TISDAGAR 19.00-21.00
LEDARE: INGBRITT SUNESSON

10 ggr / 150 kr.
Med Varbergs Folkdansare. Anmälan
och info: Gerd, 0340-660560

Varberg, Södertull
Familjegrupp, med barn 4-7 år
START: 27/2, TISDAGAR 17.30-18.30

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

Falkenberg, Hebergs Bygdegård
START: 17/1, ONSDAGAR 19.30-21.30
LEDARE: LARS-BÖRJE NILSSON

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

Linedance
Grundkurs seniorer

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

Kungsbacka
START: 5/2, MÅNDAGAR 11.30-13.15
START: 7/2, ONSDAGAR 11.30-13.15
LEDARE: TOBIAS HERBERTZON

10 ggr / 800 kr.
I den här kursen lämnas inga rabatter.

Barndans

Linedance

För dig mellan 5-7 år

Grundkurs fortsättning - seniorer

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

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

START: 11/2, SÖN 13.00-14.00
LEDARE: MIMMIE KLARÉN

OCH IDA HAGGREN

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

Kungsbacka
START: 5/2, MÅNDAGAR 13.15-15.00
LEDARE: TOBIAS HERBERTZON

10 ggr / 800 kr.
I den här kursen lämnas inga rabatter.

DANS
STUDION
varberg
Prislista
45 min: 870 kr
60 min: 970 kr
75 min: 1120 kr
90 min: 1270 kr
Rabatter (endast på
Dansstudion Varberg)

Måndagar
17.45-18.45
16.30-17.30
17.30-19.00
19.45-21.15

Tisdagar

START: 6/2

17.30-18.45

Musikal inriktning Broadway, 10-13 år Nybörjare/Forts NYHET

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

Onsdagar
17.00-18.00
17.15-18.15
18.00-19.30

17:00 -18:00
17.00-18.00
18.00-19.30
18:00-19:30
19:30-21:00

• Gå 2 kurser, få 100 kr
rabatt på kurs nr. 2

Lördagar

• Totalt 450 kr rabatt
vid 4 kurser.
Uppge vid anmälan att
du är berättigad rabatt.

10.30-11.15
11.15-12.15
14.30-16.00

START: 9/2

Dansa för livet, senior
Jazzdans, tonår/vuxna. Forts.
OBS! START: 3/2

Balett, 6-8 år Nybörjare
Balett, 9-11 år Nybörjare/Forts.
Streetdance, från 15 år & uppåt. Forts. (varannan lördag, ojämna veckor)

Söndagar
10.15-11.00
14.30-15.30
15.30-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00

START: 8/2

Showstreet, 9-11 år Forts.
Streetdance, från 10 år & uppåt. Nybörjare
Streetdance, 13-16 år. Nybörjare/Forts. NYHET
Modern jazz, tonår/vuxna. Nybörjare/Forts.
Streetdance – feminine vibe, tonår/vuxna Nybörjare/Forts. NYHET

Fredagar
13.00-14.00
17.30-19.00

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

START: 7/2

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

Torsdagar

• Syskonrabatt,
50 kr/syskon

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

START: 5/2

Jazzdans, 10-12 år Nybörjare/Forts. NYHET
Streetdance, 10 år & uppåt. Mellan
Streetdance, 10 år & uppåt. Forts
Balett, tonår/vuxna Nybörjare/Forts. NYHET

OBS! START: 4/2

Pyttedans, 2-3 år (barn med 1 ledsagare) 10 ggr / 650 kr
Breakdance, extraträning.
Breakdance, 9-14 år. Forts.
Breakdance, 8-10 år. Forts.
Breakdance, från 7 år och uppåt. Nybörjare.
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Dansa för livet
Catherine
Ungberg
Verksamhetsutvecklare och
danspedagog, SV Halland.
Catherine, berätta om
Dans för Parkinson?

Dans för människor med Parkinson uppstod
i början av 2000-talet i Brooklyn, New York.
Parkinsonföreningen där kontaktade
Mark Morris Dance Company och bad
om att få dansklasser. Så de satte igång
tillsammans med dansaren David
Leventhal och resultaten var så goda!
Idag reser David jorden runt för att
föreläsa, informera, utbilda och hålla
workshops i dans för Parkinson.
Dans för Parkinson är en dansklass
där vi arbetar med dans i grupp.
Vi börjar sittande och tar oss upp till
stående och runt i rummet. Hela
lektionen är skapad för parkinsonsjuka
men framförallt är det en helt vanlig
dansklass där dansglädjen sprudlar.

Vad gör dans så speciellt?

I dans så arbetar du med rörelse, fantasi, musik,
olika kvaliteter och rytm, du väver in så många
olika moment. Men det är ju inte så bara. Forskningen visar på mycket goda resultat och jag
har nog aldrig träffat en person som går ifrån
en dansklass och är arg. Dans gör dig glad, det
är ett konstnärligt uttryck och ett verktyg för
att stärka, förbättra och bygga upp kroppen
Vad betyder dansen för dig
själv som person?

Dansen för mig betyder så mycket, det är
en stor del av min identitet. Jag älskar att
undervisa i dans, vuxna och barn. Jag tror
ärligt att det finns en dans för alla - modern
dans, foxtrot, jazz, balett, afrikansk, breakdance, jitterbugg, tango, k-pop med flera!
Har du några tips till den som
är nyfiken på att prova på?

Du är varmt välkommen att testa och se
om det är något för dig och det går jättebra
att kontakta mig om man har några frågor.
Det är så kul att vi kan erbjuda dans för
Parkinson i nästan alla kommuner i Halland och jag hoppas verkligen att folk hoppar på det här tåget för jag har ju själv sett
vad det ger. Det här blir en fantastisk resa!

Bo
Att få träffa och
dansa med andra med
Parkinson betyder mycket
för mig. Det är en stor
gemenskap och glädje.
Dessutom är det en fin
känsla att känna att
kroppen är mer
rörlig.
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Lisbeth
Dansen för mig är glädje
– ”måbrahormonerna” hoppar
glatt omkring i kroppen! Jag
har fått nya, härliga vänner,
vi har blivit ett tajt gäng
– det betyder också
mycket för att
må bra.

Dans för
Parkinson
Dansa för livet – dans för Parkinson
För nybörjare och fortsättare

En dansklass där vi undersöker kroppens möjligheter
till rörelse med dansen som verktyg, bl.a. genom uttryck,
dansglädje och rörelsekvalitet. Rörelserna är speciellt
anpassade till personer med Parkinson men närmsta
anhörig är också välkommen att delta på kursen.

Kungsbacka
START: 28/2, ONSDAGAR KL 13.00-14.00
LEDARE: HANNA MISURAK

10 ggr / 250kr

Varberg
START: 8/2, TORSDAGAR KL 15.00-16.00
LEDARE: CATHERINE UNGBERG

12 ggr / 250kr

Halmstad
START: 6/2, TISDAGAR KL 14.00-15.30
LEDARE: HUGO THAM

12 ggr / 250kr

Laholm
START: 26/2, MÅNDAGAR 14.00-15.30
LEDARE: HUGO THAM

5 ggr / 150kr

Gunilla
& Kari
Genom dansen känner vi hur våra
förmågor byggs upp, gränser vidgas
– vi vågar pröva nytt. Kamratskap och
gemenskap. Att få och ge omtanke.
Det ökar samhörighet med anhörig,
som får delta. Vi släpper loss
fantasin, improviserar
och får ta del av
olika dansstilar.
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IT, data och telefoni

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.

iPad

Nybörjare

Bli kompis med din iPad. Vi
börjar från noll i kursen med
de enklaste grunderna och
lär oss att smidigt använda
funktionerna och upptäcka
möjligheterna i vår egen iPad.

LEDARE: STEN RÖNNBOM

Vi går igenom såväl praktiska
som kreativa tips. Inga förkunskaper krävs. Ta med egen
iPad (surfplatta från Apple)
och laddare med sladd.

7 ggr / 1350 kr

Kungsbacka

Varberg

START: 1/3, TORSDAGAR
13.30-16.00

Kungsbacka
START: 5/2 , MÅNDAGAR
13.30-16.00

START: 9/4, MÅNDAGAR
13.30-16.00

LEDARE: STEN RÖNNBOM

LEDARE: STEN RÖNNBOM

Varberg

7 ggr / 1350 kr

START: 8/2, TORSDAGAR
09:30-12:00

Halmstad
START: 7/3, ONSDAGAR
10.00-12.15
LEDARE: ANNIKA RAIHLE

4 ggr / 800 kr.
USB-minne ingår
i samtliga kurser.

LEDARE: ELISABETH HAGBERG

Halmstad
START: 19/2, MÅNDAGAR

13.00-15.15

LEDARE: ANNIKA RAIHLE

Bli kompis med
din iPhone

Lär dig surfa

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

Intresset för att kunna
använda surfplatta, bärbar
dator och smartphone
har blivit allt större.

Varberg
START: 6/2, TISDAGAR
09.30-12.00

LEDARE: ANNIKA RAIHLE

Lär dig surfa steg-för-steg,
några exempel: Läsa och skicka
e-post och meddelande,
använda kalender och
påminnelser, hålla kontakt
med vänner genom sociala
medier som Facebook och
Skype.

3 ggr / 600 kr

Falkenberg

iPad/iPhone

START: 12/2, MÅNDAGAR
18.00-20.30

För dig med egen,
fortsättning

4 ggr / 800 kr

LEDARE: ELISABETH HAGBERG

4 ggr / 800 kr

Halmstad
START: 7/2, ONSDAGAR
09.30-11.45

För dig som gått nybörjarkursen. Här erbjuder vi en
fördjupning av möjligheterna
med din iPad/iPhone.

Hantera bilder
i datorn NYHET

iPad/Surfplatta

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

Nybörjare NYHET

Varberg

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

Hela världen befinner sig i
din hand. Denna kurs är för
dig som vill lära dig använda
surfplattor för vardagligt bruk

I kursen används programmen
Lightroom och Photoshop.
Förkunskaper motsv. Datorkunskap Windows 10 behövs.
För bästa utbyte av kursen
rekommenderas att deltagarna tecknar ett 1-års
abonnemang på Lightroom
CC och Photoshop CC från
Adobe, ingår ej i kursavgiften.

Kungsbacka
START: 10/4, TISDAGAR
09.30-12.00
LEDARE: STEN RÖNNBOM

4 ggr / 800 kr

Falkenberg
START: 14/2, ONSDAGAR

18.00-20.30

LEDARE: JOHANNES UTTER

15/3, TORSDAG 09.30-12.00

START: 19/3, MÅNDAGAR

13.00-15.15 (UPPEHÅLL
ANNANDAG PÅSK)
LEDARE: ANNIKA RAIHLE

4 ggr / 800 kr

Bli självsäkrare på internet
och lär dig handskas med
lite för bra erbjudanden,
installationer av program
och märkliga mejl.
Vi berättar vem du kan lita på
och vad du bör vara vaksam på.

Halmstad
START: 8/3, TORSDAGAR
18.00-20.15
LEDARE: IDA MADDISON

Håll kontakt med
släkt och vänner
på Facebook
och Instagram

Fortsättning

Repetera grunderna och
fördjupa dig i hur du kan
använda din iPad så du får
ut mesta möjliga av den.

NYHET

Kungsbacka

LEDARE: STEN RÖNNBOM

Varberg

Halmstad

NYHET

iPad

iPad

Ta då chansen att komma
till oss och testa en av våra,
under ledning av en kunnig
ledare.

LEDARE: ELISABETH HAGBERG

Bedrägerier online
– vad ska du se
upp för och vad
kan du lita på!

2 ggr / 350 kr

START: 12/4, TORSDAGAR
13.30-16.00

Har du funderat på att köpa
en iPad, men är osäker på
om det är något för dig?

START: 13/3, TISDAGAR
09.30-12.00

LEDARE: JOHANNES UTTER

4 ggr / 800 kr

7 ggr / 1350 kr
Prova på

NYHET

4 ggr / 800 kr

iPhone/Android
Kursen är till för att du ska
kunna känna dig trygg med
dina iPhone/Smartphone.
Här lär du dig att använda
dem som hjälpsamma
verktyg.

LEDARE: ELISABETH HAGBERG

Falkenberg

1 gång / 250 kr

START: 14/3, ONSDAGAR
18.00-20.30

Bli vän med din
Androidtelefon
och följ med den
på äventyr
NYHET

Lär dig det grundläggande i
din Androidtelefon.Vi hjälper
dig med att klura ut vilka
funktioner som finns och
vilka som du kan ha nytta av.

Här går vi igenom de
sociala medier som finns
idag, hur de används och
lite vad som ska tänkas på.
Lär hur du följer någon,
dela med dig av din dag
och ta del av andras resor,
humör och tankar.

Halmstad
25/3, SÖNDAG 10.00-16.00
LEDARE: IDA MADDISON

1 gång / 400 kr

Ta med din Androidtelefon
(Samsung, Sony, Huawei etc).

Halmstad

LEDARE: JOHANNES UTTER

START: 20/2, TISDAGAR
13.30-15.45

3 ggr / 600 kr

LEDARE: IDA MADDISON

4 ggr / 800 kr
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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.

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

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

Halmstad

Halmstad

START: 6/2, TISDAGAR 09.00-12.45

START: 10/4, TISDAGAR 09.00-11.30.

LEDARE: ELZBIETA JOHANSSON

DE SISTA TVÅ VECKORNA KÖR VI ÄVEN
PÅ MÅNDAGARNA.

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

Fotografering med
systemkamera

LEDARE: ELZBIETA JOHANSSON

8 ggr / 1 280 kr. USB ingår.

Mjuk fortsättning på
digital systemkamera

Grundkurs i fotografi
med digitalkamera

Nybörjare

Helgkurs NYHET

Kursen lämpar sig för nybörjare som
vill komma vidare och kunna använda
sina bilder till något annat än att ha
dem liggandes på datorns hårddisk.

Vi går igenom grunderna inom fotografering, såsom bländare, slutartid och iso,
och hur vi kan använda dessa för att ge
olika känsla i våra bilder.

Framförallt är kursen till för dem som
har glädjen till bilden oavsett vilken typ
av digital systemkamera man använder.

Vi går även igenom hur vi kan använda det
befintliga ljuset i våra foton; sidoljus,
motljus, medljus.

Varberg

Falkenberg

Halmstad

15/4, SÖNDAG 13.00-16.00

START: 21/3, ONSDAGAR 18.00-20.30

14-15/4, LÖR OCH SÖN 10.00-16.00

LEDARE: JENNIFER WEST

LEDARE: GLENN T. UNGER

LEDARE: ELVINE LUND

1 gång / 250 kr

6 ggr / 800 kr

2 ggr / 1200 kr

NYHET

Foto

Bokföring med Visma 500

Grundkurs

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

Att slippa fundera på om det finns täckning
för mobiltelefonen ombord kan inte överskattas. För att skaffa sig denna trygghet
krävs utbildning och det får du här!
Certifikatet du får intygar kunskaper om
VHS som ska innehålla GMDSS som finns
med i certifikat som är tagna efter år 2000.
Om du har VHF på din båt måste du ha
detta nya Short Range Certificate för att
få lov att använda den.

Halmstad
START: 15/3, TORSDAGAR 18.30-20.45
LEDARE: SVANTE SVENSSON

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

Förarintyg för
fritidsbåt!

Kustskepparintyg

Båtpraktik

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

Fortsättningskurs för
behörighet att föra fritidsbåt
större än 12x4 m. Godkänt
förarintyg samt båtpraktik
krävs.

Halmstad

Halmstad

START: 5/2, MÅNDAGAR

18.30-20.45

START: 6/2, TISDAGAR
18.30–20.45

LEDARE: SVANTE SVENSSON

LEDARE: SVANTE SVENSSON

22/4, SÖNDAGAR
17.00-21.30

11 ggr / 1700 kr

11 ggr / 1700 kr

1 gång / 350 kr

Öva på att identifiera
olika fyrkaraktärer,
styra båten efter
kompass, i enslinje,
förtöjning och
träna på ” Man
över bord”

Halmstad

Navigation & sjöliv

Ta SRC-certifikat

Ekonomi

Bokföring
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Djur och natur

Motorsåg A+B

Röjsågskörkort

Biodling Nybörjare

Förberedande kurs inför prov och uppkörning till körkort. Instruktör, examinationsavgift och kursböcker ingår.

Vi följer bisäsongen både teoretiskt
och praktiskt.

Åldersgräns 16 år.

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

Kungsbacka

Varberg/Kungsbacka

START: 1/2, TORSDAGAR 18.30-21.00
VARANNAN VECKA

LEDARE: LARS OVRELL

LEDARE: TORE JOHANSSON

START: 19/2, FYRA MÅNDAGAR

18.00-21.00 + TRE LÖRDAGAR
LEDARE: LARS OVRELL

Varberg
START: 4/4, FYRA ONSDAGAR

10 ggr / 750 kr

Falkenberg
LEDARE: ERIK KARLSSON

Harplinge
Kursen är i samarbete med Harplinge
biodlarförening.

7 ggr / 3900 kr. I dessa kurser
lämnas ingen rabatt.

18.00-21.00 + TRE LÖRDAGAR

LEDARE: LARS OVRELL

Falkenberg
START: 14/2, ONSDAGAR 18.30-21.00
LEDARE: ERIK KARLSSON

Halmstad
START: 1/3, TRE TORSDAGAR

18.00-21.00 + FYRA HELGDAGAR

LEDARE: BENGT OLOFSSON

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

Varberg

Hundkurs, vardagslydnad
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.
Även för dig som är intresserad av
kommunikation och som vill förbättra
och fördjupa relationen till din hund.

START: 23/4, MÅNDAGAR 18.00-21.00
VARANNAN VECKA
LEDARE: LARS-ANDERS OLSSON

10 ggr / 1000 kr. Studiematerial ingår.

Laholm
Kursen är i samarbete med Södra
Hallands biodlarförening
START: 4/4, ONSDAGAR 18.00-19.30
LEDARE: PETER LUNDGREN

10 ggr / 1000 kr. Studiematerial ingår.

Falkenberg
START: 21/3, ONSDAGAR 18.30-21.00
LEDARE: THOMAS HEDLUND

5 ggr / 800 kr

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.

Trädgård för alla
NYHET

Våren är laddad med trädgårdsinspiration!
Elin Debora, trädgårdsmästare och
skribent guidar oss vid fyra tillfällen i
konsten att lyckas i trädgården.

Falkenberg

Halmstad

START: 12/4, TORSDAGAR 18.30-21.00

23/1, TISDAG 18.00-20.00

LEDARE: ELIN DEBORA

LEDARE: VIVIAN TISTING

4 ggr/ 1500 kr

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

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

Halmstad NYHET
START: 8/2, TORSDAGAR 17.30-20-00
LEDARE: VIVIAN TISTING

5 ggr / 690 kr

Hylte
VI SES 22/3, 29/3, 12/4, TORSDAGAR
18.30-20.45

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 börja att planera inför
våren! Här får du mycket inspiration
till de bästa växtvalen och mycket annat
praktiskt.

Halmstad
18/2, SÖNDAG 10.00-13.00
LEDARE: VIVIAN TISTING

1 gång / 295 kr

LEDARE: ANNE VAN HIRTUM

3 ggr / 800 kr
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Trädgård

Fröbytardag

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. Välj fritt mellan
olika teman i Halland!
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?

Halmstad
17/2, LÖRDAG 14.00-17.00
LEDARE: HELEN ANDERSSON,

GRUNDARE AV SINGEL I SVERIGE

1 gång / 150 kr

Dansworkshop Salsa
Dans är livsglädje och hälsa! Dansen
minskar stress, förbättrar minnet,
ökar kreativiteten och livsenergin,
minskar aggressioner, ger bättre
rörlighet, dämpar ångest, kan lindra
smärta och ökar förmågan att sätta
ord på andras och egna känslor.
Här får vi prova på salsa till härliga
rytmer med Guillermo från Cuba.

Varberg
10/3 LÖRDAG 15.00-17.00
LEDARE: GUILLERMO

GUTIERREZ RELÉ

1 gång / 250 kr

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

Falkenberg
24/3, LÖRDAG 14.00-17.00
LEDARE: AGNETA LUNDQVIST

1 gång / 350 kr. Kostnad
för råvaror tillkommer

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 söndagseftermiddag.

Halmstad
8/4, SÖNDAG 14.00-17.00
LEDARE: HELEN ANDERSSON,
GRUNDARE AV SINGEL I SVERIGE

1 gång / 150 kr

Samtal under
vandring – packa
om ditt livsbagage

Singel i Halland

Att leva som singel kan ge både
möjligheter och kännas ensamt.

Under vandring 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.

Varberg
6/5, SÖNDAG 14.00-17.00
LEDARE: HELEN ANDERSSON,
GRUNDARE AV SINGEL I SVERIGE

1 gång / 150 kr
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Språk

Engelska ________________________________
Let’s start again!
En kurs för dig som vill repetera dina
kunskaper och börja om från början.
Vi fortsätter bygga på kunskaperna och
takten anpassas till var och en i gruppen.

Falkenberg
START: 15/2, TORSDAGAR 17.15-18.45
LEDARE: MARIE KARLSSON

10 ggr / 1050 kr

Engelska
Motsvarande åk 9

För dig med kunskaper motsvarande
grundskolans högre årskurser.

Kungsbacka
START: 19/2, MÅNDAGAR 10.15-11.45
LEDARE: ELKE PAULSSON

10 ggr / 950 kr

Lätt konversation

Konversation

Fortsättning

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

Falkenberg
START: 15/2, TORSDAGAR 19.00-20.30
LEDARE: MARIE KARLSSON

Halmstad
Här läser vi en engelsk bok och talar
kring den.
START: 8/2, TORSDAGAR 10.00-11.30
START: 8/2, TORSDAGAR 14.30-16.00

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

Varberg
START: 7/2, ONSDAGAR 18.15-19.45
LEDARE: ALICE NORGREN

Falkenberg
START: 15/2, TORSDAGAR 15.30-17.00
LEDARE: MARIE KARLSSON

START: 7/2, ONSDAGAR 17.30-19.00

Halmstad NYHET

LEDARE: JIRINA GÖRANSSON

START: 7/2, ONSDAGAR 18.30-20.00
LEDARE: IDA MADDISON

Laholm
START: 31/1, ONSDAGAR 18.15-19.45

Laholm

LEDARE: ELNA SJÖHOLM

START: 30/1, TISDAGAR 18.30-20.00

10 ggr / 1050 kr

LEDARE: ELNA SJÖHOLM

10 ggr / 1050 kr

Halmstad
Här jobbar vi med en bok för vuxna.
START: 7/2, ONSDAGAR 09.30-11.00
LEDARE: JIRINA GÖRANSSON

10 ggr / 1050 kr

Italienska ________________

Latin ____

Nybörjare

Nybörjare, andra terminen

NYHET

Här lär vi oss grunderna i det
italienska språket.
START: 19/2, MÅNDAGAR 17.30-19.00

Vi pratar och fördjupar oss mer i
det italienska språket. Passar dig
som gått nybörjarkurs i italienska
och lärt dig grunderna innan.

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

LEDARE: JOHANNA MOHLIN

Kungsbacka

Falkenberg

Falkenberg

START: 19/2, MÅNDAGAR 19.15-20.45

Kungsbacka

START: 12/2, MÅNDAGAR 19.00-20.30

LEDARE: JOHANNA MOHLIN

LEDARE: ODILE MOMBELLI

Falkenberg

10 ggr / 1050 kr

START: 12/2, MÅNDAGAR 17.30-19.00

START: 7/2, ONSDAGAR 10.00-12.00
LEDARE: JAN STURE NEUMAN

10 ggr / 1050 kr

LEDARE: ODILE MOMBELLI

10 ggr / 1050 kr

Teckenkommunikation
Nybörjare

Nybörjarkurs för dig som kommer
i kontakt med teckenanvändande
personer, privat eller i arbetslivet.
Vi lär oss grunderna tillsammans
och bygger upp ett ordförråd av
vardagstecken.

Varberg
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Teckenkommunikation
Fortsättare

Varberg
START: 8/2, TORSDAGAR
18.30-20.30
VARANNAN VECKA
LEDARE: MONIKA

CALLENBERG

6 ggr / 650 kr

Babytecken – med barn
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: 1/3, TORSDAGAR

18.30-20.30 VARANNAN VECKA

START: 15/2, TORSDAGAR
13.30-15.00 VARANNAN VECKA

LEDARE: MONIKA CALLENBERG

LEDARE: MONIKA CALLENBERG

6 ggr / 650 kr

5 ggr / 400 kr

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

Spanska _________________________________
Nybörjare

Nybörjare, andra terminen

Fjärde terminen

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

Kungsbacka

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

Självklart pratar vi om de kulturella
egenskaperna som tillhör språket såsom
mat, historia, intressanta resmål och
populär musik.

START: 7/2, ONSDAGAR 11.30-13.00

12 ggr / 1240 kr

Varberg
START: 5/2, MÅNDAGAR 11.30-13.00

12 ggr / 1240 kr

Falkenberg
START: 30/1, TISDAGAR 09.30-11.00

Varberg
START: 9/2, FREDAGAR 09.30-11.00

12 ggr / 1240 kr

Falkenberg

12 ggr / 1050 kr
Nybörjare, tredje terminen

START: 30/1, TISDAGAR 11.30-13.00

Kungsbacka

12 ggr / 1240 kr

START: 7/2, ONSDAGAR 09.30-11.00

Halmstad

12 ggr / 1240 kr

START: 6/3, TISDAGAR 19.00-20.30

Halmstad

LEDARE: SILVIO BANK

8 ggr / 840 kr

Varberg
START: 5/2, MÅNDAGAR 09.30-11.00

12 ggr / 1240 kr
Fortsättare, lätt konversation

Halmstad
START: 6/3, TISDAGAR 17.10-18.40
LEDARE: SILVIO BANK

8 ggr / 840 kr

START: 6/3, TISDAGAR 14.00-15.30
LEDARE: SILVIO BANK

8 ggr / 840 kr

Franska

Tyska

Kinesiska

Nybörjare, andra terminen

Fortsättning

Nybörjare

Vi lär oss grunderna i franska. Passar
dig som gått en termin eller har läst
lite franska tidigare.

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

Halmstad

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

START: 7/2, ONSDAGAR 19.15-20.45

Halmstad

LEDARE: DEJAN MILJUS

START: 5/2, MÅNDAGAR 18.15-19.45

10 ggr / 1050 kr

LEDARE: PING FANG

Varberg
START: 8/2, TORSDAGAR 18.30-20.00
LEDARE: ALICE NORGREN

10 ggr / 1050 kr

10 ggr / 1050 kr

Nybörjare NYHET

Här lär vi oss grunderna i franska språket.

Falkenberg
START: 8/2, TORSDAGAR 17.15-18.45
LEDARE: LISBETH BRIZET

10 ggr / 1050 kr
Fortsättning

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

Falkenberg
START: 8/2, TISDAGAR 19.00
LEDARE: LISBETH BRIZET

Caroline
Funderar på att lära
mig spanska! Det hade
varit så kul att kunna
kommunicera med sonen
som precis börjat
läsa spanska
i skolan

10 ggr / 1050 kr
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Hantverk och konsthantverk

Mönsterkonstruktion
Nybörjare, helgkurs

En kurs för dig med 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.

Varberg NYHET
5-6/5, LÖR OCH SÖN 09.30-16.00
LEDARE: JULIA ANDERSSON

2 ggr / 920 kr

Falkenberg
10-11/3, LÖR OCH SÖN 09.30-16.00
LEDARE: JULIA ANDERSSON

Tovning

Järnsmide

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

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

Halmstad, Haverdal
25/2, SÖNDAG 13.00-16.00
LEDARE: SIIRI HARJU KARLSSON

Varberg, Träslövs smedja

1 gång / 300 kr

START: 8/2, TORSDAGAR 18.00-21.00

Silversmide - Prova på
Tillverka ett eget personligt smycke
i silver.

Halmstad
7/4, LÖRDAG 09.00-17.00
LEDARE: DANIEL RISBERG

1 gång / 1100 kr. Allt material ingår.

2 ggr / 920 kr

Silversmide

Mönsterkonstruktion

Prova på enklare grunder i silversmide
tillsammans med en kunnig silversmed.

Fortsättning, helgkurs

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

Falkenberg
21-22/4, LÖR OCH SÖN 09.30-16.00
LEDARE: JULIA ANDERSSON

2 ggr / 920 kr

Klädsömnad

Egen smyckestillverkning, kanske
någon vill ha ett smycke i present?

Halmstad
START: 6/2, TISDAGAR 18.30-21.00
START: 8/2, TORSDAGAR 18.30-21.00
LEDARE: EVA PERSSON, DANIEL RISBERG

8 ggr / 1450 kr. Kostnad för silver
tillkommer.
Helgkurs
10 OCH 11/3, LÖR-SÖN 09.00-16.00
LEDARE: EVA PERSSON

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

2 ggr / 1450 kr. Kostnad för silver
tillkommer.

Falkenberg

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

START: 30/1, TISDAGAR 18.30-21.00
VARANNAN VECKA
START: 1/2, TORSDAGAR 09.30-12.00

OCH 18.30-21.00. VARANNAN VECKA
LEDARE: MAJ-LIS FRITZON

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

Smyckeslöjd i silver

Falkenberg

LEDARE: KJELL CARLSSON

5 ggr / 1750 kr

Falkenberg, Morup Kesebol
START: 13/3, TISDAGAR 18.00-21.00
LEDARE: KJELL CARLSSON

5 ggr / 1700 kr.
I dessa kurser lämnas ingen rabatt.

Järnsmide

Helgkurs

Varberg, Träslövs smedja
10-11/3, LÖR OCH SÖN 09.00-16.00
LEDARE: KJELL CARLSSON

2 ggr / 1750 kr

Falkenberg, Morup Kesebol
17-18/2, LÖR OCH SÖN 09.00-16.00
24-25/3, LÖR OCH 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 0ch gjuter fina saker i betong.

Falkenberg NYHET
15/5 OCH 29/5, TISDAGAR 14.00-16.30
LEDARE: HJÖRDIS IVARSSON

2 ggr/ 400 kr

Halmstad, Haverdal
13/5, SÖNDAG 13.00-16.00
LEDARE: SIIRI HARJU KARLSSON

1 gång / 350 kr. Material ingår.

START: 12/2, MÅNDAGAR 18.00-20.30
VARANNAN VECKA
LEDARE: AASE ELIASSON

7 ggr / 820 kr
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Reine
Jag är själv cirkelledare i ett projekt om
jämställdhet som riktar sig till
ensamkommande pojkar, så
kurserna och föreläsningarna
om feminism och samtalen
om #Metoo vill jag
gärna gå på för
att få veta mer.

Tälja i trä

Pilflätning

Porslinsmålning

Här får du lära dig hur man med enkla
redskap kan bearbeta ett stycke trä.
Täljgrepp, krympteknik, dekorering m m.

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

Halmstad, Simlångsdalen

Halmstad, Haverdal

Kom och lär dig måla på porslin. Här
får du under ledning prova på att måla
gods till nytta och nöje. Både nybörjare
och vana är välkomna.

START: 16/5, ONSDAGAR 18.00-21.00

15/4, SÖNDAG 13.00-17.00

Falkenberg

LEDARE: LINA ENVALL

LEDARE: SIIRI HARJU KARLSSON

START: 23/1, TISDAGAR 18.30-21.00

3 ggr / 780 kr. Medlemmar i Handkraft
har 200 kr i rabatt

1 gång / 400 kr

LEDARE: EVA WESTERBERG

NYHET

Trådslöjd
Skapa vackra bruks-och prydnadsföremål
av metalltråd. Ett hantverk med gamla
anor, kallat trådtjack, luffarslöjd eller
luffararbete.

Halmstad, Simlångsdalen
START: 28/2, ONSDAGAR 18.00-21.00
LEDARE: ULLA KARLSSON ANDERSSON

3 ggr / 780 kr. Medlemmar i Handkraft
har 200 kr i rabatt

Quilling NYHET
Med tunna pappersremsor kan man rulla
och forma vackra små dekorationer att
t ex pynta paket med eller hänga upp
som mobil i fönster.
En gammal teknik där du får öva finmotorik och din kreativa ådra!
17/3, LÖRDAG 14.00-16.30
LEDARE: TINA HOLM

1 gång / 300 kr

Varberg

Den här kvällen får ni möjlighet att vara
kreativa och lära er floristernas hemliga knep.

LEDARE: TINA HOLM

14/4, LÖRDAG 14.00-16.30

1 gång / 300 kr

1 gång / 245 kr. Kostnad för blommor
tillkommer, ca 250 kr.

START: 7/2, ONSDAGAR 10.00-12.30
VARANNAN VECKA
START: 7/2, ONSDAGAR 18.30-21.30
VARANNAN VECKA
START: 14/2, ONSDAGAR 18.30-21.00

VARANNAN VECKA
LEDARE: ANN-MARGRETH PETERSSON

Glas- och
porslinsmålning
Varberg, Veddige
START: 15/1, MÅNDAGAR 19.00-21.30
START: 17/1, ONSDAGAR 09.30-12.00
START: 17/1, ONSDAGAR 19.00-21.30

Halmstad
LEDARE: MADELEINE HARALDSSON

Halmstad

5 ggr / 650 kr

Kungsbacka

Florist för en kväll

8/5, TISDAG 18.00-20.15

10 ggr / 975 kr

VARANNAN VECKA

Vävstuga

LEDARE: GUN SVENSSON

8 ggr / 900 kr

Vi har vävstugor på
flera platser i Halland.
Ring oss om du
vill vara med
och väva.
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Hantverk och konsthantverk (forts)

Paketinslagning

Virkning

Visserligen är det insidan som räknas,
men vem blir inte glad av ett snyggt
inslaget paket!

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

Under tre timmar lär du dig skapa
vackra och dekorativa paket och
flaskor genom att utnyttja pappret
på olika sätt.

Varberg

Varberg
4/3, SÖNDAG 11.00-14.00
LEDARE: MARIE BENGTSSON

START: 27/2, TISDAGAR 18.00-20.15
LEDARE: ELISABET ANDERSSON

Halmstad

4 ggr / 550 kr

VI SES DEN 24-25/2 SAMT 17/3,

Stickning
För nybörjaren eller för dig som stickat
tidigare och vill fördjupa kunskaperna.

Knyppling

Varberg

Kungsbacka
START: 17/1, ONSDAGAR 09.00-11.30
START: 24/1, ONSDAGAR 18.00-20.30
LEDARE: BRIGITTA THORSTENSSON

3 ggr / 1200 kr

Raku

Helgkurs NYHET

5 ggr / 600 kr

Halmstad

Keramik

VI SES DEN 24-25/3 SAMT 14/4,
LÖR OCH SÖN 10.00-16.00

Här lär du dig lerans egenskaper och
möjligheter. Vi provar olika tekniker
som att kavla, ringla och dreja.

Falkenberg

Kungsbacka, Särö

START: 29/1, MÅNDAGAR 15.00-17.30

START: 22/1, MÅNDAGAR 18.00-21.00

VARANNAN VECKA

START: 23/1, TISDAGAR 10.00-13.00

START: 31/1, ONSDAGAR 18.00-20.30

START: 24/1, ONSDAGAR 10.00-13.00

7 ggr / 820 kr

LEDARE: ELISABETH LINDSTRAND

LEDARE: EVA-MAY ALMQVIST

Vi kommer även att glasera våra alster.

LEDARE: AASE ELIASSON

LÖR OCH SÖN 10.00-16.00

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

START: 23/1, TISDAGAR 18.30-20.30
VARANNAN VECKA

8 ggr / 950 kr

VARANNAN VECKA

Helgkurs NYHET

Bli bättre på att dreja! En kurs för dig med
grundkunskaper. Här formar vi leran till
något användbart bruksföremål eller ett
vackert konstföremål.

1 gång / 400 kr

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

Keramik- och drejkurs

START: 24/1, ONSDAGAR 18.00-21.00
LEDARE: BOEL TÖPEL

14 ggr / 3100 kr

Halmstad NYHET

LEDARE: ELISABET LINDSTRAND
OCH LENA WALLFORS

3 ggr / 1200 kr

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

Kungsbacka, Sommarlustskolan
START: 6/2, TISDAGAR 18.30-21.30
START: 7/2, ONSDAGAR 10.00-13.00
START: 8/2, TORSDAGAR 18.30-21.30
LEDARE: PERNILLA JOHANSEN

8 ggr / 1600 kr

START: 7/2, ONSDAGAR 11.00-14.00
START: 5/2, MÅNDAGAR 18.30-21.00
LEDARE: ELISABETH LINDSTRAND

10 ggr / 2000 kr

Följ oss på
Instagram:
svhalland
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Alla borde vara feminister,
del 2 NYHET

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.

Till dem som gått introduktionskursen
“Alla borde vara feminister” och till
andra med grundkunskaper som vill
vidareutveckla sig.

Vi får också exempel på hur på man själv
kan göra skillnad och göra världen lite
mindre ojämnställd.

Halmstad

Halmstad

3 ggr / 50 kr

START: 8/2, TORSDAGAR 18.30-20.45
LEDARE: SUZANNE ÅKERLUND

START: 20/2, TISDAGAR 18.30-20.45
LEDARE: SUZANNE ÅKERLUND

3 ggr/ 150 kr. Bok ingår

Suzanne Åkerlund; kursledare, moderator

Valår 2018

samtal

Nyfiken på politik?
För dig som vill vara med och
påverka men inte vet var du
ska börja. Här får du inblick i
politiskt arbete på kommunal
och regional nivå, hur partierna arbetar, politikerrollen
och tjänstemannarollen.

Falkenberg
4 ggr / Avgiftsfri.

Halmstad
START: 22/3, TORSDAGAR
18.30-20.30
LEDARE: SUZANNE ÅKERLUND

3 ggr / Avgiftsfri

SV Anpassat
- Mitt val
Det här är ett studiematerial
på lättläst svenska om att
rösta.
Det är viktigt att du röstar när
det är val och talar om hur du
vill att politiken i Sverige och
Europa ska vara. Du ska vara
med och tala om hur vårt
samhälle ska se ut.
Vi anordnar nu en Mitt Val
arena där vi bjuder in lokala
politiker för att tillsammans
prata om viktiga frågor inför
valet. Det är ett tillfälle där du
har du möjlighet att få mer
information om hur du kan
lära dig mer om politik inför
valet.

Halmstad
20/2, TISDAG 17.00-19.00

Kostnadsfritt

I RÖRELSE

Samhälle och engagemang

Alla borde vara feminister

#metoo

– vad händer nu?
Under våren kommer vi att ha tre samtalskvällar med anledning av vittnesmålen världen över under hashtaggen #Metoo. Vittnesmål i miljontal, både
i Sverige och i hela världen, visar på att vi har ett samhällsproblem där
värderingar och strukturer måste förändras. Kvinnor lever i ofrihet och det
är alla mäns ansvar att motverka detta. Kvinnor kan inte ensamma göra
något åt de strukturer som ger vissa män “rätten” att begå övergrepp.
Vad kan vi göra? Kom och ta del av forskningen, samhällsanalysen samt
kloka tankar från insatta och engagerade Halmstadbor.
Ett samarbete med Halmstads kommun.

Stadsbiblioteket i Halmstad, Hallandsscenen
MODERATOR: SUZANNE ÅKERLUND

TORSDAG 25/1 18.00-19.30
TORSDAG 15/3 18.00-19.30
TORSDAG 19/4 18.00-19.30
Några av frågorna under dessa samtalskvällar:

• Vad händer nu? I detta nu skrivs historia - bransch efter bransch
skakas i sina grundvalar när kvinnor går samman och bryter
tystnaden kring övergrepp och trakasserier.

• Kvinnors organisering - från Rösträttsrörelsen till #Metoo via
“Ropen skalla - dagis åt alla”. Vad händer när kvinnor organiserar sig?

• Mansrollen - under förändring, hur går det till. Vad styr och vem
påverkar?
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Lovaktiviteter

Sportlovet

Sommarkurser

Dansa break och street
på lovet NYHET

Dansa break och street
på lovet NYHET

För dig mellan 8-12 år

För dig mellan 8-12 år

Kom och dansa streetdance och breakdance med våra duktiga ledare. I tre
dagar provar, pratar och andas vi dans!

Kom och dansa streetdance och breakdance med våra duktiga ledare. I tre
dagar provar, pratar och andas vi dans!

Halmstad

Halmstad

21, 22 OCH 23/2, ONS-FRE 10.00-13.00

27, 28 OCH 29/6, ONS-FRE 10.00-13.00

Kungsbacka

LEDARE: ELVIR ALJICEVIC

LEDARE: ELVIR ALJICEVIC

2-6/7, MÅN-FRE 10.00-16.00 (VECKA 27)

OCH ELMA DOLOVAC

OCH ELMA DOLOVAC

3 ggr / 600 kr

3 ggr / 600 kr

Dansläger på
sportlovet vecka 8,
Dansstudion Varberg

Dansläger på
sommarlovet vecka 25,
Dansstudion Varberg

Under tre intensiva och roliga dagar får
barn mellan 6 och 13 år lära sig två olika
koreografier i streetdance och breakdance.

Under tre intensiva och roliga dagar får
barn mellan 6 och 13 år lära sig två olika
koreografier i streetdance och breakdance.

Deltagarna är indelade i två grupper;
6-9 år och 10-13 år.

Deltagarna är indelade i två grupper;
6-9 år och 10-13 år.

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

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

Varberg

Varberg

19, 20 OCH 21/2, MÅN-ONS 09.45-14.15

18, 19 OCH 20/6, MÅN-ONS 09.45-14.15

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

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

3 dagar / 950 kr

3 dagar / 950 kr

Ukulele

Du som länge har velat pröva på att
arbeta med lera men inte tagit chansen
får här en möjlighet.
Under en veckas intensivt arbete får du
tillfälle att lära känna lerans oändliga
möjligheter och egenskaper.

LEDARE: BOEL TÖPEL

5 ggr / 2100 kr

Sommarkurs i akvarell
NYHET

I fyra dagar på raken målar vi akvarell
inom- och utomhus tillsammans med
vår kunniga ledare.
En kurs både för nybörjare och
fortsättare.

Halmstad
11-14/6, MÅN-TOR 10.00-14.00
LEDARE: ELSE PAULSGAARD

4 ggr / 850 kr

Intensiv sommaryoga
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!

Du som vill hålla igång ukulelespelandet
träffar andra i samma sits. En chans att
få spela och träffa andra. Fem träffar men
du väljer själv hur många gånger du vill gå.

Halmstad

Kungsbacka

4 ggr / 450 kr

START: DATUM EJ BESTÄMT.

KOLLA HEMSIDAN SENARE I VÅR ELLER
KONTAKTA OSS PÅ KUNDTJÄNST.
LEDARE: TOBIAS HERBERTZON
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Keramik

V.29 16-19/7, MÅN-TOR 10.00-11.30
V.30 23-26/7, MÅN-TOR 10.00-11.30
LEDARE: MARIE KARLSSON

Trafikanter är vi alla

Söker du efter inspiration och handledning för att komma igång med ditt
skrivande?

För dig som vill fräscha upp dina
kunskaper om trafikbestämmelser,
vägskyltar m m.

Här får du möjlighet att arbeta fram
kreativa och inspirerande korta
texter med hjälp av olika verktyg.

Trafikant är du vare sig du går, cyklar
eller kör på väg eller i terräng, så
bestämmelserna behöver alla kunna!

Halmstad

Kungsbacka

Varberg

2 ggr / 700 kr

SÖNDAG 25/3, 10.00-13.00

START: 15/3, TORSDAGAR 09.30-12.00

LEDARE: MARIE HELLSTRÖM

LEDARE: LARS NORDENADLER

1 gång / 240 kr

5 ggr / 520 kr

Läsecirkel

Allas barnbarn –
läs och berätta

Inte bara nobelpristagare - men över
jul läser vi Ishiguro och därefter läser
vi och diskuterar tillsammans andra
intressanta författare.

Kungsbacka
START: 30/1, TISDAGAR 18.00-19.30

VARANNAN VECKA
LEDARE: ANNA BLOMBERG

8 ggr / 690 kr

NYHET

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: 7/2, ONSDAGAR 14.00-16.30
START: 7/3, ONSDAGAR 14.00-16.30
LEDARE: EVY OLSSON

5 ggr / Avgiftsfri

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.
START: 4/3, SÖNDAGAR 13.00-17.00
LEDARE: IDA MADDISON

Historien bakom vinylskivan med en som var
med NYHET
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, ägare av
Ågrens Hi-Fi i Göteborg, som bl a
var med och introducerade stereotekniken i början av 1960-talet.

Kungsbacka
START: 7/2, ONSDAGAR 18.00-19.30
LEDARE: ROLF-ARNE ULLAEUS

3 ggr / 450 kr

Välkommen till en av Sveriges bästa arbetsplatser. Det är vi som är delaktiga
i att drygt 11 000 hallänningar har nästan 4000 mötesplatser som de kan gå
till varje år. Deltagandet är fritt och frivilligt och det är vår passion att göra
varje träff som ett guldkorn i din vardag. Stort eller smått så finns vi där
för dig när än du hör av dig.
Tusen tack för att du valt Studieförbundet Vuxenskolan och vi ska göra
allt vi kan för att du ska känna att dina stunder hos oss är de bästa.

Annat intressant

Skrivarkurs
- Skrivarparty

SV är så
mycket mer
Hos oss hittar du kurser och cirklar
i mängder med ämnen som kan leda
till nya insikter och nya möjligheter.
Hittar du inte det du söker –
starta en egen cirkel! I vad du vill.

Utveckla din
förening eller
ditt gäng
Vi hjälper föreningar, organisationer
och kamratgrupper i Halland med
att förverkliga idéer!
Möjligheterna är många - kontakta
oss så berättar vi mer!

Tel:

077-440 00 33

E-post:
Hemsida:

halland@sv.se

www.sv.se/halland

