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Dröm er bort en stund tillsammans med våra musiker
och föreläsare. Alla koncept som presenteras här går att
boka via SV Malmö.

Musikunderhållning
”Musik skall byggas utav glädje av glädje bygger man musik.
Musik, det får ni ändå medge gör glädjen ännu mera glädjerik.
Mitt hus är byggt av båda dera’, mitt hus det la’ dom grunden till för flera
tusen år sen eller mera, så stig in känn er som hemma om ni vill”
– Lill Lindfors
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Solister
Annelie Carjemo
– trubadur & singsongwriter

Priser – vardag/dagtid
Vård och omsorg: 1500:Föreningar/mötesplatser: 1800:-

Tid/arrangemang: 45 minuter
Annelie sjunger, spelar gitarr, munspel
och piano och har en blandad repetoar
av visor, pop rock, soul, folkmusik och egna sånger.

Ivan Hajnis – gitarr & munspel

Ivan presenterar en diger repertoar av 60-talsmusik, blues, country varvat med de
gamla fina låtarna som Vår bästa tid... Sånger älskade av alla!

Åke Hjerpe – keyboard

Ni får avnjuta medryckande musik, såväl gammal som ny. Åke, känd från Nisse
Ahlroths revy samt radio och tv, blandar sång och musik med hisnande historier
från Ahlrothstiden.

Lennart Strandberg – dragspel

Med dragspelet i högsätet underhåller Lennart med kända melodier av bland annat Evert Taube. En och annan rolig historia hör till! Han erbjuder även melodikryss och musikfrågelekar.
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Dennis Lindgren – gitarr & piano

De mest önskade låtarna inom svensk visa, pop och ballader. Visor och sköna
melodier från förr och nu som alla känner igen och kan ta till sig.

Johan Österberg – gitarr
Johan spelar pop, rock, blues, visor med mera. En blandning av nya och gamla

kända låtar utlovas. Johan har under åren turnerat och arbetat med Sonja Alden,
Tomas Ledin, Charlotte Perrelli med flera.

Kjell Björk – gitarr

Kjells repetoar sträcker sig från Evert Taube och Joe Hill, Michael Wiehe till Bob
Dylan. Han sjunger och berättar om känt och okänt, från allvar till skämt som
leder till både eftertanke och skratt.

Erik Ask-Upmark – piano & harpa
Välj mellan:
a) Mellan folkmusik och visa

Erik är riksspelman och framför ett program med folkmusik och visor på det
ovanliga instrumentet harpa. Cornelis och Taube blandas med välkänd musik
från Irland.

b) Amerikansk jazz och svenska schlager
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Med utgångspunkt i 20- och 30-talens populär- och schlagermusik tar Erik oss
runt på en medryckande resa där vi får höra ragtime såväl som amerikanska
jazzklassiker som As Time Goes By.

c) Underhållning till julbordet

Erik kommer med sitt piano och trattgrammofon laddad med julstämning och
klassiska julschlagers i en föreställning fylld med humor – en kombination av
underhållning och nostalgisk julkänsla!

Bo David Larsson – gitarr & munspel

Bo blandar friskt nytt & gammalt med stor erfarenhet och bred reper-toar. Country, vispop blues eller rock & roll, det är bara att önska sig.

Linda Lundqvist - gitarr

Ett underhållande program av mixade svenska allsånger, roliga historier, musikaliska pärlor från förr och mycket glädje. Linda är känd från Allsångståget.
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John Christian Svensson (JC) – sång och gitarr

John Christian eller mer känd som JC Svensson sjunger visor från hela Sverige
men även operettmelodier kan också utlovas. För dig som vill höra religiösa sånger så finns chansen till det också

Stefan Viklund – gitarr

Med bred repertoar underhåller Stefan med kända visor samt äldre och nya
schlagers ur den svenska visskatten. Han håller även i publik-deltagande musikfrågesportsstunder och hans ”enmansorkester” spelar också upp till dans om så
önskas.

Mattias Palm – gitarr

Mattias har specialiserat sig på de fina klassiska svenska visorna, från 1920-60-talen med till exempel Ulla Billqvist och Jules Sylvain.

Victor Salazar – gitarr/panflöjt

Medryckande sydamerikansk musik varvas med våra svenska visor. Allt från vår
egen Evert Taube till sydländska rytmer!

Robert Sjöstrand ”Robban” – keyboard
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Önskar ni er en stämningsfull musikalisk stund bestående av allsång, schlager,
visor, populärmusik och evergreens? Robban bjuder på en bred repertoar som
framförs med stort engagemang.
För er som vill dansa kan även dansbandsmusik framföras.
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Bertil Sjöbäck – sång och gitarr

Med en bred repertoar, som har byggts upp under mer än en
tjugo år lång trubadurkarriär, bjuder Bertil på kända visor,
goa dansbandslåtar och allsång. Han anpassar sin repertoar
efter publikens önskemål.

Eva Wöllinger-Bengtson - piano
Välj mellan:
a) Internationella visor
Eva kommer från Österrike, bor i Sverige och arbetar även

Ni bokar –
vi uppträder

i Danmark. I alla länderna har hon hittat fina visor och folksånger. Följ med på resan och njut av kända sånger och
musikaliska skatter som hon har tagit med sig på vägen.

b) Popmusik och musikal

Programmet är en blandning av popmusik från de senaste
femtio åren samt några klassiker ur musikaler som till
exempel Hair, Sister Act eller Les Miserables.

Eva tar gärna emot önskemål från publiken!
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Jonas Wernefort – sång och gitarr
Välj mellan
a) Vi trivs på skånska

En härligt stor liten akustisk konsert med musikaliska svenska sångpärlor från
Skåne & hela Sverige - På skånska såklart! Mycket uppskattat & trevligt som
ofta leder till att vi alla sjunger tillsammans.

b) Nostalgi-quiz med musik

Enkel & trevlig musikfrågesport för alla som engagerar, skapar samtal & väcker minnen.

c) Julen som hemmavid

Stämningsfullt julmys med härliga julsånger vi känner igen & minns.

Fredrik Savbrant – sång och olika instrument

Fredrik är en glad smålänning som trakterar många instrument, ukulele, mandolin och gitarr är det som ligger närmast till hands när han kommer till er. När
Fredrik sjunger är det sångglädjen som ska vara i centrum, att sjunga ska kännas
bra och beröra både kropp, själ och intellekt. Som musikant har Fredrik spelat
med många olika artister som t ex Dan Hylander, Ulf ”Masken” Andersson och
Hasse ”Kvinnaböske” Andersson.
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Bo-Anders Dahlskog – sång och gittar

Har arbetat professionellt med musik i snart fyrtio år. Som trubadur har han en
bred repertoar som sträcker sig från våra äldsta visor till jazz, pop och rock.
Bo-Anders har en förkärlek till den lite äldre musiken, och särskilt de gamla skånska visorna.
Spelar det mesta och skräddarsyr gärna ett program.

Duos
Kiki & Paul – klarinett/
banjo/gitarr/piano

Kiki & Paul kommer till er med levande
musik, odödliga evergreens och livsbejakande svängiga jazznummer från 20- och
30-talen och bjuder även på ”chansons”.
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Priser – vardag/dagtid
Vård och omsorg: 3000:Föreningar/mötesplatser: 3600:Tid/arrangemang: 45 minuter

Eva & Dan i Dinos orkester – keyboard

Eva och Dan, som har hållit på med musik sedan 60-talet, sjunger och spelar till
allsång, underhållning och dans. Deras repertoar består av gamla godingar till
nyare moderna låtar.

Bo David & Anette – gitarr/munspel/basgitarr/stämsång
Bo David & Anette är duon som bjuder på en friskt blandad kompott av nytt och
gammalt. De har stor erfarenhet och bred repertoar av 50-70-talsmusik inom
country, rock ’n’ roll, blues, pop samt en och annan jazzstandard!

Sköna Bönor

Linda Lundqvist & Anna-Maria Eklöw bjuder på ett skånskt härligt program av
gamla goa schlagers,rytmiska visor,bitar som ni kan och får sjunga med i och 3 dl
gott snack.

Gerd & Åke

Bjuder på medryckande sångglädje med inslag av en och annan hitlåt.

Studieförbundet Vuxenskolan Malmö

Orkester
Malmö dragspelsensemble

Priser – vardag/dagtid
Vård och omsorg: 3000:Föreningar/mötesplatser: 3500:-

Från tradition till konsertton
Tid/arrangemang: 45 minuter
– på dragspel
Ensemblen består av fem dragspelare
som tillsammans spelar arrangerad musik. Deras repertoar sträcker sig från dåtid
till nutid och innehåller musik som man inte alltid förknippar med dragspel men
som klingar i väl bearbetade arrangemang. De utlovar ett brett program från
Andrew Walter till The Beatles.

kör

Priser – vardag/dagtid
Vård och omsorg: 1500:-

Föreningar/mötesplatser: 2500:Capella Hospitalis c:a 25 pers.
Välklingande fyrstämmig damkör med
Tid/arrangemang: 45-60 minuter
synnerligen bred repertoar.
Sjunger det mesta från dåtid till nutid,
såsom jul- och vårsånger, folkvisor, kyrkomusik, populärmusik (t ex ABBA, Povel
Ramel och många fler). Ordnar gärna allsång. Skräddarsyr program på begäran.
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Föreläsningar
En duktig föreläsare är ett lyft för vardagen! Ibland
vill man bli road och få skratta, andra gånger söker
man kunskap och förståelse.

Ni bokar –
vi uppträder

Här hittar ni duktiga föreläsare som ger både och
– utbudet är brett!

Föreläsningar
Solens barn

Föreläsare: Victor Salazar
Victor, musiker och föreläsare från Chile, berättar om en högstående kultur, Inkafolket, som faller för kolonialisering som innebär att en främmande kultur tvingar
sig på en annan. Ett spännande föredrag med bildvisning.
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Varning för jazz!

Kåsör: Erik Ask-Upmark
En nostalgisk upplevelse på hög nivå i form av ett klassiskt melodi-kryss! Med
utgångspunkt i 20-, 30- och 40-talens populärmusik får vi höra musikexempel på
en antik men synnerligen väl fungerande tratt-grammofon. Eriks kluriga frågor
blandas med roande iakttagelser och anekdoter om dåtidens musik och artister.
Och den som tror att ”stenkakor” och ”trattgrammofon” betyder uruselt ljud med
skrap och rasp kommer att bli oerhört förvånad över den höga kvalitet om går att
få fram ur de gamla skivorna.

Min kinesiska hälsoträning (på engelska)

Föreläsare: Shu Hong Zhang (Julia)
Shu Hong Zhang kommer från framtidsstaden Shenzhen på gränsen till Hongkong och har vuxit upp med och därefter praktiserat kinesisk hälsoträning i flera
decennier.Shu Hongs bästa recept för att så långt det är möjligt på egen hand bibehålla hälsa och god livskvalitet långt upp i åren är en stunds daglig självträning,
som fyller på livsenergin.
I den utgår hon från Ba Duan Jin, som är en av de äldsta formerna av den mer än
2 500 år gamla filosofin QiGong, grunden till traditionell kinesisk läkekonst. Två
viktiga beståndsdelar för bibehållen hälsa och god livskvalitet är att vi är glada till
sinnet och aldrig slutar träna. Välbefinnande och harmoni i skön förening.
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Malmös spännande förflutna

Föreläsare: Jeanette Rosengren
Jeanette är författare från Malmö som föreläser om ”räliga” och/eller roliga
berättelser ur Malmös spännande historia. Hon framför det på ett lättsamt och
informativt sätt. Bildvisning ingår i föredraget.
a) ”Öden från fängelset i 1800-talets Malmö” – berättelser om skiftande
människoöden ur fängelsearkiven i artonhundratalets Malmö. Det finns del 1 och
del 2 av denna föreläsning. Bygger delvis på min kandidatuppsats i historia.
b) Den ökända hästen från Troja – ord som motstånd hos Karl Gerhard.
Berättelsen om en fyraminuterskuplett som skapade dramatik ända upp på regeringsnivå och om motståndsmannen Karl Gerhard.
c) Gustav Adolfs torg i Malmö – Vad har hänt på eller vid stadens pampiga torg?
Byggnader, miljöer och människor under 210 år.
Finns flera ämnen vid förfrågan

Fångar jag minns

Föreläsare: Leif Corselid
Leif är före detta fängelsedirektör som under sina verksamma år har fått möjlighet att träffa en och annan känd och okänd fånge. Leif berättar spännande
historier kring dessa människor.
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Spännande musikkåserier

Kåsör: Björn Thorell
Björn Thorell kåserar om en artist eller ett ämne. Fascinerande
berättelser om artisternas levnadsöden och det som hände bakom
kulisserna vid en filminspelning varvas med musikexempel och
a) Hur kunde detta hända?
Tidstypiska musikillustrationer kring händelserna om Titanic,
Hiroshima, Högertrafikomläggningen och Berlinmuren.
b) George och Ira Gershwin
Björn berättar om deras liv och musik.
c) Nils Ferlin
Skaldens mest älskade tonsättningar.

Works
hop?
Prata
med
oss!

Finns flera ämnen vid förfrågan

Förbättra din livskvalité
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Föreläsare: Kerstin Larsson
Kerstin är diplomerad kostrådgivare med kognitiv inriktning med högskolestudier
i hälsopsykologi och folkhälsa. Kerstin vill inspirera dig till att göra små förändringar i vardagen som leder till en bättre hälsa. Lär dig mer om matens sammansättning, om varför du ska äta färgglad mat samt undvika socker och värdet av
vardagsmotion.
Finns det särskilda önskemål inom kosten ni vill veta mer om anpassas föreläsningen till detta.
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På resande fot

Föreläsare. Kent Bernby
Kent berättar, visar bilder och ibland blandar spelar han passande musik.
a) Min tid med Snoddas
Kent turnerade de sista sju åren med Snoddas och tog mycket eget film material
Han berättar, spelar Snoddas sånger och visar urklipp ur filmmaterialet där
Snoddas jonglerar med bandy boll ,dansar med damerna på ålderdomshemmet.
Materialet är unikt
b) I fjällen och fjordarnas rike
En underbar resa från södra Norge via fjällen och fjordarna, till kända och okända
platser, via Telemarken, Geiranger, Gudbrandsdalen, Trollstigen, en avstickare till
Lofoten hinner vi också med likaså Tromsö för att slutligen komma till midnattssolen på Nordkaps klippan.
Finns flera ämnen vid förfrågan

Historien bakom cirkusen Brazil Jack

Föreläsare Toni Rhodin
Toni Rhodin är skådespelare som är bekant från Malmöstadsteater, Fredriksdalsteatern och Cirkus Brasil Jack
Välj mellan:
a) Samlom Samlom Salabamlom
Toni berättar livfullt och till underbara foton om sin farfar cirkuskungen Brazil
Jack och den sällsamma släkt som sysslat med underhållning i snart 200 år
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b) Kåserier kring ikoniska foton
Toni berättar anekdoter ur familjens sagolika historieflora

Maten som håller dig ung

Föreläsare: CharlotteErlanson-Albertsson
Hon är professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds universitet. Hon
intresserar sig för sambandet mellan vad vi äter och vår hälsa. i sin forskning
arbetar hon med kontroll av vår aptit och olika ätbeteenden, som påverkar hunger
och mättnad. Hon arbetar också med sådan kost som motverkar åldrandet, av
kroppen och av hjärnan.
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Kostnadsfria överraskningar
under 2019!
Prata med oss!

SVs Värdegrund
SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter.
Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att
själv forma sitt liv tillsammans med andra människor
och med hänsyn till miljön.
SVs Vision
SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling.
Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet,
stärker vi demokratin.
SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa
möjligheter att växa.
SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften
för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle.
Vår vision förverkligar vi genom att erbjuda kreativa
mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap,
reflektion, bildning och samhällsengagemang.
Dels för den enskilda människan och dels för grupper
av människor med gemensamma behov och värderingar.

malmo@sv.se – www.sv.se/malmo – 040-10 01 60

