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En fri och frivillig
bildningsresa

Annika Estassy Lovén
Chef för Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

Det finns något storartat med ett
samhälle som erbjuder sina medborgare subventionerad bildning.
Jag har sagt det förr och jag säger
det igen – detta är inget som vi ska ta
för givet, inte heller slarva bort. Bara
för att vi har en mångårig tradition
av folkbildning betyder det inte att
den är given eller statisk. Den ska
anpassas till nya deltagargrupper, till
nya behov och till nya ekonomiska
villkor samtidigt som den ska följa
våra bidragsgivares (stat, landsting
och kommun) intentioner. En omöjlig
ekvation? Inte alls – men onekligen
en spännande utmaning.
Studieförbundet Vuxenskolan
Stockholm är en stor avdelning –
Vuxenskolans största – med en unik
verksamhetsbredd vilket studieprogrammet visar. Våra samarbetspartners är många: allmänhet, föreningar, kamratgrupper, organisationer,

företag … Personer med funktionsnedsättningar är en prioriterad målgrupp. Äldre, invandrade samt unga i
utanförskapsområden likaså.
När jag nu håller korrekturet i min
hand slås jag återigen av det mäktiga
i att bo i ett land där vi kan – fritt
och frivilligt – bilda oss. Vår förhoppning är att vår kurskatalog ska
ge lust och inspiration till bildningsresor.
Kanske väljer du ett ämne du redan
är bekant med och vill fördjupa dig
i, kanske föredrar du att ge dig ut på
okända vatten. Eller så räcker inte
tiden till för några kurser – vilken
tur då att vi har ett stort utbud av
spännande kulturarrangemang och
föreläsningar.
Varmt välkommen oavsett vilket
du väljer.

SV PÅ YOUTUBE

Dipak Lahiri, kursledare:

”Kalligrafi och teckning är
mycket meditativt och
rogivande.”
Se fler filmer på vår YouTube-kanal:
www.youtube.com/VuxenskolanSthlm
Läs om kurser i kalligrafi och teckning på sidan 14-15.

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.

Vision
Studieförbundet Vuxenskolan
Stockholms vision är ett öppet,
demokratiskt och hållbart samhälle
där människor med olika erfarenheter och förmågor ges möjlighet
att tillsammans växa och bilda sig.

Mission
Studieförbundet Vuxenskolan
Stockholms mission är att vara
en aktiv samhällsaktör, skapa
mötesplatser och vara lyhörd för
individers och gruppers behov av
utveckling.
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Foto: SV

Ny ordförande
Sara Svanström (L) är ny ordförande för Studieförbundet
Vuxenskolan Stockholm. Hon
valdes på årsmötet av en enhällig stämma.
– Det är jättespännande att ta över
ordförandeklubban just nu, säger
Sara Svanström.
Sara Svanström är ledamot i
Landstingsfullmäktige och första
vice ordförande i Trafiknämnden
och Storstockholms lokaltrafik.
Hon är utbildad till civilingenjör
och gymnasielärare i matematik
och kemi och arbetar som lärare.
Sedan flera år är hon engagerad i
Vuxenskolans styrelse, de senaste
åren som förste vice ordförande.
Sara Svanström ser Vuxenskolan
som en viktig samhällsaktör.
– I vår nutid är folkbildningen
mer relevant än på länge, säger
Sara Svanström.
Vuxenskolan viktig aktör
– Utöver det vi arbetar med sedan
tidigare vill jag särskilt lyfta fram
Studieförbundet Vuxenskolan som
en viktig aktör i mottagandet av
de nyanlända asylsökande som
kommit till Sverige. Vi kan bidra
där inte andra mäktar med – där
har vi viktig kompetens och erfarenhet!

Sjöliv
Allt fler båtklubbar kräver
att medlemmarna har
förarintyg.
Vi har intensivkurser i
navigation, sid 18.
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Svandammsparken i Midsommarkransen, en av platserna för vårens kondisvandringar. Foto: SV

Kondisvandring – vad är det?
I drygt tio år har Vuxenskolan arrangerat kondisvandringar. Vi pratade med
Lars Lindell, som har vandrat i fem år.
Kondisvandringarna äger rum
både i Stockholms innerstad och
i förorterna. Tillsammans med
en guide som berättar om platsen
för dagen promenerar deltagarna
i ett skönt tempo. Därefter avslutar gruppen tillsammans med ett
konditoribesök i området där man
vandrat.
Lars Lindells intresse väcktes
för fem år sedan genom några
bekanta som brukade gå på vandringarna. Sedan läste han om det
i Vuxenskolans kursprogram, och
började kondisvandra han också.
Vad är det du gillar mest med
dessa vandringar?
- Att det är en bra blandning av
Stockholms historia och nyheter
om staden. Bra mix av olika guider också. Det är oerhört intres-

sant och man får ett sammanhang,
jättekul helt enkelt!
>> En bra
blandning om
Stockholms
historia och
nyheter om
staden.

Vilken är din bästa vandring
hittills?
- Alla förorter
har en historia,
extra kul var det
med Jordbro och
Hässelby. Vandringen på Österlånggatan i våras
var intressant och
jag fick reda på
en hel del som jag
Lars Lindell.
inte visste.
Foto: Privat

I höst besöker kondisvandringarna
Alby, Ekerö, Kvarnholmen, Kungsholmen och Kungliga Slottet. Läs
mer på sidan 26.

Visste du att...
Folkbildningen omfattar
studieförbund och folkhögskolor.
Studieförbunden håller studiecirklar och kulturarrangemang.
Det finns 10 studieförbund i
Sverige.
Studieförbundet Vuxenskolan är
det studieförbund som finns på
flest platser runt om i Sverige.
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Foto: Feministsmeden

Silversmide i feminismens tecken
Nathalie Andersson är Feministsmeden som lär ut silversmide till andra.
Vi hälsade på i hennes verkstad och butik.
– Jag vill att man ska känna sig
stärkt när man har på sig mina
smycken, säger Nathalie medan
hon plockar fram smycken och
förbereder för att öppna för dagen.
Intresset för smide fanns där tidigt. Som 15-åring flyttade hon 43
mil hemifrån för att gå guldsmedslinjen på gymnasiet. Efter
det hade hon lärlingsplats hos en
smed i två och ett halvt år och
gjorde därefter gesällprov för att
själv bli smed. Sedan 2014 kallar
hon sig för Feministsmeden och i
mars i år öppnade hon butiken på
Kungsholmen.
Hur kom Feministsmeden
till?
– En kompis till mig frågade om
jag kunde göra ett kvinnotecken
i guld. Sen fick hon massor med

frågor om var hon hade köpt det.
Jag började göra lite mer och sälja
på nätet och det sålde jättemycket!
Ungefär samtidigt blev jag sjukskriven från mitt jobb hos en juvelerare på grund av astmaproblem.
Då bestämde jag mig för att starta
eget istället, en dröm jag hade haft
länge.
>> Att lära ut
till andra är
väldigt
utvecklande.

Utanför jobbet med butiken och
de egna smyckena håller Nathalie
i kurser i silversmide hos Studieförbundet Vuxenskolan. Någonting
som gör att hon själv lär sig mycket
också.
– Jag utgår från vad eleverna
själva vill göra och klurar sen ut ett
sätt för dem att kunna göra det, och Nathalie Andersson i verkstaden.
Foto: Privat
att det inte ska ta för lång tid att
göra det. Att lära ut till andra – det
är väldigt utvecklande för mig!
Läs mer om kurser i silversmide
på sidan 13.

Svenska för asylsökande
Du som är asylsökande kan lära dig svenska hos Studieförbundet Vuxenskolan. Vi har studiecirklar och språkcaféer. Vi finns
på olika platser runt om i Stockholm, till exempel Kista, Tensta
och Södermalm.
Vi samarbetar med föreningar och folkhögskolor.
Kontakta oss på stockholm@sv.se för att få veta mer.
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Studiecirklar för alla
Kersti Larsson leder enheten för funktionsnedsättning hos Studieförbundet
Vuxenskolan Stockholm.
Hur arbetar ni för personer
med olika funktionsnedsättningar?
– Vi arbetar på flera olika sätt.
Vi finns inom socialpsykiatrin men
vi finns också för personer som
omfattas av LSS, alltså personer
med intellektuell funktionsnedsättning eller neuropsykiatriska
diagnoser. Dessutom arbetar vi i
nära samarbete med Afasiföreningen för personer som fått afasi
t ex efter en stroke. Det är de huvudsakliga områdena.
På vilket sätt arbetar ni för
personer med psykisk ohälsa?
– Psykisk ohälsa ökar i vårt
samhälle, framför allt bland yngre. Vi har studiecirklar men arbetar även för att öka kunskapen om
psykisk ohälsa, bland annat genom
öppna föreläsningar.
Vilka får delta i studiecirklarna?
– Vi når främst dem som redan
har beviljats stöd från kommunen.
Om man mår dåligt och har en
lång process framför sig för att
komma tillbaka, då kan man få
möjlighet att komma till ett aktivitetscenter där man får frågan om
vad man är intresserad av. Och där
finns vi med hela vårt utbud. Vi
bidrar till att skapa en mötesplats
där vi går individerna till mötes.

>> Vi bidrar
till att skapa
en mötesplats.

Kersti Larsson. Foto: SV

Vad är det man ägnar sig åt?
– Det finns en stor bredd. Mycket konsthantverk, data, språk, kost
och hälsa, ja allt det som Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder
allmänheten, det finns också på
aktivitetscentren.
En annan viktig del är samtalsgrupperna, vi kallar det kamratcirklar. När vi drabbas av psykisk
ohälsa har vi kanske inte så stor
förmåga att ta oss ut i livet och
göra saker. Det vi upplever inom
oss, syns inte på utsidan, man
kanske tror att man sticker ut i
mängden, det känns jobbigt med
många människor runt omkring.

Men det kan ibland fungera bättre
om man är i en grupp. Detta kan
Vuxenskolan stödja och på så sätt
hjälpa människor att komma ut i
samhället.
Arbetar ni på samma sätt för
personer med intellektuell
funktionsnedsättning?
– Personer med intellektuell
funktionsnedsättning har vid behov tillgång till dagliga verksamheter, där man kan få en meningsfull sysselsättning. Där finns vi
med och kompletterar personalen
med frivilliga studiecirklar. Ämnena varierar, det kan exempelvis
handla om demokrati, teater eller
musik.
Vi når också dessa personer på
fritiden, då kommer de till oss för
att gå kurs. Vi har kurslokaler runt
om i centrala Stockholm. Det kan
vara singelträffar, magdans, spela
i band, sjunga i kör – en stor bredd
här också.
Hur många cirkelledare
arbetar med detta?
– Många! Totalt arbetar ca 70
cirkelledare hos oss med studiecirklar för personer med olika
funktionsnedsättningar. Ledarna
har hög kompetens och lång erfarenhet. Tack vare dem kan vi bidra
till att flera tusen personer får ett
mer aktivt liv!

Tryggt med teknik
Man får en teknikpryl i handen. Men hur ska den användas? Det kan kännas spännande men också ovant och
till och med lite läskigt. Vare sig man ska använda det inom jobbet, i föreningslivet eller på fritiden är det
tryggt att gå en kurs när man provar på nytt.
Att lära sig att behärska ny teknik gör också att man kan tillgodogöra sig
samhällsinformation i högre utsträckning.
Vuxenskolan Stockholm har sedan några år tillbaka kom-igång-kurser
för att använda smartphones, surfplattor, datorer och sociala medier.
– Många drar sig för att ta del av ny teknik men efter de här kurserna
brukar det istället kännas tvärtom: att det är som att öppna en dörr och
att man vill ha mer efteråt, berättar Katarina Tängermark, verksamhetsutvecklare på Vuxenskolan Stockholm.
Läs mer om våra kurser i data på sidan 10-11.
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71

kursstarter i
hantverk.
se sid 12-16.

Unga planerar festival
i Tensta

Foto: Anna Lissdotter

Tjejer i musikproduktion
Skarpnäck blir först ut med Popkollo Producent som riktar sig
helt och hållet till tjejer och transpersoner i åldern 14-18 år.
Vuxenskolan och Skarpnäcks kulturhus är med som partners
bredvid huvudarrangören Popkollo Stockholm.

– Vi vill bryta normerna och vara
inkluderande i vår musikverksamhet, säger Catharina Axelsson som
är projektledare på Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm.
Samarbetet med Skarpnäcks
kulturhus och Popkollo Stockholm
är ett led i detta. Målet är att tillsammans bidra till ett jämställt
musikliv i Sverige.
Under 2016 arrangeras två kollon i Skarpnäck. Ett på sommaren
och ett på hösten. Dessutom blir
det kurs i liveinstrument och i att
bilda band. Målgruppen är tjejer
och transpersoner i åldrarna 1218 år.
Popkollo Producent är en ny inriktning inom Popkollo som sätter
fokus på producentrollen i musikskapandet. På kollot får deltagarna
prova olika tekniker för att göra,
bearbeta och mixa ihop olika ljud.

På Blå Huset i Tensta sjuder det av liv.
Sedan flera år driver Vuxenskolan cirklar för
ungdomar i den musikstudio som finns inhyst
i Stadsmissionens fritidsgård. Nya generationer ungdomar har tagit plats på gården.
Nytt för i år är en satsning på arrangörskap och
särskilda aktiviteter för tjejer. För tredje året i rad
arrangeras Tenstas egen musikfestival Gäcda 2016.
Gäcda betyder fest på somaliska. Denna gång är det
ett antal ungdomar som under vuxen handledning
inte bara får lära sig arrangörskap, utan också till
stora delar bygga upp och slutligen genomföra Gäcda
2016.

Efter kollon och kurser erbjuder
Vuxenskolan en plattform för deltagarna så att de kan fortsätta sitt
producerande och musicerande.
Vuxenskolan stöttar, bjuder in till
föreläsningar, workshops samt ger
möjlighet att spela på olika scener.

POPKOLLO
Popkollo är en rikstäckande organisation som arbetar för en jämställd musikbransch. Popkollo föddes 2003 och
består idag av lokala ideella medlemsföreningar med sammanlagt ca 3000
medlemmar. Popkollo erbjuder kollon,
kurser och utbildningar för tjejer och
transpersoner runt om i landet.
Hemsida: www.popkollo.se

Förverkliga din trädgårdsdröm
Låt drömmarna blomma – gå någon av våra populära
trädgårdskurser.
Hitta din favoritkurs på sidan 16.

Omar Abdirizak driver cirklar på Blå Huset i Tensta. Foto: SV

Festivalen kommer att gå av stapeln i samband med
Tensta marknad den 3 september. Det kommer bli
mycket hip-hop, rap, kanske dans och poesi. Tidigare
år har festivalen samlat långt över 1 000 personer i
publiken.
– Vi räknar med minst lika många i publiken denna
gång, troligen fler, säger Omar Abdirizak som handleder cirklarna och som med stort engagemang drivit
musikproduktionscirklar på Blå Huset sedan 2013.
Han betonar vikten av att det är ungdomarna själva
som ska forma sin festival. Och denna gång har Omar
samlat ett gäng unga tjejer i den cirkel som leder festivalplaneringen.
– Att fånga upp dessa engagerade tjejer är en
medveten satsning på att ge tjejerna på Blå Huset eget
handlingsutrymme, säger Catharina Axelsson, verksamhetsutvecklare och Vuxenskolans representant i
styrgruppen för festivalen.
Festivalen Gäcda 2016 arrangeras i nära samarbete
med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och Stadsmissionen.
7
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Med dansen som
verktyg
Dansföreningen Enough
Productions såg hur fattigt
dansare på Jamaica levde
– och bestämde sig för att
göra någonting för att stötta
dem.
Enough Productions bildades
2009. Föreningen har samarbetat
med Vi Unga och Studieförbundet
Vuxenskolan ända sedan de bildades och idag är de verksamma
i Studieförbundet Vuxenskolans
lokaler i Hornstull.
Enough Productions dansar
Dancehall som är en dans med
rötter i Jamaica. De senaste tre
åren har dansare från denna
förening tagit hem titeln ”årets
dancehall-drottning” som är det
mest prestigefyllda priset för individuella dansare inom denna genre. Utöver detta så har föreningen
samarbetat med stora musikartister inom hiphop, dancehall och
RnB, både nationellt och internationellt.
Enough har egna dansklasser i
Hornstull och en gång per termin
samlar man alla deltagare där

Enough Dance Crew medlemmarna Jacqueline, Micaela och Naim dansar på Jamaica. Fotograf: Marcus Bird

man pratar om dansens roll i samhället, kulturen och dess rötter.
Genom dans har de också samlat in pengar till dansare på Jamaica. Johanna Sjövall berättar:
– Ända sen jag såg hur dansarna
på Jamaica lever i fattigdom har
jag känt mig frustrerad över att de
inte kan tjäna pengar på sin dans
– trots att de inspirerar människor

>> Jag kom
på idén att
tillägna en
workshop till
en dansgrupp
på Jamaica.

över hela världen. Jag kom på idén
att tillägna en dansgrupp på Jamaica en workshop. I workshopen
lärde jag ut stegen som den dansgruppen skapat. Pengarna vi samlade in från deltagarna skickade
vi sedan till den dansgruppen på
Jamaica.

Seniorträff på krogen
När nya medlemmar inte kom tillbaka efter första mötet insåg
SPF Seniorerna Norrmalm att de måste förändra sina traditionella mötesformer. Det visade sig vara ett framgångsrecept.
Sedan ett antal år förlägger man
sina träffar i Vasastan bland annat
till restaurang Grappa och Hotel
Hansson. Däremellan görs promenader och utflykter på onsdagar.

Denna tisdag träffas ett 20-tal
personer på Grappa för samtal
och umgänge. Det blir lite mat och
dryck, men samtalet står i fokus.
Det sociala mötet mellan dem
>> Det sociala mötet blir
ett lärande.

Kerstin Sund är ordförande för SPF Seniorerna Norrmalm. Foto: SV.
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som deltar blir ett lärande. Olika
personer hittar varandra och nya
relationer skapas.
– Det händer ofta spontant på
våra möten. Någon vill gå på bio
eller någon annan aktivitet och
hittar andra som vill gå med. Svårare än så är det inte, säger Kerstin
Sund, ordförande i den livaktiga
lokala föreningen Norrmalm med
närmare 1 400 medlemmar.
Samtalsämnena varierar.
– Ja, det är högt och lågt. Vi pratar om allt från mer personliga saker till politik. Men vi undviker att
tala om sjukdomar, säger Kerstin.
I samarbete med Vuxenskolan har föreningen även vanliga
studiecirklar. Alltid utifrån medlemmarnas egna önskemål. Som
när en före detta hushållslärare
ville köra en cirkel i att laga mat.
Kerstin ser då till att information
går ut i hela föreningen och intresserade kan bilda en cirkel.

DET HÄNDER I SV

FÖRFATTARSAMTAL
Vi följer upp vårens mycket uppskattade nyhet med tre nya samtal.
Samtalen leds av Annika Estassy Lovén, chef för Vuxenskolan Stockholm och själv författare. Tonen är inkluderande och publiken välkommen att ställa nästan så många frågor de vill.
Lokal: Tjärhovsgatan 6, Medborgarplatsen
Entré: 100 kr. Fika ingår i entréavgiften.
13 oktober kl. 18.00-19.00

Bokcirkeln som startade hösten 2014 är sedan
våren 2016 registrerad som studiecirkel hos Studieförbundet Vuxenskolan. De träffas ungefär en gång
i månaden på ett café på Södermalm och pratar om
den aktuella boken. Under hösten planerar de också
att gå på författarsamtal tillsammans.
På de första träffarna var de en kärngrupp på 3-4
stycken som sågs men succesivt har antalet ökat och
senaste gången var de 9 stycken. Eftersom alla inte
känner varandra från början har det blivit lättare för
nya personer att komma in i gruppen i efterhand. Att
vara många har gjort det mindre sårbart. Kan några
inte vara med på en träff kan den ändå bli av.
Just nu läser de Min fantastiska väninna av Elena
Ferrante och tidigare har de läst bland annat När
hundarna kommer av Jessica Schiefauer och
Americanah av Chimamanda Ngozi Adichie.
– Vi har inget särskilt system för hur vi väljer vad
vi ska läsa. Någon brukar komma med ett spontant
förslag och så tar vi majoritetsbeslut, berättar Åsa
Hemmilä, som är med i samma bokcirkel som Julia.
Det bästa med att ha en bokcirkel tycker de båda är
att dela läsupplevelsen med andra, diskutera tolkningen av boken, få nya infallsvinklar på olika ämnen och inte minst att få en sporre att läsa. Ett plus
med bokcirkeln är att de har lärt känna nya vänner.
Vill du också starta en bokcirkel?
Vi på Studieförbundet Vuxenskolan tycker att läsning
är ett härligt sätt att bilda sig och stöttar därför
gärna er bokcirkel.
Som bokcirkel hos oss får ni bland annat:
• Specialframtaget studiematerial
• Tips – så blir det en bra diskussion
• Ersättning för vissa utlägg.
• 50% rabatt på våra författarsamtal.
Intresserad?
Mejla till katarina.wicksell@sv.se så får du veta mer!

Foto: Anna-Lena Ahlström

– En kompis syster skrev på Facebook att hon ville
ha en bokcirkel och att alla var välkomna. Jag hade
länge velat vara med i en så jag hakade på direkt, berättar Julia Wannberg.

10 november kl. 18.00-19.00

Inger Edelfeldt
Välkomna att träffa Inger Edelfeldt,
författaren till årets Stockholm
läser-bok Det hemliga namnet. Inger
har sedan debuten med Duktig pojke
(1977) givit ut en lång rad romaner,
novellsamlingar, ungdomsböcker,
seriealbum och lyrik. I Augustprisnominerade Det hemliga namnet
möter vi Helena, konstnär, mor till en
vuxen son och expert på omöjliga kärlekshistorier. En berättelse – och ett
samtal – om kreativitet, identitet och
om vad en hemlighet kan göra med en
människa.

Foto: Gustav Mårtensson

Det finns många fördelar med att bilda sig
tillsammans. Läs om en av alla bokcirklar
som snurrar hos Vuxenskolan.

Kan man både vara övertygad feminist
och älska romance? Författaren Simona
Ahrnstedt, leg. psykolog och kbtterapeut, hann fylla fyrtio innan hon
kom ut ur romantikgarderoben och
gjorde verklighet av sin dröm: att
skriva intelligenta och underhållande
kärleksromaner. Hon är nu aktuell
med sin sjätte roman, En enda risk.
Lyssna på ett samtal om en litteraturgenre som etablissemanget alltid fnyst
åt, om vikten av research, disciplin,
genomarbetade synopsis och god
människokännedom.

1 december kl. 18.00-19.00

Martin Luuk
Efter flera kortare böcker
romandebuterade Killinggängmedlemmen, manusförfattaren och
skådespelaren Martin Luuk 2015 med
Gud har för mycket tid, berättelsen om
Johanna och Gabriella som möts när de
är sju, och älskar och bråkar med
varandra hela livet igenom.
Ett samtal om att hitta sitt sammanhang, om förväntningar och om
svantanter.
Såvida inte Martin får för sig att prata
om någonting helt annat förstås …

Foto: Maria Östlin

En bokcirkel berättar

Simona Ahrnstedt
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Höstens kurser
DATA
Kom igång med din Mac
Medtag egen Mac-laptop inklusive
laddare.

4 ggr | 1 350 kr | grund
mån 10.00-12.15 | start 12/9
mån 13.15-15.30 | start 17/10
4 ggr | 1 350 kr | forts
mån 13.15-15.30 | start 12/9
mån 10.00-12.15 | start 17/10
Ledare: Gabriel Eliasson
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Bildhantering för Mac
Medtag egen Mac-laptop inklusive
laddare. Förkunskaper: Grund

3 ggr | 1 150 kr | mån 10.00-12.30
start 14/11
Ledare: Gabriel Eliasson
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Kom igång med din laptop
/Windows 10
Medtag egen laptop.

4 ggr | 1 350 kr | tors 17.00-19.30
grund | start 29/9
Ledare: Fredrik Pedersen-Dambo
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Wordpress
Förkunskaper: God datorvana.
Medtag egen laptop. Fyra av träffarna
sker på distans.
10

7 ggr | 2 450 kr | mån 17.30-20.00
grund | halvdistans | Start 26/9
Ledare: Fredrik Pedersen-Dambo
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

3 ggr | 775 kr | forts
tis 13.30-16.00 | start 27/9
Ledare: Gabriel Eliasson
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Föreläsningar

Kom igång med din iPad

Hantverkargatan 12, Kungsholmen
Ledare: Fredrik Pedersen-Dambo

Kom igång med Facebook
(för dator)

Tors 27/10 | 375 kr | 16.30-19.00

Kom igång med Windows 10
Tors 3/11 | 375 kr | 16.30-19.00

Köpråd dator, surfplatta,
program och tillbehör

Tors 10/11 | 375 kr | 16.30-19.00
Ledare: Gabriel Eliasson

Vad är Swish/Bank-ID/Mobilt
Bank-ID?
Tis 22/11 | 375 kr | 13.30-16.00

MOBIL & SURFPLATTA
Kom igång med din iPhone
3 ggr | 775 kr | grund
tis 13.30-16.00 | start 6/9
tis 10.00-12.30 | start 18/10
mån 13.30-16.00 | start 14/11

3 ggr | 775 kr | grund
tis 10.00-12.30 | start 6/9
tis 13.30-16.00 | start 18/10
mån 10.00-12.30 | start 5/12
Ledare: Gabriel Eliasson
tors 9.30-12.00 | start 27/10
Ledare: Fredrik Pedersen-Dambo
3 ggr | 775 kr | forts
tis 10.00-12.30 | start 27/9
Ledare: Gabriel Eliasson
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Kom igång med din iPad
– långsam takt

3 ggr | 775 kr | grund
tis 10.00-12.30 | start 15/11
Ledare: Gabriel Eliasson
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Kom igång med din
smartphone/Android (t ex
Samsung, Sony Ericsson, HTC)
3 ggr | 775 kr | tis 13.00-15.30
grund | start 27/9 eller 1/11
Ledare: Gunnar Björnwall
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

För anmälan och mer information: 08-679 03 70 | sv.se/stockholm

Kom igång med din surfplatta/
Android (t ex Samsung, Sony
Ericsson, HTC)
3 ggr | 775 kr | tis 10.00-12.30
grund | start 27/9
Ledare: Gunnar Björnwall
Hantverkargatan 12, Kungsholmen
3 ggr | 775 kr | tors 13.00-15.30
grund | start 27/10
Ledare: Fredrik Pedersen-Dambo
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Kom igång med din
smartphone/surfplatta/Android
(t ex Samsung, Sony Ericsson,
HTC)
3 ggr | 775 kr | tis 10.00-12.30
repetition/forts | start 1/11
Ledare: Gunnar Björnwall
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

APPAR - IPHONE/IPAD
Förkunskaper: grund
Ledare: Gabriel Eliasson
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Kamera och bildhantering/
iPhone
2 ggr | 550 kr | tis 13.30-16.00
start 8/11

Musik för iPad/iPhone

Mån 5/12| 375 kr | 13.30-16.00

Kommunikation (#, Twitter,
Instagram mm) för iPad/iPhone
Tis 29/11 | 375 kr | 13.30-16.00

Biodling – kvalitetssäkra din
honungsproduktion
Hur får man en bra honung? Fokus på
honungen som livsmedel. Du börjar
redan i bikupan, går igenom alla steg i
biodlingen ur kvalitetsäkringssynpunkt
innan honungen hamnar i en burk. Hur
får man rätt konsistens? Vilka
standarder för honungsproduktion
finns? I samarbete med Biodlarna.
3 ggr | 1 075 kr | kl 18.00-21.00
Mån 7/11, 14/11 och 21/11
Ledare: Bengt Sundbaum
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Bihälsa
För en friskare och starkare biodling.
Vid kursens slut har du fått en grundlig
genomgång av bisjukdomar, parasiter
och skadedjur i bisamhället. Du vet hur
du får friskare bin och du har gjort din
egen bihälsoplan. Du behöver ha
förkunskaper i biodling. I samarbete
med Biodlarna.
5 ggr | 1 345 kr | tors kl 18.30-21.00
start 20/10 (uppehåll v 44)
Ledare: Franz Fischer
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Biodling för unga, 10-16 år
Om bin och biodling. Hur bisamhället
fungerar och hur du sköter om det för
att dina bin ska må bra. Du arbetar
praktiskt i bikuporna. Utrustning och
verktyg finns att låna. I samarbete med
Biodlarna.
2 ggr | 950 kr | lör-sön 10.00-15.00
helg | datum 3-4/9
Ledare: Ludvig Sääf och Elric
Fabricius
Kyrkhamn, Hässelby

Moderna rön om bin
Forskning genom microchips på bin har
gjort att man kunnat följa enskilda bins
flygmönster på ett sätt som inte tidigare
varit möjligt. Vilka upptäckter har gjorts
de senare åren? För dig som är nyfiken
på biets fascinerande värld.
I samarbete med Biodlarna.
Tors 13/10 | 180 kr | kl 18.30-20.00
Ledare: Franz Fischer
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

EKONOMI
Bokföring grund
Löpande redovisning med övningar i
Visma Spcs adm 500.

8 ggr | 2 750 kr | tis 18.30-21.00
grund | start 20/9
4 ggr | 3 995 kr | lör-sön 10.00-15.00
intensiv | datum 8-9/10 + 15-16/10
Ledare: Stefan Herrmann, civilekonom DHS
intensiv | datum 12-13/11+ 19-20/11
Ledare: Petra Nordberg
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Bokföring fortsättning
Vanliga affärshändelser, enklare
periodisering samt praktikfall – med
tillämpning i Visma Spcs adm 500.
Förkunskaper: Bokföring grund eller
motsvarande.

8 ggr | 2 750 kr | tis 18.30-21.00
(uppehåll 27/12 +3/1) forts | start 22/11
Ledare: Stefan Herrmann,
civilekonom DHS
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

DJUR & NATUR
Biodling för nybörjare
Du får en grundlig introduktion om bin,
utrustning och kupor, honung,
vaxhantering och bisjukdomar. Ett
studiebesök på bigård ingår.
I samarbete med Biodlarna.
8 ggr | 1 875 kr | tis 18.30-21.00
start 30/8
8 ggr | 1 875 kr | ons 18.30-21.00
start 7/9
8 ggr | 1 875 kr | tis 15.30-18.00
start 13/9
Ledare: Lars Myrtner
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Biodling för nybörjare
(kväll+helg)
Kursen bedrivs i anslutning till en
bigård på helgen. I samarbete med Biodlarna.

3 ggr | 1 875 kr | tors 15/9 18.30-21.00 +
lör-sön 17-18/9 10.00-17.00
Ledare: Lars Myrtner
Hantverkargatan 12, Kungsholmen
och Bromma

För anmälan och mer information: 08-679 03 70 | sv.se/stockholm
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Bokslut
Avstämningar, periodiseringar,
värderingar samt bokslutsdispositioner
(ej med dator).
Förkunskaper: ”Bokföring fortsättning”
eller motsvarande.
6 ggr | 2 250 kr | tors 18.30-21.00
grund | start 22/9
Ledare: Stefan Herrmann,
civilekonom DHS
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

HANTVERK & KONST
Decoupage
Decoupage är en gammal teknik där
man hämtar motiv från bland annat
servetter och tyger för att sedan limma
fast på pappkartonger, träföremål eller
tyg.
Lör 29/10 | 540 kr | 10.00-14.30
Ledare: Kristina Rolf
Östgötagatan 11 A, Södermalm

Måla med Chalk Paint NYHET
Lär dig måla effekter som shabby chic,
patinering, krackelering, vintage eller
blänkande nytt. Du jobbar med chalk
paint, olika vaxer, krackeleringar,
medier och tekniker. Du får prova
effektfulla måleritekniker på en inredningspryl, som sen får pryda ditt hem.
Material och fika ingår.
Lör 17/9 | 650 kr | 10.00-13.00
Ledare: Mia Malcyone
Synålsvägen 10, Abrahamsberg

12

Effektfulla dekorationer med
Chalk Paint NYHET
Lär dig skapa effektfulla dekorationer,
mönster, reliefer, krackeleringar och patineringar. Du jobbar med chalk paint,
schabloner, embossingpasta, olika
medier, krackeleringar och transfers/
bildöverföringar. Du får prova effektfulla tekniker och förvandla en gammal
kruka till en vacker urna att ta med
hem. Material och fika ingår.
Lör 8/10 | 650 kr | 10.00-13.00
Ledare: Mia Malcyone
Synålsvägen 10, Abrahamsberg

Måla distressing och struktur
med Chalk Paint NYHET
Lär dig måla distressing, slitna ytor,
shabby chic och vackra strukturer. Du
jobbar med chalk paint, embossingpasta, olika vaxer, medier och tekniker.
Du får prova effektfulla tekniker med
vax, stearin och ättika för att ta fram
vackert vintageslitna ytor, som kan
appliceras på både möbler, krukor,
dörrar och väggar. Material och fika
ingår.

ett bruksföremål med skimrande metall
och dekorativ patina. Material och fika
ingår.

Lör 26/11 | 650 kr | 10.00-13.00
Ledare: Mia Malcyone
Synålsvägen 10, Abrahamsberg

Keramik på Alvikstorpet NYHET
Prova på olika tekniker som kavla,
ringla, dreja, skulptera och glasera.
5 ggr | 1 650 kr | tors 10.00-11.30
grund | start 29/9
Ledare: Susann Bergensjö Allercrantz
Materialkostnad tillkommer.
Alvikstorpet Konstverkstad &
Galleraget, Bromma

Lyxpaket på Etnografiska
museet
Gör din gåva till en lika stor glädje att
få som att öppna. Lär dig grunderna i
japansk paketinslagningskonst. Ta med
egna presenter och skapa nya, annorlunda och spännande paket.

Lör 12/11 | 650 kr | 10.00-13.00
Ledare: Mia Malcyone
Synålsvägen 10, Abrahamsberg

Lör 15/10 | 690 kr | 12.00-16.00
Lör 12/11 | 690 kr | 12.00-16.00
Lör 3/12 | 690 kr | 12.00-16.00
Ledare: Atsuko Sandberg
Material köps på plats.
Etnografiska museet

Förgyllning och metalleffekter
med Chalk Paint NYHET
Lär dig skapa vackra metalleffekter,
patina och förgyllningar med bladguld
och olika medier. Du jobbar med chalk
paints metallfärger, metallvaxer, bladguld och olika medier. Du får förvandla

Papperspyssel
Med utgångspunkt från Erika Åbergs
bok ”Papperspyssel” utforskas papper.
Olika slags papper och olika tekniker.
Du får prova att klippa enklare
siluettklipp, göra girlanger och andra
prydnader. Enkelt och roligt!

För anmälan och mer information: 08-679 03 70 | sv.se/stockholm

Tors 20/10 | 540 kr | 18.00-21.00
Ledare: Erika Åberg
Materialkostnad tillkommer.
Östgötagatan 11 A, Södermalm

Scarfsknytning
Ta med dina scarfs till en rolig och
inspirerande kväll, då du lär dig att
knyta dem på många olika, vackra sätt.
Mån 3/10 | 520 kr | 18.00-20.30
Ledare: Atsuko Sandberg
Östgötagatan 11 A, Södermalm

Grundkurs i läderhantverk
Gör enklare föremål i läder. Som bälten,
fodral, plånböcker, handväskor, eller
efter egen idé.

Läderpunsning NYHET
Tillverkning av mönster i läder med
handverktyg. Materialgenomgång,
arbetsmetoder, verktygskunskap med
mera ingår i kursen.
4 ggr | 1 950 kr | mån 18.00-21.15
start: 26/9
Ledare: Jonas Kostet
Materialkostnad tillkommer.
Lanforsvägen 25, Hjorthagen

Silversmide på Husby Gård

2 ggr | 1 450 kr | lör-sön 10.00-16.00
helg | datum 22-23/10 eller 19-20/11
Ledare: Mehdi Hossini
Materialkostnad tillkommer.
Husby Konst- & Hantverksförening

Silversmide söder om Söder

12 ggr | 2 900 kr | mån 18.00-20.30
start 14/9
12 ggr | 2 900 kr | ons 18.00-20.30
start 16/9
Ledare: Egidio Bencivenni
Materialkostnad tillkommer.
Smedja i Kärrtorp

Silversmide i Vasastan

8 ggr | 2 990 kr | tis 18.30-21.00
Start 20/9
2 ggr | 2 500 kr | lör-sön 10.00-16.00
helg | datum 22-23/10 eller 19-20/11
Ledare: Nathalie Andersson
8 ggr | 2 990 kr | ons 18.00-20.30
start 21/9
Ledare: Karin Larsson-Rydén
Materialkostnad tillkommer.
Norrtullsgatan 12, Vasastan

Blyinfattat glas
Lär dig grunden för blyinfattat glas och
Tiffanyteknik i konstglasateljé under
ledning av konstglasmästare.
10 ggr | 2 800 kr | mån 18.00-21.00
varannan vecka | start 29/8 eller 5/9
10 ggr | 2 800 kr | tis 18.00-21.00
varje vecka | start 20/9
2 ggr | 2 400 kr | lör-sön 10.00-16.00
helg | datum 12-13/11
Ledare: Nanna Clason

Foto: SV

10 ggr | 2 990 kr | grund | tis eller tors
18.00-20.30 | start 30/8 eller 1/9
Ledare: Rikard Hestell
Materialkostnad tillkommer.
Lanforsvägen 25, Hjorthagen

Material och lunch ingår i helgkurser,
på övriga kurser tillkommer materialkostnad.
Södermannagatan 41, Södermalm

Bygga och renovera
nyckelharpa
Det krävs kanske mer känsla, tålamod
och skicklighet än musikalitet för att
bygga en nyckelharpa. Här lär du dig
bygga ett av svensk folkmusiks mest
typiska instrument.
10 ggr | 3 300 kr | ons 17.45-20.45
start 21/9
Ledare: Kristina Henriksson
Aspuddens skola

Intarsia NYHET
Tillverka en trätavla med intarsia! Infälld intarsia utförs genom att skära ut
mönster i det underliggande
materialet, varefter man fyller i med
dekorationen, som består av trä.
Materialgenomgång, arbetsmetoder,
verktygskunskap med mera ingår i
kursen.
7 ggr | 3 350 kr | ons 18.00-21.15
start 28/9
Ledare: Jonas Kostet
Materialkostnad tillkommer.
Östgötagatan 11 A, Södermalm

KNYPPLA & BRODERA
Knyppling
Sätt spets på tillvaron – lär dig knyppla!
En teknik som kan användas till mycket;
från traditionell spets till modern
bildknyppling.
8 ggr | 1 590 kr | tis 14.00-16.30
grund & forts | varannan vecka
start 6/9
8 ggr | 1 590 kr | tis 18.00-20.30
grund & forts | varannan vecka
start 6/9
Ledare: Hedwig Silén Hermanson
Östgötagatan 11 A, Södermalm

För anmälan och mer information: 08-679 03 70 | sv.se/stockholm

Bandbroderi
Prova på bandbroderi. Med ett litet
enkelt tredimensionellt broderi kan du
göra vackra gratulations- eller julkort.

Ons 26/10 | 390 kr | 10.00-13.00
Ledare: Ingrid Vigert
Östgötagatan 11 A, Södermalm

STICKA
Tvåändsstickning
En gammal stickteknik som ger varma
och slitstarka plagg med vackra
mönster.
5 ggr | 1 350 kr | ons 13.00-15.30
varannan vecka | start 21/9
Ledare: Kristina Rolf
Östgötagatan 11 A, Södermalm

Sockstickning
Sticka en socka i tunt sockgarn efter ett
basmönster med hällapp. I lugn takt
får du lära dig göra hälen. Sticka vidare
på fot och tå så långt du hinner. Du får
också tips på olika sätt att sticka en häl,
hur man börjar sticka en socka från tån
o.s.v. När kursen är klar är du redo att
lägga upp och sticka den andra sockan
på egen hand.
Lör 26/11 | 620 kr | 10.00-16.00
Östgötagatan 11 A, Södermalm

Sticka flerfärgsstickning med
lyfta maskor
Ett enkelt och annorlunda sätt att sticka
med flera färger. Sticka provlappar och
testa färger och garner samt hur de påverkar mönstren.
Tors 4/10 | 540 kr | 18.00-21.00
Ledare: Madelaine Jansson och
Lotta Bengtson
Högalidsgatan 52 A, Södermalm

Riktigt enkel spets
Har du just lärt dig sticka och är nyfiken
på att sticka spets? Du lär dig om
material och teknik och provar några
13

Teckna & måla
Har du svårt att välja mellan teckna och
måla? På den här kursen får du göra
både och! Hälften av gångerna med fokus på teckning och resterande gånger
med olja och akryl. Teknik, komposition,
färglära, med mera.
10 ggr | 2 200 kr | tis 14.00-16.30
nyb & forts | start 4/10
10 ggr | 2 200 kr | nyb & forts
tis 18.00-20.30 | start 4/10
Ledare: Kristina Stark
Östgötagatan 11 A, Södermalm

Måla för själen – bildterapi och
personlig utveckling NYHET
Prova på bildterapins möjlighet för att
hitta ditt eget unika uttryckssätt och på
så vis komma i kontakt med ditt inre
lugn och dina inre bilder.
5 ggr | 1 100 kr | tors 18.00-20.30

start 13/10
Ledare: Anna Maria Kargadouris
Östgötagatan 11 A, Södermalm

Vedic art
Alla kan måla och när man finner sitt
inre egna uttryck infinner sig en glädje
som oftast ger mersmak på att skapa.
Hitta din inneboende skaparkraft och
finn en väg till ökad självkännedom med
hjälp av Vedic Arts olika principer.
riktigt enkla spetsmönster. Du bör
kunna lägga upp, sticka aviga och räta
maskor samt maska av. Omslagen övar
du dig på. Ta med dig garn, stickor och
lite tålamod.
Ons 19/10 | 540 kr | 18.00-21.00
Ledare: Erika Åberg
Östgötagatan 11 A, Södermalm

Ta hank lägga hank
Lär dig en vacker stickteknik som
dessutom är rolig. Ta med dig stickor,
6-10 mm, och ullgarn, gärna entrådigt.
Tors 20/10 | 540 kr | 13.00-16.00
Ledare: Erika Åberg
Östgötagatan 11 A, Södermalm

SÖMNAD
Klädsömnad

8 ggr | 2 800 kr | tis 18.00-21.30
grund & forts | varannan vecka
start 6/9 eller 13/9
Ledare: Paulina Casserstedt
Norrtullsgatan 12, Vasastan

Inredningsömnad
Sy fodrade gardiner eller olika sorters
gardinkappor eller hissgardiner,
kuddvar, puffar, stolsdynor, dukar eller
tabletter och se vad du kan hitta på för
att få till de rätta detaljerna till hemmet.
2 ggr | 1 450 kr | lör-sön 10.00-15.00
helg | datum 1-2/10
Ledare: Eva Johansson Lane
Norrtullsgatan 12, Vasastan
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TECKNA & MÅLA
Akvarell & teckning

8 ggr | 1 790 kr | tis 10.00-12.30
grund & forts | start 13/9
Ledare: Eva Bergeå
Östgötagatan 11 A, Södermalm

Teckna & måla – valfri teknik
8 ggr | 1 790 kr | ons 13.00-15.30
grund & forts | start 14/9
Ledare: Eva Bergeå
Östgötagatan 11 A, Södermalm

Akvarell & olja

8 ggr | 1 790 kr | tors 10.00-12.30
grund & forts | start 8/9
Ledare: Eva Bergeå
Östgötagatan 11 A, Södermalm

Teckning, akvarell & akryl

8 ggr | 1 790 kr | tors 13.00-15.30
grund & forts | start 8/9
Ledare: Eva Bergeå
Östgötagatan 11 A, Södermalm

Olja & akryl

8 ggr | 1 790 kr | tors 17.30-20.00
grund & forts | start 8/9
Ledare: Eva Bergeå
10 ggr | 2 200 kr | ons 14.00-16.30
nyb & forts | start 5/10
Ledare: Per-Erik Simonsson
10 ggr | 2 200 kr | ons 18.00-20.30
nyb & forts| start 5/10
Ledare: Per-Erik Simonsson
Östgötagatan 11 A, Södermalm

8 ggr | 1 760 kr | mån 18.00-20.30
del 1 princip 1-9 | start 26/9
Ledare: Charlotte Rönnlund
Östgötagatan 11 A, Södermalm

TECKNA & MÅLA – HELG
Mixed Media
Mixed media handlar om att skapa med
olika tekniker på t ex canvas och papper
med enkla principer och material som
modeling paste, gesso, vattenfärger mm.
2 ggr | 1 390 kr | lör-sön 10.00-16.00
nyb | datum 22-23/10 eller 26-27/11
Ledare: Vandana Sharma
Material ingår.
Östgötagatan 11 A, Södermalm

Måla för själen – bildterapi och
personlig utveckling NYHET
2 ggr | 1 200 kr | nybörjare
lör-sön 10.00-16.00 | datum 22-23/10
Ledare: Anna Maria Kargadouris
Östgötagatan 11 A, Södermalm

Vedic art

3 ggr | 1 690 kr | fre 18.00-20.30 +
lör-sön 10.00-16.30
del 1 princip 1-9 | datum 21-23/10
3 ggr | 1 690 kr | fre 18.00-20.30 +
lör-sön 10.00-16.30
del 2 princip 10-17 | datum 18-20/11
Ledare: Charlotte Rönnlund
Östgötagatan 11 A, Södermalm

Kurbitsmålning
Kursen omfattar teckning av
kurbitsens former och den speciella målarteknik som används, samt en föreläs-

För anmälan och mer information: 08-679 03 70 | sv.se/stockholm

Teckna porträtt
Grunder i porträtteckning. Övningar i
perspektiv, ljus, volym, komposition och
skugga samt kännedom om teknikens
möjligheter.
2 ggr | 1 200 kr | lör-sön 10.00-16.00
nyb & forts | datum 1-2/10 eller
12-13/11
Ledare: Mia Fernau
Östgötagatan 11 A, Södermalm

Teckning
Kurs för dig som vill träna olika metoder
och tekniker inom teckning. Du får följa
faserna inom teckningsprocessen och
lär dig teckna med tusch och vattenfärg.

Släpp fram din
inre konstnär
ning om kurbitskonsten, dess uppkomst
och olika stilar.
2 ggr | 1 500 kr | lör-sön 10.00-14.30
nyb | datum 15-16/10
2 ggr | 1 500 kr | lör-sön 10.00-14.30
forts | datum 19-20/11
Ledare: Helena Birkenblad
Material ingår.
Östgötagatan 11 A, Södermalm

Kalligrafi
En kurs med anvisningar och övningar för att skapa inbjudningskort eller
personliga hälsningar. Den är utformad
med steg-för-steg- övningar.
2 ggr | 1 390 kr | nyb
lör-sön 10.00-16.00 | datum 8-9/10
eller 29-30/10
Ledare: Dipak Lahiri
Material ingår.
Östgötagatan 11 A, Södermalm

Målarlördag med akvarell
Övningar med olika sorters penslar,
papper, färger och annat material som
kan användas i akvarellmåleri.

2 ggr | 1 390 kr | lör-sön 10.00-16.00
datum 17-18/9
Ledare: Dipak Lahiri
Material ingår.
Östgötagatan 11 A, Södermalm

Färgkalligrafi NYHET
En kurs med anvisningar och övningar
för att skapa inbjudningskort eller personliga hälsningar med stift och pensel.
2 ggr | 1 490 kr | lör-sön 10.00-16.00
nyb | datum 10-11/12
Ledare: Dipak Lahiri
Material ingår.
Östgötagatan 11 A, Södermalm

VÄVNING
Trasmatta
Förutom vävning innehåller kursen uträkning, vävuppsättning, färg och form.
8 ggr | 3 850 kr | mån + ons 9.30-12.45
start 3/10
8 ggr | 3 850 kr | tis + tors 18.00-21.15
start 4/10
Ledare: Ullacarin Lundh
Sven Rinmans gata 4, Kungsholmen

Vävning
Vävning av olika typer av inredningstextil i varierande tekniker, från enklare
till mer avancerade. Kursen innehåller

också vävteori: uträkning, vävuppsättning, garnberäkning, materiallära, färg
och form.

10 ggr | 4 400 kr | mån + ons 9.3012.45
start 29/8
10 ggr | 4 400 kr | tis + tors 9.30-12.45
start 30/8
12 ggr | 5 260 kr | mån + ons 9.30-12.45
start 7/11
12 ggr | 5 260 kr | tis + tors 18.00-21.15
start 8/11
Ledare: Ullacarin Lundh
Sven Rinmans gata 4, Kungsholmen

Bildväv gobeläng
I ram väver du fritt motiv med bildvävningens olika tekniker. Ta gärna med dig
en vävram om du har.
8 ggr | 2 500 kr | tors 10.30-13.00
start 6/10
Ledare: Ullacarin Lundh
Östgötagatan 11 A, Södermalm

ÖVRIGT HANTVERK
Kumihimo
Du får lära dig knyta armband i en gammal japansk teknik kallad Kumihimo.
Knyttekniken kan användas till armband, halsband, skärp, olika snoddar
med mera.
Sön 25/9 | 600 kr | 10.00-16.00
Ledare: Katrina Thollander
Materialkostnad tillkommer.
Östgötagatan 11 A, Södermalm

Pärlberlocker NYHET
Du får lära dig att göra berlocker som
kan användas till halsband, armband,
örhängen eller till dekorationer.
Sön 23/10 | 600 kr | 10.00-16.00
Ledare: Katrina Thollander
Materialkostnad tillkommer.
Östgötagatan 11 A, Södermalm

Lör 1/10 | 720 kr | 10.00-16.00
nyb & forts
Ledare: Nanna De Wilde
Östgötagatan 11 A, Södermalm

Målarlördag med olja & akryl
Genomgång av penslar, färger, underlag,
blanda färg, varma/kalla färger.
Lör 26/11 | 720 kr | nyb & forts
10.00-16.00
Östgötagatan 11 A, Södermalm

Målarlördag med teckning
Materialgenomgång av blyerts och kol
och olika papper. Studier och övning av
bildkomposition.
Lör 29/10 | 720 kr | nyb & forts
10.00-16.00
Ledare: Nanna De Wilde
Östgötagatan 11 A, Södermalm

För anmälan och mer information: 08-679 03 70 | sv.se/stockholm
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Vikingastickning
Lär dig att göra smycken i vikingastickningsteknik. Metalltrådar i olika färger,
inklusive silverfärgad, används.
Sön 4/12 | 600 kr | 10.00-16.00
Ledare: Katrina Thollander
Materialkostnad tillkommer
Östgötagatan 11 A, Södermalm

Julslöjd
Kransar, halmkronor och annat fint
till jul. Slöjda i guld- och silkespapper,
halm, pärlor, vadmal, rönnbär och
annan grannlåt tillsammans med lite
julskrock från förr.
Lör 10/12 | 490 kr | 10.00-13.00
Ledare: Madelaine Jansson och
Lotta Bengtsson
Materialkostnad ingår
Högalidsgatan 52 A, Södermalm

HEM & TRÄDGÅRD
Trädgårdsplanering
Vill du förändra en gammal trädgård
eller anlägga en ny? Du får göra en enkel
projektering utifrån plats, jordart samt
klimat och växtplats.
6 ggr | 1 875 kr | tis 18.30-21.00
grund | start 18/10
Hantverkargatan 12, Kungsholmen
2 ggr | 1 750 kr | lör-sön 10.00-16.00
helg | datum 12-13/11
Hantverkargatan 12, Kungsholmen
2 ggr | 1 750 kr | lör-sön 10.00-16.00
helg | datum 19-20/11
Forelltorget 4, Huddinge
Ledare: Lars Myrtner, trädgårdsmästare

Beskärning av träd och buskar
Hur och varför man beskär. De rätta
verktygen. Teori och till viss del praktiska övningar ingår.
Lör 22/10 | 750 kr | 11.00-15.00
Blackebergs gård, Bromma
Sön 29/10 | 750 kr | 11.00-15.00
Häringe, Västerhaninge
Lör 30/10 | 750 kr | 11.00-15.00
Lövstalundsvägen 5, Södertälje
Lör 5/11 | 750 kr | 11.00-15.00
Skärgårdsvägen 291, Värmdö
Sön 6/11 | 750 kr | 11.00-15.00
Norra Erikstensvägen 8, Ekerö
Ledare: Lars Myrtner, trädgårdsmästare

Florist för en dag WORKSHOP
Trädgårdsmästare Linda Schilén
inspirerar och vägleder dig i att vara
florist för en dag och testa på blomsterbindning.
Torsdag 29/9 | 550 kr | 18.30-20.30
Överjärva gård, Solna

Gilla Studieförbundet
Vuxenskolan Stockholm
på facebook
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HISTORIA
Popkonstens historia
År 1962 hålls i New York en utställning
som i grunden förändrar hur konst
uppfattas i världen. Kursen tar upp historien bakom Popkonstens födelse, dess
genombrott och konstnärer.
5 ggr | 950 kr | mån 18.00-19.30
varannan vecka | start 26/9
Ledare: Peter Frisk
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

HÄLSA & LIVSSTIL
ACT – att hantera stress och
främja hälsa
Kursen ger dig sätt att hantera den
stress som finns i det dagliga livet.
Genom ACT-metoden (acceptance and
commitment training) identifierar du
vad som är viktigt för dig och hur du kan
ta konkreta steg mot förändring.
Under kursen varvas teori med mer
praktiska moment.
5 ggr | 975 kr | mån 17.30–19.45
start 12/9 och 24/10
Ledare: Jan Pettersson, socionom och
utbildad i ACT-metoden
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Alexanderteknik NYHET
Alexandertekniken är en teknik för
personlig utveckling. Vi jobbar med att
lägga bort dåliga rörelse- och reaktionsvanor, vilket påverkar oss på alla plan,
alltså även intellektuellt och emotionellt.

relser – linedance och latinskt. I första
hand vänder vi oss till dig som föredrar
ett lugnt tempo, dansa utan prestation
och som vill öka din kunskap om psykisk hälsa. Ej pardans.
För mer information, kontakta ledare
Jill Taube direkt via www.danssteget.nu
eller Vuxenskolan 08-679 03 70

7 ggr | 480 kr | mån 19.00–21.00
start 29/8 och 31/10
Alviks kulturhus, Gustavslundsvägen
168, Bromma
7 ggr | 480 kr | tis 18.00–20.00
Start 30/8 och 1/11
Folkets hus, Bagarmossen
För dig som har fått Fysisk aktivitet på
recept (FAR) är priset 450 kr, uppges
vid anmälan.

Magdans för seniorer
En välgörande och stärkande dansform
för rygg, höfter och resten av kroppen.
10 ggr | 1 300 kr | tor 10.30-11.45
start 8/9
Ledare: Jenny Linderström
Sångbolaget, Skolvägen 10, Enskede

Mindfulness

7 ggr | 1 490 kr | tis 19.30-21.00
grund | start 27/9
5 ggr | 920 kr | fre 15.00-16.30
forts | start 30/9
Ledare: Michael Levin
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Qigong – Nei Yang gong
För ökad balans, mjukare leder, bättre
koordination och lugnare andning.

10 ggr | 2 500 kr | tis 17.30-19.00
start 27/9
Ledare: Rob Lieven
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

12 ggr | 1 300 kr | fre 10.45-11.45
start 16/9
Ledare: Harriet Sohlman, diplomerad
qigongledare utbildad i Kina
Alviks Kulturhus, Gustavslundsvägen
168, Bromma

DansSteget – hälsokunskap och
rörelseglädje
Varje kurstillfälle inleds med en kort föreläsning om hälsa och följs av dansrö-

Rosenrörelser
Rogivande och vitaliserande rörelser för
kropp och välbefinnande. Stimulerar rörelseförmåga, balans och koordination.

För anmälan och mer information: 08-679 03 70 | sv.se/stockholm

Dancehall 30+
nybörjare NYHET
14 ggr | 1 650 kr | tors 19.00-20.00
start 15/9
Ledare: Johanna Sjövall
Bergsunds Strand 43
Johanna Sjövall är ledare för vår nya kurs i dancehall för dig som är 30+. Foto: Evy Andersson

12 ggr | 1 300 kr | mån 17.00-18.00
start 12/9
12 ggr | 1 300 kr | fre 13.00-14.00
start 16/9
Ledare: Barbro Bengtson
Eldqvarns motionshall, Hantverkargatan 3 K, Kungsholmen

Rörelsemeditation – din inre
pilgrim
Genom att förena sittande meditation,
fria rörelser med rörelsemeditation i cirkel där du dansar med enkla steg, skapas balans mellan flöde och vila, mellan
att vara med sig själv och att vara med
andra.
7 ggr | 1 700 kr | tis 18.00-20.00
start 11/10
Ledare: Monica von Stedingk, dipl
Mindfulnessinstruktör och ledare i
rörelsemeditation
Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B, Södermalm

Sex och samlevnad för vuxna
Vet jag allt om sex för att jag är vuxen
och eventuellt har egna sexuella erfarenheter? En studiecirkel för dig som
vill utforska tankar och frågeställningar
kring sexualitet, identitet och kropp.
Öppen för vuxna i alla åldrar. Du erbjuds föreläsningar med gästföreläsare.
Du deltar i samtal och diskussioner.

I samarbete med RFSU Stockholm.

6 ggr | 200 kr | tis 18.30-20.45
varannan vecka | start 20/9
Ledare: Aurora Brännström och Erik
Centerwall
Östgötagatan 11 A, Södermalm

MUSIK
Trumkurs
Trumlektioner för endast två elever
per grupp, grund eller fortsättning.
Veckodag/tid enligt överenskommelse.
1-2 ggr per vecka i 60-minuterspass.
Kursen äger rum i Sätra.
8 ggr | 2 000 kr | 19.00-20.00
Löpande kursstart
Ledare: Erik Günther
Strömsätravägen 18, Sätra

Gitarr grundkurs
Lär dig spela dina favoritlåtar på
akustisk gitarr. Genomgång av ackord,
kompstilar som ”strumming” och enkla
fingerplock mm. Tag med akustisk gitarr, stämapparat rekommenderas.
8 ggr | 2 500 kr | tors 17.30-19.00
Start 29/9 (uppehåll v. 44)
Ledare: Erik Stenholm
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Gitarr grundkurs – långsam
takt
Lär dig spela akustisk gitarr.
Tag med akustisk gitarr

8 ggr | 2 500 kr | tis 15.30-17.00
Start 27/9 (uppehåll v. 44)
Ledare: Petri Tuulik
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Beginner’s Guitar Course in
English NEW
Introductory course of the basics on
acoustic guitar. Learn the first chords,
strumming and fingerpicking techniques of popular songs. Taught entirely in
English by a native speaker. Just bring
your guitar!
8 times | 2 500 kr | tues 18.30-20.00
start 27/9 (no classes in w. 44)
Leader: Alex Crawford
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Liveljudteknik
En erfaren liveljudtekniker lär dig
kortaste vägen från teori till praktik.
Alla delmoment ingår för att förbereda
deltagarna på skarpt läge. De vanligaste
missarna och fallgroparna kommer att
hanteras extra noga.
10 ggr | 3 750 kr | mån 18.30-21.00
start 12/9
Ledare: Jonathan Sandberg
Kafé 44, Tjärhovsgatan 44,
Södermalm

Cubase – grundkurs
Du får lära dig midi- och audioinspelning, redigering och de vanligaste effekterna.
4 ggr | 1 250 kr | tis 18.00-20.30
start 27/9
Ledare: Brian Nsamba
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Musiklyssning och konserter
Vill du fördjupa dina musikupplevelser?
Här får du lyssna till och lära mer om
klassiska verk, vilka kommer att framföras vid filharmonikernas höstkonserter.

8 ggr | 1 360 kr | mån 14.00-16.30
start 3/10
Ledare: Klaes-Göran Jernhake
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

För anmälan och mer information: 08-679 03 70 | sv.se/stockholm
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SJÖLIV
Förarintyg navigationskurs
Grunder i navigation inklusive ett praktikpass på sjön och slutprov för förarintyget för auktoriserad examinator.

4 ggr | 2 575 kr | lör-sön 9.00-16.00
intensiv | datum 29-30/10 och 12-13/11
Ledare: Björn Mellbom
Kostnad för praktikpass, material och
intygsprov tillkommer.
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

SLÄKTFORSKNING
Nyfiken på släktforskning
Vad innebär det att släktforska? Hur
kommer jag igång? Välkommen att lyssna till Ulf Berggren, kursledare i släktforskning, som ger en introduktion.

Börja släktforska
Från gregoriansk sång till Bach
och Händel
Du får följa den europeiska musikens
utveckling från den tidiga kristna sången t o m senbarockens musik vid mitten
av 1700-talet. Viktiga musiktermer och
begrepp förklaras och allt sätts in i ett
övergripande historiskt sammanhang.
8 ggr | 1 360 kr | ons 10.30-13.00
start 5/10
Ledare: Klaes-Göran Jernhake
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Berwald och hans tid
I centrum för kursen står Franz Berwalds märkliga liv och verk, men här tas
även andra tonsättare och kulturpersonligheter upp. Dessa verkade i Sverige under den tid då landet utvecklades till en
modern industrination, från att ha varit
en söndervittrad stormakt.
10 ggr | 1 695 kr | mån 10.30-13.00
start 19/9
Ledare: Klaes-Göran Jernhake
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Nyfiken på opera?
Det finns många som älskar opera och
då kanske du undrar vad det är som gör
opera så fantastiskt? I den här kursen
får du perspektiv på operans historia
och vad de olika yrkesgrupperna på en
opera gör. Du kommer dessutom att få
uppleva föreställningar, både via film
och live.
6 ggr | 795 kr | fre 11.00-12.30
OBS! varannan vecka
start 23/9
Ledare: Silvia Luca, operasångerska
Hantverkargatan 12, Kungsholmen
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SAMHÄLLE
Familjerätt – ett utdrag NYHET
Grundkurs för dig som är intresserad
av bl a arvsregler, bouppteckning, gåva,
god man-förvaltare m.m. inkl. rättsfall
som belyser olika frågeställningar.
6 ggr | 1 100 kr | mån 13.00-14.45
start 26/9
Ledare: Kerstin Sundberg, jurist
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Konsumenträtt
– ett utdrag NYHET
Grundkurs för dig som är intresserad
av bl a avtalsfrågor, köplagen, garanti,
e-handel. Inkl. rättsfall som belyser olika frågeställningar.
6 ggr | 1 100 kr | mån 15.00-16.45
start 26/9
Ledare: Kerstin Sundberg, jurist
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Bostadsrätt – köpa, sälja, bo
En grundläggande kurs för dig som
äger eller planerar att köpa eller sälja en
bostadsrätt. Innehåller momenten Bostadsrättsjuridik, Föreningsteknik och
Köp och sälj av bostadsrätt.
I samarbete med BORIKS, Riksorganisationen för bostadsrättsinnehavare.
3 ggr | 575 kr | ons 13.30-16.00
Start 21/9
Ledare: Olle Brink och Patrik Brage,
förbundsjurister, samt Ulf och Eva
Louise Ström, mäklare
Tjärhovsgatan 6, Södermalm

Ons 12/10 | 210 kr | 13.00-15.30
Ons 23/11 | 210 kr | 10.00-12.30
Ledare: Ulf Berggren
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Släktforskning – grund
Du får kännedom om metodiken att
söka personhistoriska uppgifter i folkbokföringen. Du bekantar dig också med
datorn som hjälpmedel vid forskning.
Pris inklusive besök på Riksarkivet.
7 ggr | 1 750 kr | mån 9.30-12.00
start 19/9
7 ggr | 1 750 kr | tis 18.00-20.30
start 4/10
7 ggr | 1 750 kr | mån 13.00-15.30
start 24/10
7 ggr | 1 750 kr | tis 13.00-15.30
start 25/10
2 ggr | 1 750 kr | lör 10.00-16.00
intensiv | datum 15/10 och 22/10
Ledare: Ulf Berggren
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Släktforskning – fortsättning 1
Domböcker och bouppteckningar. Kombinera metodiken med läsövningar ur
några exempel. Du får också lära känna
soldater och hur man hittar och tar sig
fram i militära handlingar. Förkunskaper: nybörjarkurs eller motsvarande.
6 ggr | 1 700 kr | tis 13.00-15.30
start 13/9
6 ggr | 1 700 kr | tis 9.30-12.00
start 8/11
Ledare: Ulf Berggren
Pris inklusive besök på Krigsarkivet.
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Släktforskning – fortsättning 2
Du får bekanta dig med adel, präster,
borgare och emigranter.
Förkunskaper: nybörjarkurs eller motsvarande.
6 ggr | 1 650 kr | tis 9.30-12.00
start 20/9
Ledare: Ulf Berggren
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

För anmälan och mer information: 08-679 03 70 | sv.se/stockholm

Handstilsläsning
Få kunskap om de vanligaste skrivtecknen/teckenkombinationerna och möjlighet att träna upp en grundförmåga att
läsa den tyska handstilen. Du får lära
dig en systematik i att tolka en text och
stiftar bekantskap med kyrkbokslatin.
5 ggr | 1 550 kr | mån 13.00-15.30
start 19/9
Ledare: Ulf Berggren
Hantverkargatan 12, Kungsholmen
4 ggr | 1 500 kr | tis 18.00-20.30
start 29/11
Ledare: Ulf Berggren
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Forska vidare med dator
En noggrann genomgång av de olika
cd-skivor, abonnemang på nätet och
sajter som man har nytta av i sin släktforskning. Tiden ägnas också åt att
deltagarna forskar på plats på nätet och
får hjälp.
5 ggr | 1 700 kr | mån 9.30-12.00
start 14/11
Ledare: Ulf Berggren
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

SKRIVA
Skrivarkurs grund
Målet med kursen är att du ska få fart
på ditt skrivande. Övningar varvas med
teori, analyser och diskussioner.
7 ggr | 2 400 kr | mån 18.00-20.15
grund | start 26/9
Ledare: Victor Estby, författare
Hantverkargatan 12, Kungsholmen.

Ta tag i ditt skrivande
Du får tillgång till redskap för att skriva,
dikter, noveller eller en roman.
5 ggr | 1 950 kr | ons 18.30-21.00
grund | varannan vecka | halvdistans |
start 28/9
5 ggr | 1 950 kr | lör 13.00-15.30
forts | varannan vecka | start 1/10
Ledare: Helga Härle, skrivpedagog
Hantverkargatan 12, Kungsholmen.

Att skriva barnbok
Hur ska man tänka när man skriver för
barn och unga? Analyser varvas med
konkreta skrivövningar.

8 ggr | 2 500 kr | mån 18.00-20.30
start 26/9
Ledare: Annika Jansson Nasiell, barnboksexpert, journalist och redaktör
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Att skriva roman- och novellmanus
För dig som har ett påbörjat romaneller novellsamlingsmanus. Tips, råd,
struktur och textsamtal ingår.
8 ggr | 2 600 kr | tis eller tors 18.0020.15 | start 27/9 eller 29/9
Ledare: Victor Estby, författare
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Att skriva vers NYHET
Lär dig versens beståndsdelar och uppbyggnad och olika versmått. Du får även
läsa och skriva bunden dikt.
4 ggr | 1 725 kr | mån 17.30-19.45
start 21/11
Ledare: Victor Estby, författare
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Skriv om ditt liv
Kursen för dig som bär på livsberättelser
som du vill förmedla. Du får arbeta med
praktiska redskap för skrivandet.
7 ggr | 2 300 kr | tors 14.00-16.15
grund | start 29/9
Ledare: Victor Estby, författare
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Författarkurs för ungdomar
13-16 år
Få inspiration, utveckla skrivandet och
få möjlighet att diskutera text med andra skrivintresserade unga! Här varvas
övningar, diskussioner och genomgångar. Hur skapar man levande karaktärer?
Vad gör man om man fastnar?
8 ggr | 2 050 kr | tors 18.00-20.15
grund | start 29/9 (uppehåll v 44)
Östgötagatan 11 A, Södermalm

SPRÅK
EUROPARÅDETS NIVÅSKALA
Målnivå
A1 Jag förstår mycket enkla meningar,
kan ställa och besvara enkla frågor samt
använda enkla fraser.
A2 Jag uppfattar huvudinnehållet i
korta tydliga och enkla budskap, meddelanden samt fungerar i korta sociala
sammanhang.
B1 Jag kan i stora drag förstå många
radio- och TV-program, kan oförberedd
gå in i ett samtal om kända ämnen.
B2 Jag förstår det mesta i nyheter och
aktuella TV-program, kan diskutera
med infödda på ett naturligt sätt.

ENGELSKA
Grund A1 – långsam takt

10 ggr | 1 750 kr | ons 17.30-19.00
start 28/9
Ledare: Berit Johansson
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

FRANSKA
Undervisningen bedrivs huvudsakligen
på franska, undantagsvis på engelska.
För nästan nybörjare

10 ggr | 1 750 kr | tis 17.15-18.45
start 27/9
Ledare: Alexandre Emery
Östgötagatan 11 A, Södermalm

Fortsättning

10 ggr | 1 750 kr | tis 19.00-20.30
start 27/9
Ledare: Alexandre Emery
Östgötagatan 11 A, Södermalm

Skrivarkurs – Projektverkstad
Fördjupningskurs för dig som gått två
eller flera skrivarkurser.

6 ggr | 2 850 kr | ons 17.30-21.00
varannan vecka | start 21/9
Ledare: Helga Härle, skrivpedagog
Hantverkargatan 12, Kungsholmen.

Skrivarkurs för havets kvinnor
och män NYHET
Har du varit till sjöss och har spännande erfarenheter att berätta eller vill du
skriva saltstänkta fiktiva berättelser
i novellform? Kanske även sikta på
medverkan i Bokanjärernas kommande
antologi?
8 ggr | 2 850 kr | mån 10.00-14.30
Halvdistans | start 12/9
Ledare: Helga Härle, skrivpedagog
Katarina Sjöfartsklubb, Södermalm

För anmälan och mer information: 08-679 03 70 | sv.se/stockholm

19

Konversation

10 ggr | 1 750 kr | mån 17.30-19.00
start 26/9
Ledare: Alexandre Emery
Östgötagatan 11 A, Södermalm

INDONESISKA
Grundkunskaper

10 ggr | 1 750 kr | mån 18.00-19.30
start 26/9
Ledare: Tedi Triyanto
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Fortsättning termin 7

8 ggr | 1 450 kr | tis 18.00-19.30
start 4/10
Ledare: Tess Beek Emanuelsson
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

ITALIENSKA
Grund A1 del 1

10 ggr | 1 750 kr | tis 15.00-16.30
start 4/10
10 ggr | 1 750 kr | tis 18.00-19.30
start 4/10
Ledare: Federico Puggioni
Hantverkargatan 12, Kungsholmen
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Fortsättning B1 del 1

Lär dig
ett nytt
språk
Fortsättning A1 del 2

10 ggr | 1 750 kr | mån 10.00-11.30
start 3/10
Ledare: Federico Puggioni
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Fortsättning A2 del 1

10 ggr | 1 750 kr | mån 15.30-17.00
start 3/10
10 ggr | 1 750 kr | mån 18.00-19.30
start 3/10
10 ggr | 1 750 kr | ons 10.00-11.30
start 5/10
Ledare: Federico Puggioni
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Fortsättning A2 del 2

10 ggr | 1 750 kr | tors 10.00-11.30
start 6/10
Ledare: Federico Puggioni
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

10 ggr | 1 750 kr | tis 10.00-11.30
start 4/10
10 ggr | 1 750 kr | tors 18.00-19.30
start 6/10
Ledare: Federico Puggioni
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Fortsättning B2 del 1

10 ggr | 1 750 kr | ons 18.00-19.30
start 5/10
Ledare: Federico Puggioni
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Fortsättning intensiv B1

Fortsättningskurs i snabbare takt.
5 ggr | 1 320 kr | lör 10.00-12.30
intensiv | start 8/10
Ledare: Federico Puggioni
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

RYSKA
Grund A1

12 ggr | 2 100 kr | ons 18.00-19.30
Start 14/9
Ledare: Svetlana Holmberg
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Grund A1 del 2

12 ggr | 2 100 kr | mån 18.00-19.30
start 12/9
Ledare: Svetlana Holmberg
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

För anmälan och mer information: 08-679 03 70 | sv.se/stockholm

Sång och röstbefrielse
För sångovana. Du tränar röst, rytm,
sång och stämmor och lär känna rösten i
kroppen. Du framför texter med klanger
och toner. För dig som vill utveckla din
röst och sång.
6 ggr | 1 200 kr | tis 14.00-16.00
varannan vecka | start 13/9
Ledare: Catrin Eggers
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Tala inför grupp
För dig som vill stärka din förmåga att
tala inför grupp. Du arbetar med röst,
kropp, tanke och känsla samtidigt som
du får kunskap om struktur och retoriska grunder. Du ska känna dig säkrare
som talare och dina presentationer ska
bli tydligare och mer inspirerande.
5 ggr | 1 750 kr | tis 16.00-18.30
start 13/9
Ledare: Annacarin Nilsson
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

12 ggr | 2 100 kr | ons 15.30-17.00
start 14/9
Ledare: Svetlana Holmberg
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Ryska på resan

7 ggr | 1 225 kr | fre 15.30-17.00
start 16/9
Ledare: Svetlana Holmberg
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

SPANSKA
Grund A1

10 ggr | 1 750 kr | tors 18.00-19.30
start 6/10
Ledare: Catalina ArianzenHantverkargatan 12, Kungsholmen
10 ggr | 1 750 kr | ons 16.00-17.30 eller
18.00-19.30
start 28/9
Ledare: Agustin Figueroa-Sterquel
Östgötagatan 11 A, Södermalm

Fortsättning A2

10 ggr | 1 750 kr | ons 18.00-19.30
start 5/10
Ledare: Catalina Arianzen
Hantverkargatan 12, Kungsholmen
10 ggr | 1 750 kr | tis 18.00-19.30
start 27/9
Ledare: Agustin Figueroa-Sterquel
Östgötagatan 11 A, Södermalm

Spansk litteratur och konversation B2 (fortsättning)
Du får utöka ordförrådet och den grammatiska säkerheten i anslutning till
enklare litteratur och konversation.
Kurslitteratur är slutet på “Cuentos de
Eva Luna” av Isabel Allende.

10 ggr | 1 050 kr | tis 9.30-11.00
start 4/10

Ledare: Hans-Allan Carlson
Östermalms Föreningsråd, Valhallavägen 148, Östermalm

TECKENSPRÅK
Teckenspråk för nybörjare
Teckenspråk används av hörselskadade
och hörande.Kursen ger en orientering
i språkets struktur samt ordförråd med
fokus på praktiska övningar.

Röstteknik
Det finns mycket du kan göra för att
stärka din röst. Röstträning är en kombination av avspänning, muskelträning
och personlig utveckling. Målet är en
röst som bär, berör och når ut. En röst
som håller för utmaningar och som
skapar en säkrare och mer personlig
framtoning.

10 ggr | 1 890 kr | tors 18.00-19.30
Start 15/9
Färgargårdstorget 1 Södermalm

Foto: Fairtrade Sverige

Fortsättning A2
Kurs för dig som uppfattar huvudinnehållet i korta budskap.

TEATER & RETORIK
Seniorteater
Under ledning av en regissör och en
teaterpedagog från Västerorts Teaterförening får du arbeta grundläggande med
improvisation, att bygga karaktärer, gestaltning och scenframställning. Du har
roligt och utvecklas i en avslappnad och
tillåtande atmosfär. Om gruppen vill,
avslutas kursen med ett uppspel.
10 ggr | 1 990 kr | ons 13.00-15.30
grund | start 21/9
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Teater 50+ – Kombattanter och
gubbar NYHET
Välkommen till en teatercirkel för 50+.
Du kan vara ovan, aldrig stått på en
scen, men du har en önskan och en vilja
att prova på. Du får träna scenspråkets
alla nyanser, rösten, hållning, kommunikation, dialog, komik, drama och
hamnar i en likasinnad grupp. Släpp på
hämningar och prestige – och ha kul!
6 ggr | 1 200 kr | tis 14.00-16.00
varannan vecka | 20/9
Ledare: Catrin Eggers
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

För anmälan och mer information: 08-679 03 70 | sv.se/stockholm

Fairtradeambassadör
Vill du få mer kunskap om globala
handelsvillkor och få verktyg så att
du kan göra skillnad i vardagen?
Vill du få mer konsumentmakt och
kunna sprida denna kunskap vidare?
Ta då chansen att utbilda dig till
Fairtrade-ambassadör.
2 ggr | 950 kr
Lör 9.00-17.00 + sön 9.00-15.30
Datum 8-9/10 eller 26-27/11.
Ledare: Manel Rodrick
Hantverkargatan 12,
Kungsholmen
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5 ggr | 1 750 kr | tis 16.00-18.30
start 18/10 (med uppehåll v 44)
Ledare: Annacarin Nilsson
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

PERSONAL & ANHÖRIG
TAKK/Teckenkommunikation
TAKK används tillsammans med hörande personer som har nedsatt kommunikationsförmåga och innebär att man
tecknar samtidigt som man talar. Vilka
ord i en mening som tecknas kan variera
beroende på situation, sammanhang
och vad som ska förmedlas. Grundkursen ges i fyra steg där steg 1 är för
nybörjare. Efter grundkursen finns en
fortsättningskurs. Kurserna vänder sig
till anhöriga/närstående och personal
till personer med funktionsnedsättning.
Kurslokal på Södermalm.
Nybörjare grund steg 1
6 ggr | 1 890 kr | tis 17.30-20.30
start 25/10

3 ggr | 1 590 kr | ons 9.00-15.00
datum 28/9, 16/11, 30/11
6 ggr | 1 890 kr | tor 13.30-16.30
start 6/10
3 ggr | 2 190 kr | sön 9.30-15.30
datum 25/9, 16/10, 13/11
Nybörjare grund steg 2
forts från steg 1
6 ggr | 1 890 kr | tis 17.30-20.30
start 13/9
3 ggr | 1 590 kr | ons 9.00-15.00
datum 21/9, 9/11, 7/12
6 ggr | 1 890 kr | fre 9.00-12.00
start 23/9
6 ggr | 1 890 kr | mån 13.30-16.30
start 7/11
Grund steg 3 forts från steg 2
3 ggr | 1 590 kr | ons 9.00-15.00
datum 14/9, 12/10, 23/11
Grund steg 4 forts från steg 3
6 ggr | 1 890 kr | mån 9.00-12.00
start 3/10

Fortsättning efter grundkursen
6 ggr | 1 590 kr | tors 18.00-20.30
udda veckor | start 29/9

Vi anordnar även kurser på förskolor,
gruppbostäder och dagliga verksamheter. Kontakta oss för prisuppgift och
information.
Bli läsombud på din
arbetsplats
Arbetar du med människor som inte kan
eller orkar läsa själva? Du får bl a lära
dig att anordna högläsningsstunder,
hitta lättläst litteratur och förmedla
nyheter och samhällsinformation på ett
enkelt sätt.
Kursen riktar sig främst till personal
inom funktionsnedsättnings- och
äldreomsorgen.
4 ggr | 1 700 kr | ons 13.00-16.00
varannan vecka | start 12/10
Materialkostnad tillkommer
med 150 kronor.
Ledare: Ulrika Spång
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Att skriva lättläst
Lär dig att skriva lättläst
och kommunicera bättre.
Kursen passar dig som möter
personer med läs-ovana.

4 ggr | 1 850 kr | mån 13.00-16.00
varannan vecka | start 3/10
Materialkostnad tillkommer
med 150 kronor.
Ledare: Ingrid Gunnars
Tjärhovsgatan 6, Södermalm

Min mamma/pappa har
Parkinson
Samtalsgrupp för unga (>15 år) och unga
vuxna med en förälder som har
Parkinsons sjukdom. Vad innebär det
och hur ska den nya situationen i
familjen kunna bli så bra som möjligt?
Här får du möta andra i liknande
situation och kanske hitta sätt att
hantera det som kan vara så svårt
ibland.
7 ggr | 1 350 kr | tis 17.30-20.00
varannan vecka | start 13/9
Ledare: Lovisa Fältskog Johansson
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

För personer med intellektuell
funktionsnedsättning
Vi har ett separat kursprogram som riktar sig till personer med särskilda
behov.
Främst vänder vi oss till personer som omfattas av LSS, till exempel går i
särskolan, på Lärvux, arbetar i daglig verksamhet eller bor i gruppbostad.
Kurserna äger rum centralt i Stockholm.
Hör av dig till oss så skickar vi kursprogrammet!
anton.ljungh@sv.se
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I min familj har vi afasi
Samtalsgrupp för dig som lever nära en
person med afasi. Vardagen ställs på
ända och det tidigare självklara blir till
nya utmaningar. Hur kan man hantera
olika situationer och vilket stöd behöver
man? Här får du möta andra i liknande
situation och fundera över ditt livspussel.
7 ggr | 1 350 kr | tis 17.30-20.00
varannan vecka | start 20/9
Ledare: Lovisa Fältskog Johansson
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Anhörig till äldre med demens
– Lyfta tillsammans
Samtalsgrupp för dig som lever med en
person med demens. Hur ska vardagen
kunna fungera och hur kan man hantera
För anmälan och mer information: 08-679 03 70 | sv.se/stockholm

olika situationer? Vilket stöd behöver
man och var finns det? Här får du möta
andra i liknande situation och samtala
under kunnig ledning.
7 ggr | 1 350 kr | tis 17.30-20.00
varannan vecka | start 20/9
Ledare: Annika Sjöberg
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Grundkurs i samtalsstöd – Afasi
Med hjälp av den kanadensiska metoden ”SCA - Supported Conversation for
adults with Aphasia” lär du dig hur man
kan underlätta och stödja kommunikation med personer som har medelsvår
till svår afasi. Kursen är lämplig för personal som i sin vardag träffar personer
med afasi. Föreläsningar varvas med
praktiska övningar och samtalsträning
med personer med afasi.
4 ggr | 2 900 kr | tis 13.30-16.30
start 17/10
Afasiföreningen, Sabbatsbergsvägen
6, Kungsholmen

AFASI
Cirklarna genomförs i samarbete med
Afasiföreningen. Medlemmar i Afasiföreningen får rabatt, säg till vid anmälan.
Språklig stimulans – tema
Stockholm
Med fokus på att läsa och samtala och
på olika sätt stimulera till kommunikation tar vi upp Stockholm ur olika
perspektiv. Både kultur, historia och
dagsaktuella händelser, allt efter intresse i gruppen.
16 ggr | 970 kr | tors 13.30-15.45
start 1/9
Ledare: Eva Linnér
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Språkligt stimulans – tema
Stockholm – för finsktalande
med afasi
Vi fokuserar på att träna olika sätt att
kommunicera och tar upp olika ämnen
i och runt Stockholm och dagsaktuella
frågor som intresserar.
8 ggr | 610 kr | tors 13.00-15.15
start 1/9
Ledare: Kerttu Jokela
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Sång och musik
Favoritlåtarna – både gammalt och
nytt! Sjung och spela tillsammans efter förmåga. Ingen vana behövs – bara
sångglädje för gemenskap genom musikens språk.
16 ggr | 970 kr | fre 9.30-11.45
Start 2/9
Ledare: Michael Levin
Pumpan, Färgargårdstorget 1. Södermalm

Konstcirkel – teckna och måla
Du kan om du vill – låter lätt men kan
vara svårt – men varför inte prova? Under kunnig ledning får du utforska din
kreativitet och hitta din teknik för att
teckna och måla.
8 ggr | 610 kr | ons 13.30-15.45
start 19/10
Ledare: Katarina Strömberg
Pumpan, Färgargårdstorget 1

Prova-på-cirkel
Språklig stimulans
Här fokuseras på att träna olika sätt att
kommunicera. Olika ämnen och dagsaktuella frågor som intresserar tas upp.
4 ggr | 450 kr | olika dagar och tider
Ledare: Katarina Strömberg med flera
Pumpan, Färgargårdstorget 1, Södermalm

Upplev din stad
Träffas en söndagseftermiddag ungefär en gång per månad och besök olika
muséer i Stockholm. På museet går ni
runt tillsammans i cirka en timme för
att sedan gå till kaféet/restaurangen för
lite trevlig samvaro.
4 ggr | 450 kr | sön 13.30-15.45
Ledare: Eva Linnér
Afasicenter, Sabbatsbergsvägen 6,
Kungsholmen

Må bättre
Att hitta sitt sätt att leva med funktionsnedsättningen afasi och känna vad man
mår bra av. Gruppen samtalar och gör
övningar för att stärka både kropp och
själ.
16 ggr | 970 kr | mån 9.30-11.45
start 29/8
Ledare: Maria Jonsson
Pumpan, Färgargårdstorget 1, Södermalm

Vi har fler kurser
Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta
den grupp som passar dina behov.
Vid frågor kontakta Margareta
Forselius, tfn 08-679 03 81,
margareta.forselius@sv.se
PARKINSON
Lär dig leva med Mr P(arkinson)
Samtalsgrupp för dig som har Parkinsons sjukdom. Att ha en kronisk, fortskridande sjukdom vänder upp och ner
på hela tillvaron. Många frågor, både
små och stora, väntar på svar. Samtalsgruppens syfte är att i trygghet diskutera de frågor som ligger deltagarna
närmast. Gruppen bidrar med sina erfarenheter. Vid vissa kurstillfällen deltar
expertis utifrån.
7 ggr | 900 kr | tis 17.30-19.00
Varannan vecka | start 20/9
Ledare: Annika Laack
Nybrokajen 7, 3 tr, City

För anmälan och mer information: 08-679 03 70 | sv.se/stockholm

Föreläsningar
tillsammans med
Afasiföreningen
Afasi – logopeden har ordet
Föreläsningen handlar om ät- och
sväljsvårigheter samt munhälsa.
Hur påverkar en stroke ät- och
sväljförmågan? Vad händer med
munhälsan efter stroke? Hur påverkar muntorrhet och ålder? Vad
kan man göra åt det? Munhälsans
betydelse för såväl ätandet som välbefinnandet.

Föreläsare: Jeanette Telford, Södersjukhusets strokeenhet.
Lördag 8/10 | 13.00-15.00
Afasicenter, Sabbatsbergsvägen 6.
Fri entré. Anmälan till Afasiföreningen, tel 08-720 44 80.

Afasidagen
E-hälsa – hur blir tillgängligheten
till sjuk- och hälsovården för personer med funktionsnedsättning när
allt fler tjänster blir digitala. Temat
för årets nordiska afasidag belyser
svårigheter och möjligheter.

Fredag 14/10
Mer information på www.afasicenter.se eller tel 08-7204480.

Anhörig – hur ska jag orka?
Medverkande Lars Björklund är
kaplan på Sigtunastiftelsen och författare bland annat till boken ”Hur
ska jag orka? - en bok om att vårda
anhöriga”. Han pratar om att hitta
nya perspektiv på livsfrågor, mänsklig tillvaro och hur du ska orka stå
pall i motvind.

I samarbete med Arvsfondsprojektet Hjärna tillsammans.
Torsdag 27/10 | 15.00-17.00
Stockholms sjukhems hörsal
Anmälan till Afasiföreningen tel
08-720 44 80.
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SVs Fotoskola
Vi har sett hundratals fotointresserade blomma ut – nu finns våra populära fotokurser i hela
Stockholms län. Grupperna är alltid små för att du ska få ut mesta möjliga av kursen.
Till samtliga kurser behöver du ta med dig din kamera med laddat batteri samt kameramanual.
Välkommen till SVs Fotoskola!

BILDBEHANDLING
Den digitala bilden
Grundkurs i hur den digitala bilden
fungerar och hur du får ut så mycket
som möjligt av dina bilder. Det här är en
kurs där du lär dig grunderna i vad som
går att göra med en digital bild, de vanligaste begreppen, olika typer av verktyg,
hur du anpassar bilden för utskrift,
publicering på webb, m.m.
2 ggr | 995 kr | ons 18.30-21.30
start 5/10
Ledare: Robin Divander, fotograf
Forelltorget 4, Huddinge

Kom igång med Lightroom
Lightroom är en av de allra populäraste
programmen för att både hålla ordning,
redigera, skriva ut och visa bilder.
Genomgång av hur grundprinciperna
ser ut och fungerar, från minneskortet,
import, sortering, redigering till presentation eller utskrift. Även möjligheter
med RAW.

SYSTEMKAMERA
Systemkamera – nivå 1
4 ggr | 1 700 kr | ons 10.00-12.30
start 28/9
Ledare: Elisabeth Landberger, fotograf
Hantverkargatan 12, Kungsholmen
4 ggr | 1 700 kr | ons 18.00-20.30
start 28/9
Hantverkargatan 12, Kungsholmen
4 ggr | 1 700 kr | tis 18.30-21.00
start 20/9
Ledare: Staffan Kvist, fotograf
Tegelbruksvägen 8, Ekerö
4 ggr | 1 700 kr | tor 18.30-21.00
start 29/9
Ledare: Elisabeth Landberger, fotograf
Forelltorget 4, Huddinge
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4 ggr | 1 700 kr | ons 18.00-20.30
start 21/9
Örvägen 2, Upplands Väsby
4 ggr | 1 700 kr | tor 18.00-20.30
start 22/9
Ledare: Anders Hammar, fotograf
Skärgårdsvägen 291, Värmdö

Systemkamera – nivå 2
4 ggr | 1 700 kr | ons 10.00-12.30
start 26/10
Ledare: Elisabeth Landberger, fotograf
Hantverkargatan 12, Kungsholmen
4 ggr | 1 700 kr | ons 18.00-20.30
start 26/10
Hantverkargatan 12, Kungsholmen
4 ggr | 1 700 kr | tor 18.00-20.30
start 27/10
Ledare: Elisabeth Landberger, fotograf
Forelltorget 4, Huddinge

Förkunskaper: Kursen ”Den digitala
bilden” eller motsvarande.
2 ggr | 995 kr | Ons 18.30-21.30
start 26/10
Ledare: Robin Divander, fotograf
Forelltorget 4, Huddinge

TEMAKURSER
Ljussättning
Förbättra dina fotografiska kunskaper
utifrån hur du nyttjar ljuset på bästa
sätt och vill ta nästa steg i utvecklingen.
3 ggr | 2 450 kr | lör-sön 10.0016.00+lör 10.00-16.00
Start 8-9/10 +15/10
Ledare: Åke Ericson, fotograf
Hantverkargatan 12, Kungsholmen

Blixtfoto
Grundläggande kurs i hur du använder
små ”vanliga” blixtar och hur du ljussätter ditt motiv. Ljus är för oss som fotograferar den absolut viktigaste råvaran.
Det spelar ingen roll hur fin kamera du
har och hur bra motivet är om inte det
rätta ljuset finns.
3 ggr | 1 275 kr | ons 18.30-21.30
Start 16/11
Ledare: Robin Divander, fotograf
Forelltorget 4, Huddinge

För anmälan och mer information: 08-679 03 70 | sv.se/stockholm

svenska?
Språkcafé

Förkunskaper

Vill du träna
svenska?

Bildbehandling
Nivå 1 – Datorvana i Windowsmiljö.
Nivå 2 – Viss vana.

2 ggr | 995 kr | ons 18.30-21.30
Start 7/12
Ledare: Robin Divander, fotograf
Forelltorget 4, Huddinge

Bygga studio hemma NYHET
Hur bygger man upp sin egen studio?
För att komma igång på bästa sätt är det
bra att ha grundläggande koll på tekniken, vad som behövs och hur det går att
lösa. Tips på vad du ska starta med, vad
du klarar dig utan, hur du bygger själv,
m.m.

2 ggr | 2 495 kr | lör-sön 10.00-15.00
helg | Start 29-30/10
Ledare: Robin Divander, fotograf
Forelltorget 4, Huddinge

www.sv.se/stockholm

Nattljus
Fånga stadens ljus och upptäck hur
spännande och kul det kan vara att
fotografera när ljuset, den viktigaste
råvaran för oss fotografer, knappt finns
där. Lär dig teknikerna som behövs och
hur du kan tänka för att lyckas även när
solen gått ned.

www.biblioteket.stockholm.se

Would you like to practice Swedish?
Voulez-vous améliorer votre suédoi
Vill du
Quer aperfeiçoar a língua sueca?
träna
svenska?
Zelite
li
da
trenirate
švedski?
Would you like to practice Swedish?
Would you like to practice Swedish?
Voulez-vousaméliorer
améliorervotre
votresuédois?
suédois?
Voulez-vous
Vrei
sa
exersezi
suedeza?
aperfeiçoar aa língua
língua sueca?
sueca?
Quer aperfeiçoar
Zelite li da trenirate
švedski? Sueco?
švedski?
Deseáis
entrenar
Vrei
Vrei sa
sa exersezi
exersezi suedeza?
suedeza?
Deseáis
entrenar
Madooneeysaa
Deseáis entrenar Sueco?
Sueco? tababar luuqada isw

Foto
Nivå 1 – Nybörjare.
Nivå 2 – Viss vana.
Nivå 3 – Van att fotografera. Du
känner till din kameras funktioner.

Madooneeysaa tababar luuqada iswiidishka ah?
Madooneeysaa tababar luuqada iswiidishka ah?

Kontakta: stockholm@sv.se

Kontakta: katarina.wicksell@sv.se
Kontakta:
katarina.wicksell@sv.se
ellerpersonalen
personalen
biblioteket.
-- eller
påpå
biblioteket.

-

- or contact the staff of any of the libraries.

- or contact the staff of any of the libraries.
ou contacter
contacter
personnel
des
bibliotèques.
eller
personalen
på
biblioteket.
-- ou
lelepersonnel
des
bibliotèques.
ou falar
falarcom
comoopessoal
pessoal
das
bibliotecas.
-- ou
das
bibliotecas.
or
contact
the
staff
of
of the libraries.
ili kontaktirajte
kontaktirajtedirektno
direktno
osoblje
uany
biblioteci.
-- ili
osoblje
u biblioteci.
Saucontacter
directlalapersonalul
personalul
din
biblioteci. des bibliotèques.
-- Sau
direct
din
biblioteci.
ou
le
personnel
o directamente
directamentecon
conelel
personal
bibliotecas.
-- o
personal
de de
las las
bibliotecas.
ama
shaqaalaha
Maktabada.
ou
falar
com
o pessoal das bibliotecas.
-- ama
shaqaalaha
Maktabada.
ili kontaktirajte direktno osoblje u biblioteci.
Sau direct la personalul din biblioteci.
o directamente con el personal de las bibliotecas.
biblioteket.se
ama shaqaalaha Maktabada.
sv.se/stockholm

Äventyr i proffsstudio NYHET
Sugen på att testa att jobba en dag i en
riktig proffsstudio? Nu har du möjlighet
att under en heldag lära dig att hantera
olika typ av blixtar, ljusformare, tillbehör, mm. som används i en professionell
fotostudio. Det finns flera olika studior
i Stockholm som du kan hyra för en dag
eller ett par timmar, men vad gör du när
du kommer dit? Efter den här kursen
kommer du känna dig tillräckligt bekväm med hur det fungerar och med de
olika verktygen, så att du ganska snabbt
kommer igång med ett kreativt fotograferande.
2 ggr | 2 495 kr exkl. studiohyra | lörsön 10.00-15.00 | 5-6/11
Ledare: Robin Divander, fotograf
Forelltorget 4, Huddinge

Pre Med – förberedande
medicinsk grundkurs
Kursen förbereder deltagarna inför antagningsprov
och läkarstudier utomlands.

Gilla Foto
på Facebook

Arr: Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
och Atheneum Medicum AB
Läs mer på www.sv.se/pre-med

25

KONDISVANDRINGAR

RUM FÖR NYFIKNA
Birgittasystrarna i Djursholm
Detta kloster tillhör Frälsarens Orden
och instiftades på 1300-talet av Heliga
Birgitta och av den saliga moder Elisabeth Hesselblad 1911, som blev helgonförklarad i år. Klostret i Djursholm
grundades 1923. Du får veta om systrarnas arbete och visas runt i klostret.

Foto: Pixabay

Tisdag 11/10 | 250 kr | 13.00-15.00 inkl
kaffe och kaka
Samlingsplats meddelas i kallelsen.

Kondition och kondiskultur på samma
gång! Promenera 1-1,5 timme med vår
guide för dagen. Turen avslutas välförtjänt på ett av stadens konditorier.
28/8
25/9
16/10
6/11
4/12

Söndagar enligt ovan | 11.00 eller
13.30
350 kr för fem tillfällen, 120 kr/
enstaka tillfälle, exklusive förtäring.
Vid förhinder kan en vandring överlåtas till annan deltagare, men ej sparas.

NATURVANDRINGAR

Tjärhovsgatan 6, Medborgarplatsen

Tre torsdagar i höst hålls författarsamtal i våra lokaler på Tjärhovsgatan på
Södermalm. Samtalen leds av Annika
Estassy Lovén, chef för Vuxenskolan
Stockholm och själv författare. Läs mer
om författarsamtalen på sidan 9.
Simona Ahrnstedt
Ahrnstedt hade en dröm: att skriva
intelligenta och underhållande kärleksromaner. Hon gjorde verklighet av
drömmen och är nu aktuell med sin sjätte roman, En enda risk.
Torsdag 13/10 | 100 kr | 18.00-19.00
Fika ingår i entréavgiften.

Det historiska Alby i Botkyrka
Ekerö Centrum och Ekebyhovs
slottspark
Kvarnholmen kors och tvärs
Västra Kungsholmen, kvarteren runt Igeldammsgatan
Kungliga slottets fyra sidor

Samlingsplats meddelas i kallelsen.

FÖRFATTARSAMTAL

Inger Edelfeldt
Välkomna att träffa författaren till 2016
års Stockholm läser-bok Det hemliga
namnet. Ett samtal om kreativitet,
identitet och om vad en hemlighet kan
göra med en människa...
Foto: H Bergmans konstgjuteri

H Bergmans konstgjuteri
Detta är det största och äldsta konstgjuteriet i Skandinavien. Du får uppleva de
två gjuttekniker som används här,
Cire-perdue och Sandformning, du får
även info om företagets historia. Bland
de verk som gjutits här kan nämnas Milles Poseidon i Göteborg, Orpheus i
Stockholm samt Gudfader på himmelsbågen i Nacka Strand.
Onsdag 26/10| 250 kr | 17.30-19
Samlingsplats meddelas i kallelsen.

Torsdag 10/11 | 100 kr | 18.00-19.00
Fika ingår i entréavgiften.

Martin Luuk
Gud har för mycket tid är Killinggängmedlemmen Luuks romandebut. Den
handlar om Johanna och Gabriella och
hur de följs åt och bråkar genom livet.
Torsdag 1/12 | 100 kr | 18.00-19.00
Fika ingår i entréavgiften.

Om Stockholm läser:
En stad, en bok. Inom Stockholm läser anordnas varje år bokcirklar, författarsamtal
och andra evenemang med anknytning till
en utvald bok.
Läs mer om Stockholm läser på
bloggar.biblioteket.se/stockholmlaser

Svensk mat
– spelar det någon roll?
Foto: Pixabay

Naturvandringar
Vandringar ute i naturen där du lär dig
mer om växter, buskar och träd.
Tantolunden – Längs med vattnet upp
till höjden.
Tisdag 27/9 | 150 kr | 18.00-19.30
Djurgården – Från Djurgårdsbron till
Rosendal där man kan avsluta med
fika.
Onsdag 28/9 | 150 kr | 13.30-15.00
Medverkande: Ulla Jansson
Samlingsplats meddelas i kallelsen
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Vilken betydelse har svensk livsmedelskonsumtion för svenskt lantbruk och vårt
landskap? Hur kan du som konsument göra
medvetna val?
Möt mjölkbonden Anette Gustawson, Norrtälje och köttbonden Maria Wågberg, Värmdö
i ett samtal om svensk matproduktion.
Moderator och inledare är Ann-Helen Meyer
von Bremen, journalist och författare med
fokus på lantbruk och mat.
Tisdag 4/10 | fri entré | 18.30-ca 20.30
Klara Södra kyrkogata 20, City
Anmälan på sv.se/stockholm

SV Arena – en mötesplats för samtal om
viktiga frågor. I samarbete med LRF.

För anmälan och mer information: 08-679 03 70 | sv.se/stockholm

Föreläsningar och
kultur på
Götgatan 67

KONST OCH KULTUR

Foto: Jesper Brandt
Foto: Lena Sjöberg

Gargano – Apuliens sporre och
korsriddarnas sista utpost
På den italienska halvöns östsida ligger
Apulien och i norra delen av regionen
ligger Gargano. Här korsar de antika
handelsvägarna de medeltida pilgrimslederna och kristen mystik blandas med
korsriddarromantik. Alla gamla stora
kulturer, som bl a grekerna, araberna
och normanderna, har lämnat spår i
den kulturhistoriska myllan. Dessutom
finns här de på Unescos världsarvslista
upptagna Trullihusen (sockertoppshus),
med sina vita väggar och toppiga tak.
Konsthistoriker Lena Sjöberg tar dig
med på en “resa” till Gargano och “bjuder” också på kulinariska läckerheter.
Onsdag 28/9 | 200 kr | 13.00-ca 15.00

Indien och Nepal
Jesper Brandt “tar dig med på en resa”
till norra Indien och Nepal. Här finns
det vackra Taj Mahal, det mystiska Varanasi och buddhismens Sarnath. Här
finns det myllrande folklivet i New Delhi
och Bombay. Här finns också tantriska tempel i Khajuraho och bengaliska
tigrar i Rantambhore nationalpark. I
Nepal blir fokus på Kathmandudalen, de
uråldriga städerna Patan och Baktapur
och naturligtvis det majestätiska Himalaya.

Onsdag 23/11 | 200 kr | 13.00-ca 15.00

Anmäl dig i god tid. Först till kvarn
gäller. Se avbokningsregler, sid 30.
Uppge ev. medlemskap i våra
samarbetsföreningar vid anmälan.

Konsten på Rivieran
Ingenstans i världen finns en sådan koncentration av intressant 1900-talskonst
som på Franska Rivieran. I sällskap
med Göran Ståhle får du “besöka” bl a
Matisse- och Chagallmuseerna i Nice,
Picassomuseet i Antibes, Legérmuseet i
Biot samt Fondation Maeght, ett museum för modern och samtida konst, i St
Paul de Vence.
Onsdag 5/10 | 200 kr | 13.00-ca 15.00
Pris inklusive kaffe och kaka.

Artipelag. Foto: Göran Ståhle

TEMA RESMÅL

Natur och konst i Norden
Finns det en särskild känsla för naturen
i Norden; en känsla som avspeglas i den
nordiska konsten? Göran Ståhle
försöker svara på den frågan genom att
följa landskapsmåleriets utveckling i
Norden; från Johan Christian Dahl och
Markus Larsson fram till dagens
nordiska konst, som tar sin utgångspunkt i naturen.
Onsdag 14/12 | 200 kr | 13.00-ca 15.00
Pris inklusive kaffe och kaka.

För anmälan och mer information: 08-679 03 70 | sv.se/stockholm
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Götgatan 67

MUSIKCAFÉ

Foto: Nils Pettersson

ONSDAGSCAFÉER

New Generation – Back to the sixties. Foto: Privat

Back to the sixties – del 5
Presenterar “Då popen kom till
Sverige”
New Generation spelar och sjunger
musik från 50- och 60-talet. Ett härligt
sväng med musikalisk bredd. Nostalgiska minnen blandas med mycket humor
och berättelser om musiker, artister,
händelser, låtar och spelställen, dvs full
musikhistoria – LIVE.

Ulla Olsson och Victor Estby.
Foto: José Figueroa.

Från scen och cabaret
Välkända och minnesvärda visor, schlager, filmmelodiklassiker, kupletter och
revynummer från nu och då. Samt historier om svenska och internationella
storheter som Benny Andersson, Charlie
Chaplin, Eva Dahlgren, Brita Borg och
Gustaf Fröding. Hög igenkänningsfaktor! Dessutom en del av Ullas och
Victors egna verk.

Torsdag 27/10 | 200 kr | 14.00-ca 15.00
Pris inklusive kaffe och kaka.
Medverkande: Micke Areklew, Lasse
Lindros och Palle Palmér

Back to the sixties – del 6
Presenterar “Då popen kom till
Sverige”
New Generation spelar och sjunger
musik från 50- och 60-talet. Ett härligt
sväng med musikalisk bredd.

God man – hur blir man det och
vad innebär det?
Vad är det för skillnad mellan att vara
god man, förmyndare och förvaltare?
Vem kan bli god man och vad ingår i
uppdraget? Hur sköter man praktiskt
den ekonomiska förvaltningen och redovisningen? Sylvia Sahlstedt, f d vårdlärare och konsult, föreläser om ämnet
och svarar på frågor.
Onsdag 19/10 | fri entré
13.00-ca 15.00
Kaffe och kaka till självkostnadspris.

Torsdag 17/11 | 200 kr | 14.00-ca 15.00
Pris inklusive kaffe och kaka.
Medverkande: Micke Areklew, Lasse
Lindros och Palle Palmér

Onsdag 21/9 | 200 kr | 14.00-ca 15.00
Pris inklusive kaffe och kaka.
Medverkande: Victor Estby – berättelser och Ulla Olsson – sång och musik

INSIKTER OCH UTBLICK AR
Senaste nytt från
Annica Risberg och Sven Idar!

Inga-Lisa Sangregorio. Foto: Privat

♪ Följ med på bio!
♪
♪ pyttipanna

Kari Rosvall. Foto: Josefin Casteryd

Annica Risberg och Sven Idar. Foto: Privat

Annica och Sven bjuder på
Barnet från ingenstans
musikaliska godbitar ur filmer vi minns, t ex ”Swing it
– projekt “Lebensborn”
magistern” och ”Med dej i mina armar”.

Följ med på bio

När Kari Rosvall var 64 år fick hon veta

VarSångerskan
med och lek med
oss i ett
mysigt Melodikryss
!att hon “... föddes för att vara en del
Annica
Risberg
och kapell-

i nazisternas avelsprogram”. Hennes
mästare
Sven
bjudervår
på Musikaliska
godbitar
Givetvis
serverar
vi Idar
fortfarande
mamma var norska och pappan var tysk
ur filmer vi minns.
Givetvis
med smaker
frånserveras
schlager, visor,
och hon föddes i Oslo, på Lebensbornkfortfarande
med mumusikaler
och en deras
doft avpyttipanna
swing.
sikaliska smaker från schlager, visor,

liniken. Därifrån hämtades hon av Hein-

Pris inklusive kaffe och kaka

hon om sitt livs historia.

Låter något av det här intressant så ring oss gärna!
rich Himmler och fördes till Tyskland. I
musikaler
och
en070-561
doft25av87,swing.
Annica når
du på 08-661
25 87,
annica.risberg@gmail.com
SvenOnsdag
når du på 19/10
08-783 78|73,
070-772
sven.idar@telia.com
boken Barnet från ingenstans berättar
200
kr 51
| 00,
14.00-ca
15.00

Risberg
- sång
Tisdag 27/9 | 200 kr | 13.00-ca
Annica ärMedverkande:
en mångsidig artist, som Annica
vi har hört såväl
i radio, i TV
som på grammofon.
Sven är en
sjungande
pianist.
Han
genom åren ackompanjerat många av våra
och
Sven
Idar
- har
piano
Pris inklusive kaffe och kaka.
stora artister.
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15.00

Den sista friheten:
om rätten till vår död
För lite över 4 år sedan fick Inga-Lisa
Sangregorio sin cancerdiagnos och i sin
bok, Den sista friheten: om rätten till
vår död, pläderar hon för att även Sverige bör ge dödssjuka människor rätt att
avsluta livet under värdiga former. Hur
länge ska en döende människa tvingas
lida och vem ska ha beslutsrätten?
Onsdag 30/11 | 200 kr | 13.00-ca 15.00
Pris inklusive kaffe och kaka.

Att utsättas för andras
utsatthet – och konsten att
bevara sig själv
Att vara ett stöd för någon med exempelvis psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk
problematik eller demenssjukdom, kan
vara påfrestande och arbetsamt

För anmälan och mer information: 08-679 03 70 | sv.se/stockholm

Götgatan 67
samt en bild av hur det kan vara att leva
med bipolär sjukdom. Föreläsaren är
doktorand i socialt arbete och lärare i
psykologi. Hon lever med diagnosen och
varvar egna erfarenheter med teoretisk
kunskap om sjukdomen i sin föreläsning.
Måndag 21/11 | 250 kr | 15.00-17.00
Pris inkl kaffe och kaka
Anmälan senast 14/11
Medverkande: Katarina Grim, forskare inom socialt arbete och psykologi,
författare och föreläsare.
I samarbete med föreningen Balans
Stockholm.

RUM FÖR REFLEKTION

Göran Larsson. Foto: Magnus Aronsson

– oavsett om man är anhörig eller i sin
yrkesroll. Föreläsningen vill visa på
vägar att bevara sig själv för den som
lever nära eller möter människor med
psykisk sjukdom, i kris eller andra svåra
situationer.
Tisdag 11/10 | 250 kr | 15.00-17.00
Pris inkl kaffe och kaka
Anmälan senast 29/9
Medverkande: Göran Larsson, präst,
psykoterapeut, författare och föreläsare.
I samarbete med OCD-föreningen
Stockholm och NSPH Stockholms län.

Ibland behöver vi stanna upp för att
komma vidare. Reflektera över vad som
händer i livet, över hur vi tänker och
känner, både för att klara vardagslivet
och utvecklas på jobbet.
I seminarieserien ges plats för inspiration och samtal där du får möjlighet att
spegla dina tankar och upplevelser i andra människors tankar och upplevelser.
Samtalen arrangeras i samarbete med
Reflectum AB.

Ulla Wiklund. Foto: Privat

Reflektionens betydelse för lärande
Om transparent lärande och delaktighet. Med utgångspunkt i en framgångsrik skolutvecklingssatsning föreläser
Ulla Wiklund tillsammans med Inger
Ljungbro och Christer Gustavsson om
hur ett reflekterande arbetssätt på alla
nivåer bygger nerifrån och upp och ger
medarbetare, lärare och ledare inspiration att ta till sig sitt nya uppdrag att
Föra Tanken Vidare. Ett reflekterande
arbetssätt i skola, utbildning och yrkesliv.

Medverkande: Christer Gustavsson,
rektor, Inger Ljungbro, rektor, Ulla
Wiklund, utvecklingskonsult, musiker
och författare till boken ”Föra tanken
vidare”
Måndag 10/10| 250 kr | 16.00-18.00
Pris inklusive kaffe och kaka.

Lars H Gustafsson. Foto: Anna Braw

Katarina Grim. Foto: Privat

Bipolär sjukdom
Bipolär sjukdom, tidigare kallad manodepressivitet, är en mångfacetterad
sjukdom. De flesta insjuknar i tjugoårsåldern men får ofta sin diagnos långt
senare. Med kunskap, bra vägledning
och rätt hantering av sin sjukdom kan
många arbeta och leva relativt stabilt.
Föreläsningen ger dig kunskap om sjukdomens olika uttryck, behandlingsvägar

Reflektion och eftertanke
Att lyssna och reflektera över andras
tankar och på så sätt få möjlighet att
skapa nya idéer och synvinklar, kan öka
självkännedom och förmågan att komma vidare. Inspireras av Ulla Wiklund,
som tillsammans med Lars H Gustafsson samtalar om hur eftertanke och
reflektion bidrar till hur livet varje dag
börjar på nytt.
Medverkande: Lars H Gustafsson
barnläkare, föreläsare, och författare
bl a till ”Det blå arkivet”, Ulla Wiklund, utvecklingskonsult, författare
och musiker
Måndag 26/9 | 250 kr | 16.00-18.00
Pris inklusive kaffe och kaka.

För anmälan och mer information: 08-679 03 70 | sv.se/stockholm

Reflektion och skapande
Om reflektionens plats på teatern och
i skapande arbete. Hur tänker skådespelare och musiker som står framför
utmaningar eller kanske inte vet hur de
ska gå vidare? Om reflektionen som ett
verktyg för att hitta rätt i skapandet.
Medverkande: En skådespelare och en
musiker i samtal med Ulla Wiklund,
utvecklingskonsult, författare och musiker.
Måndag 24/10| 250 kr | 16.00-18.00
Pris inklusive kaffe och kaka.
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VIKTIGT ATT VETA
Anmälan sker via SVs hemsida, telefon eller via
personligt besök på SVs kontor. Observera att
vi inte regelmässigt skickar bekräftelse på att vi
mottagit din anmälan. Vi skickar dig en kallelse/
faktura före kursstart. SV förbehåller sig rätten att
ställa in en cirkel/kurs före start om vi inte har tillräckligt många deltagare. Du har då rätt att återfå
betald kursavgift.

FRÅN IDÉ TILL CIRKEL

Ångerrätt Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka
din anmälan genom att meddela oss skriftligt inom
14 dagar efter det att du fått bekräftat att du har en
plats reserverad. Om kursen har startat och du har
deltagit vid en sammankomst, har du accepterat att
avstå från ångerrätten.
Avbokning – Avanmälan Förutom ångerrätten
ovan är anmälan bindande. Om du återtar din
anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan
kursen/arrangemanget startat, tar vi ut en administrationsavgift:
•
avbokar du senast 7 dagar före start debiteras
en administrationsavgift på 10 % av deltagaravgiften, dock lägst 100 kr.
•
vid senare avbokning än 7 dagar före start
debiteras du halva deltagaravgiften.
•
om du avbryter en påbörjad kurs tar vi ut full
kursavgift.
•
avanmäler du dig eller avbryter kursen pga
sjukdom eller avflyttning från orten, återbetalas del av kursavgiften mot intyg.
•
ej avbokade biljetter debiteras.
Studietimmar En studietimme är 45 minuter.
Deltagaravgift Deltagaravgiften skall vara
betald till cirkelns/kursens start eller enligt de
betalningsvillkor som finns angivna på inbetalningskort/faktura. Vid påminnelse om obetald
avgift debiteras påminnelseavgift. Litteratur och
arbetsmaterial ingår inte i deltagaravgiften om inget annat anges.
Försäkring Deltagare i SVs verksamhet är olycksfallsförsäkrade under studietiden, samt vid resa till
och från studielokalen.
Studielokaler Kontrollera noga vilken lokal din
kurs är förlagd till. Information hittar du på din
kallelse/faktura.
Intyg Intyg kan erhållas kostnadsfritt i anslutning
till avslutad kurs. Minst 70% närvaro erfordras.
Reklamation Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler.
Administration av personuppgifter (PuL)
Vi dataregistrerar dina personuppgifter samt till
vilken studiecirkel du anmält dig. Dessa uppgifter
kan Studieförbundet Vuxenskolan även komma
att använda för utskick av information om verksamhet. Om du motsätter dig sådan användning av
dina personuppgifter, vänligen meddela oss. (Som
deltagare har du rätt att kostnadsfritt ta del av den
information som finns om dig genom att skriftligt
begära uppgifter från oss.)

Vad kan man göra i en studiecirkel?
Allt möjligt. Ditt intresse – folkbildning i studiecirkel.
Hur startar ni en studiecirkel?
Prata med oss på Studieförbundet Vuxenskolan.
Ni får registrera er och beskriva vad ni vill göra i er studiecirkel.
Kontakta oss på stockholm@sv.se eller 08-679 03 00. Välkomna!

Internationella kulturföreningar
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
arbetar med över 100 internationella kulturföreningar genom vårt Internationella Kulturcentrum – SV IKC.
Hos oss kan ni få stöd att utveckla er förening, starta cirkelverksamhet och få hjälp
med viss kostnadstäckning för studiecirklar.
Asociaciones culturales e
internacionales
Studieförbundet Vuxenskolan en Estocolmo
colabora con mas de 100 asociaciones internacionales a través de nuestro Centro de
Cultura Internacional – SV IKC.
Nosotros les ofrecemos ayuda y apoyo para
desarrollar su organizacion, crear circulos de
estudios y financiar en parte los costos de las
actividades.

Международные общественные
организации
Просветительное объединение «Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm»
сотрудничает более чем co ста
международными общественными
объединениями и обществами через
свой Международный Культурный
Центр SV IKC.
У нас вы можете получить поддержку в
развитии своего объединения, начать
кружковую деятельность
и получить некоторую финансовую
помощь на её обеспечение.
Beynəlxalq kültürəl (mədəni)
qurumlara
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm, Internationella Kulturcentrum –
SV IKC. nin aracılığı ilə 100 dən yuxarı
beynəlxalq mədəni qurumlarla iş birliyi
aparmaqdadır.
Biz mədəni qurumunuzun
irəiləməsində, yeni dərnəklər qurmaqğın (cirkelverksamhet) maliləşdirmə
ümuratında sizə yardım edə bilərik.

Rabatter Eventuella rabatter kan ej kombineras.
Mer information om våra anmälningsregler finns
på vår hemsida www.sv.se/stockholm
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Kulturkalender hösten 2016
28/8

Kondisvandring
Det historiska Alby i
Botkyrka

10/10

Rum för reflektion
Reflektionens betydelse 		
för lärande

21/9

Onsdagscaféer
Från scen och cabaret

11/10

25/9

Kondisvandringar
Ekerö centrum och
Ekebyhovs slottspark

Rum för nyfikna
Birgittasystrarna i
Djursholm

11/10

26/9

Rum för reflektion
Reflektion och eftertanke

Insikter och utblickar
Att utsättas för andras
utsatthet

12/10

Nyfiken på släktforskning

27/9

Naturvandringar
Tantolunden

13/10

27/9

Insikter och utblickar
Barnet från ingenstans

28/9

Naturvandringar
Djurgården

28/9

27/10

Musikcafé
Back to the sixties – del 5

27/10

Anhörig - hur ska jag orka?

6/11

Kondisvandringar
Västra Kungsholmen

10/11

Författarsamtal
Inger Edelfeldt

17/11

Musikcafé
Back to the sixties – del 6

Författarsamtal
Simona Ahrnstedt

21/11

Insikter och utblickar
Bipolär sjukdom

14/10

Afasidagen

23/11

16/10

Kondisvandringar
Kvarnholmen kors och 		
tvärs

Tema Resmål
Indien och Nepal

23/11

Nyfiken på släktforskning

Tema Resmål
Gargano – Apuliens sporre

19/10

Onsdagscaféer
Följ med på bio

30/11

Insikter och utblickar
Inga-Lisa Sangregorio, 		
Den sista friheten

4/10

Svensk mat – spelar det
någon roll?

19/10

Insikter och utblickar
God man

1/12

Författarsamtal
Martin Luuk

5/10

Konst och kultur
Konsten på Rivieran

24/10

Rum för reflektion
Reflektion och skapande

4/12

Kondisvandringar
Kungliga slottets fyra sidor

8/10

Afasi – logopeden har
ordet

26/10

Rum för nyfikna
H Bergmans konstgjuteri

14/12

Konst och kultur
Natur och konst i Norden

För anmälan och mer information: 08-679 03 70 | sv.se/stockholm
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Älskar du att skriva?
På våra skrivarkurser får du extra
fart på ditt skrivande, under ledning
av erfarna ledare. Ge dina idéer liv
och inspireras tillsammans med
andra. Oavsett vilken typ av text du
vill skriva får du hjälp och tips i våra
kurser.

Gå på föreläsning
Insikter, utblickar, samtal, reflektion. I höstens kulturprogram ryms
allt detta och lite till.
Välkommen till våra uppskattade
föreläsningar på Biografen Victoria,
mitt på Södermalm. Kom och få nya
intryck!

Box 4322, 102 67 Stockholm
Tjärhovsgatan 6, 1 tr
stockholm@sv.se • 08-679 03 00
www.sv.se/stockholm

