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Äntligen höststart!
Vi är glada att välkomna dig till en höst full av lärande, inspiration och gemenskap runt
cirkelbord, i ateljéer, keramikverkstäder, naturen och såklart våra digitala kursrum.
Vi hoppas att du här hittar något som du vill lära mer om, väcka liv i ett tidigare intresse
eller upptäcka något helt nytt. Bland höstens kurser finner du allt från mindfulness i
naturen, spaning på vår stjärnhimmel, klassiska språk, hemakvaponi, mangateckning
till luffarslöjd - och mycket mer.
En röd tråd i vårt studieprogram är hållbarhet - för dig som individ, tillsammans med
andra och för vårt samhälle. SV är en plats för alla!
Välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan i höst
Välj det som passar dig bäst - på distans eller på plats

På vår hemsida www.sv.se/uppsala hittar du alltid det senaste vi erbjuder.
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Foto: Rebecka Thorell

Foto & digitalt
skapande
Foto för nybörjare
ENKÖPING

Denna kurs är för dig med en digital
systemkamera som du vill kunna hantera på ett mer kreativt
sätt. Vi varvar teori med praktiska övningar där du lär dig
använda systemkamerans finesser.
Tanken med kursen är att komma förbi kamerans automatiska
funktion, förstå och hantera inställningarna manuellt för att
kunna vara mer kreativ i bildskapandet. Förutom genomgång
av kamerans basfunktioner så tittar vi även på tillbehör i form
av blixtar och objektiv.

Språk
Finska
UPPSALA
Nybörjare: torsdagar kl. 18.00
A2-B1: onsdagar kl. 18.00
10 ggr/20 tim
Ledare: Helena Bicer och Anne Harbom Jäderlund
Avgift: 1395 kr

Tisdagar kl. 19.00/5 ggr/15 tim
Ledare: Enköpings fotoklubb
Avgift: 995 kr

Porträttfotografering med Rebecka Thorell
DISTANS

Den här kursen riktar sig till de som har en systemkamera och
vill fördjupa sig i användandet av den gällande porträttfotografering samt allmänt om tankar kring inställningar, ljus,
bildbearbetning och exportering av bilder.
Onsdagar kl. 19.00/3 ggr/9 tim
Ledare: Rebecca Thorell
Avgift: 1950 kr

Nybörjare: måndagar kl. 17.45
10 ggr/20 tim
Ledare: Elena Piras
Avgift: 1395 kr
DISTANS
A1-A2: torsdagar kl. 17.30
Konversation: torsdagar kl. 19.15
10 ggr/20 tim
Ledare: Maria Isabella Guglielmi

Programmering och digitalt skapande
DISTANS

Nyfiken på programmering? På den här kursen lär du dig
att skapa enkla digitala berättelser och spel. Vi varvar korta
genomgångar med praktiska övningar och provar, visar och lär
av varandra.
Onsdagar kl. 19.00/5 ggr/15 tim
Ledare: Tobias Ingvast
Avgift: 1095 kr

Italienska
UPPSALA

Avgift: 1395 kr

Latin
UPPSALA
Nybörjare: tisdagar kl. 17.30
10 ggr/20 tim
Ledare: Erik Wiberg
Avgift: 1395 kr

Ryska
UPPSALA
Nybörjare: tisdagar kl. 17.45
10 ggr/20 tim
Ledare: Karina Wouda
Avgift: 1395 kr

Spanska
DISTANS
Nybörjare: onsdagar kl. 17.15
A2: onsdagar 19.00
10 ggr/20 tim
Ledare: Itzel Nájera Ibarra
Avgift: 1395 kr
UPPSALA
A1: måndagar kl. 17.15
B1+: måndagar kl. 19.00
10 ggr/20 tim
Ledare: Itzel Nájera Ibarra
Avgift: 1395 kr

Engelska
UPPSALA/DISTANS
Kontakta verksamhetsutvecklare Caroline Ullman 018-102381
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Hälsa, rörelse och musik
Hälsokurs - din och planetens
hållbarhet
DISTANS

Är du intresserad av din hälsa och har
tankar kring val och beteenden du vill förändra, men det har liksom inte blivit av?
Funderar du också kring klimatförändringar och vår natur? Den röda tråden
i kursen är hållbarhet, både din och
planetens. Vi håller oss på en grundläggande nivå och lämnar stora frågor till
forskningen, men inspirerar varandra till
små val i vardagen som kan ha betydelse
för både din hälsa och miljön.
Onsdagar kl. 9.30/6 ggr/18 tim
Ledare: Annette Westerberg
Avgift: 1850 kr

Mindfulness/Stresshantering
- grund
TORSTUNA/FJÄRDHUNDRA

Vill du vara mer i nuet? Vill du hantera din
stress på ett annat sätt? Följ med på en
resa i ditt inre och låt naturen stödja dig.
Vi övar på att vara mer närvarande i nuet.
Vi lär oss hantera verktyg för att minska
stress och oro. Kursen kommer att äga
rum ute i en vacker skog, vid dåligt väder
är vi i en lada på gården.
Onsdagar kl. 18.00-19.30/5 ggr
Lokal: Torstuna Brunna 1
Ledare: Martina Hellsten
Avgift: 950 kr

Jazz på en söndag

Happy Feet Linedancers

UPPSALA

UPPSALA

Kom och njut av levande jazzmusik och
lär dig samtidigt mer om jazzens historia,
olika stilar och uppbyggnad. Arne och
vårt ”jazzpar”, Mike och Sheila, varvar
musikframförande med korta föredrag
och diskussioner om vad som präglar
musiken.

Lokal: Årstagårdens aula, Uppsala
Info och anmälan:
www.happyfeetlinedancers.se

Friends in line
UPPSALA

Söndag (varannan vecka) kl. 15.00

Linedance på olika nivåer: nybörjare, easy
intermediate, intermediate, fortsättare.

/5 ggr/10 tim

Lokal: Allsalen Sävja Kulturcentrum, Uppsala

Ledare: Arne O Berglund

Info och anmälan:

Avgift: 950 kr

www.friendsinline.se

Spela piano - från Bach till
Bartok

Björklinge Dans & Motionsgäng - bugg

UPPSALA

TENSTA-VATTHOLMA

Studiecirkeln riktar sig till dig som har
spelat piano i några år, lämnat nybörjarstadiet bakom dig, men kanske inte längre
håller uppe ditt spel och vill få en sporre
att börja spela igen, genom att spela för
andra och höra andra spela.

Lokal: Tensta Bygdegård, Tensta

Tisdagar kl. 18.30/8 ggr/16 tim
Lokal: Salsta slott
Ledare: Niclas Malmberg
Avgift: 2600 kr

Info och anmälan: www.bdmg.se
bjorklingedans@hotmail.com

Ena Bugg & Swing
ENKÖPING

Hos oss kan du lära dig flera olika danser
även om den största dansen hos oss är
Bugg. Vi välkomnar alla åldrar, både de
som vill tävla men även de som bara vill
dansa för att ha roligt.
Lokal: Myrangatan 3 Enköping

Esters Musikverksamheter
UPPSALA

Sång och musikverksamhet för personer
med funktions-nedsättning.
Kontakta oss för mer information
018-102370
Lokal: Håga by, Uppsala

Återsken
ENKÖPING

Info och anmälan: www.enabugg.com

Uppsala Viking
Squaredancers
UPPSALA

Squaredans är en modern dansform som
dansas med fyra par i fyrkant.
Lokal: Bergsbrunna Bygdegård,
Bergsbrunna villaväg 24, Uppsala (buss 20)
Info och anmälan:
www.squaredans.com eller 0722060959

Showgrupp och körverksamhet.
Info och anmälan: www.atersken.com
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Historia, litteratur och släktforskning
Släktforskning
UPPSALA/DISTANS

Möt dina släktningar direkt i källorna och ta del av deras stora
livshändelser och vardagsliv. Det unika material som du kommer
forska i ger dig stor möjlighet att komma långt tillbaka i tiden och
berätta mer om just din släkthistoria.
UPPSALA
Släktforskning Grund
Onsdagar kl. 14.00/8 ggr/24 tim
Ledare: Maj-Lis Lundblad
Avgift: 1795 kr
DISTANS
Släktforskning Grund
Måndagar kl. 18.00/8 ggr/24 tim
Ledare: Maj-Lis Lundblad
Avgift: 1795 kr
DISTANS
Släktforskning Fortsättning
Torsdagar kl. 13.30/7 ggr/21 tim
Ledare: Maj-Lis Lundblad
Avgift: 1695 kr
DISTANS

Hembygdsforskning

Släktforskningsträffar - vi forskar vidare

Släktforska vidare under sakkunnig handledning och
tillsammans med andra som kommit en bit på väg.
Vi utgår från just din forskning och delar med oss erfarenheter och
tips, löser problem vi stöter på och diskuterar släktforskning i stort
och smått.

DISTANS

Nyfiken på din hembygd? Lär dig mer om hur din hembygd har
utvecklats från 1600-talet och framåt genom att forska i arkiv och
kartor om torp, gårdar, byar och de människor som var där före
dig. Hos oss får du lära dig hur man går tillväga.

Onsdagar kl. 19.00/6 ggr/12 tim

Onsdagar kl. 19.00/6 ggr/12 tim

Ledare: Maj-Lis Lundblad

Ledare: Maj-Lis Lundblad

Avgift: 1595 kr

Avgift: 1195 kr

Digitala litteraturcirklar
Om längtan och livskraft
Du delar läsupplevelser som leder till goda samtal och reflektion. Det
handlar om livsval, längtan och förväntningar - närhet och mänsklighet
knyter samman våra valda noveller.
Torsdagar kl. 18.00/5 ggr/10 tim
Ledare: Eva Dahlberg
Avgift: 995 kr

Kärlek
Du delar läsupplevelser som leder till goda samtal och reflektion. Det
handlar om stark förälskelse, brustna hjärtan, fåfänga, ondska, omtanke
och besvikelse - kärlekens alla aspekter ryms i våra valda noveller.
Torsdagar kl. 14.00/5 ggr/10 tim
Ledare: Eva Dahlberg
Avgift: 995 kr
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Natur och fritid
Motorsågskörkort, nivå A + B
UPPSALA

En kurs för dig som arbetar med motorsåg i ditt yrke eller vill
lära dig en bättre och säkrare teknik. På kursen lär du dig teori
och får praktisk övning för att klara uppkörningen av körkortet
nivå A + B.
Ledare: Niklas Bergström
Avgift: 3950 kr inkl. studiematerial och hyra av skog.
Kostnad för examination tillkommer med cirka 2 500 kr

Jägarskola inför jägarexamen
UPPSALA

Förberedande kurs för jägarexamen.
Inga förkunskaper krävs.
Du får kunskap om arter inom djur och natur som förekommer i
Sverige. Utbildning i viltvård, jaktetik, jaktmetoder och lagstiftning. Du får också lära dig att ta hand om ditt vapen, vapensäkerhet, vapenvett och att bli en säker jägare.
Skjut- och skrivprov organiseras.
Tisdagar kl. 19.00 /45 tim Start 10/11
Ledare: Torsten Berglund
Avgift: 2950 kr Kostnad för skjutning och prov tillkommer.

Fårkurs, börja med får
DISTANS

Vår norra stjärnhimmel
UPPSALA

På den här kursen får du grundläggande kunskaper om vår norra
stjärnhimmel då vi orienterar oss bland stjärnbilder, djurkretsar och
planeter. Du lär dig om stjärnkartor, astronomiska kalendrar och de
begrepp som är kopplade till dessa innan vi beger oss ut och spanar
mot stjärnhimlen.
Tisdagar kl. 19.15/5 ggr/10 tim
Ledare: Ola Karlsson
Avgift: 995 kr

Det här är kursen för dig som vill lära dig grunderna i fårskötsel. Kursen sker på distans. Vi kommer även ha en kursplattform utöver kursmaterial som skickas ut innan start. Det ges
mycket tid för frågor och egen process kring din gård eller
gården du drömmer om.
Kursdatum: Tisdagar 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12 och 14/12
kl. 18.00-20.30

Studiecirkel om diken
Lär dig om markavvattning och hur du underhåller diken i anslutning
till jordbruksmark. Cirklarna riktar sig till dig som är aktiv inom de
gröna näringarna och/eller markägare med jordbruksmark.
Anmäl intresse via mail caroline.ullman@sv.se

18 tim/6 ggr

Kursen ges i samarbete med LRF

Ledare: Annette Westerberg
Avgift: 2200 kr

Fårkurs halva på Vreta gård - halva distans
ENKÖPING

Vi börjar med fysiska träffar kring bete, stängsel och
byggnader. Därefter slutförs kursen på distans.
Kursmaterial ingår.
Söndag 5 september kl. 10.00-14.00 Vreta gård
Tisdag 14 september kl. 10.00-14.00 Vreta gård
Måndag 21 och 28 september kl. 10.00-12.30 distans
Ledare: Annette Westerberg
Avgift: 1900 kr

Hemakvaponi - grund
ENKÖPING

Med akvaponi menas en kombination av fisk som odlas i
behållare på land i kombination med växtodling (hydroponi).
Under studiecirkeln lär vi oss om hur ett akvaponiskt system
fungerar, vilka fisksorter och växter som kan användas. Studiecirkeln riktar sig främst till dig som kanske vill bygga en
egen akvaponi och är intresserad att lära dig mera om hur ett
akvaponisystem fungerar. Vi kommer även att göra studiebesök.

Hemberedskap och dialog kring hållbarhet
På vår hemsida www.sv.se/uppsala (sökörd Hemberedskap) hittar du
kostnadsfria endagskurser om hemberedskap och hållbarhet.
Kurserna sker på distans och ges i samarbete med MSB samt LRF

Onsdagar 18.30/5 ggr/15 tim
Ledare: Gunnar Öberg
Avgift: 500 kr inkl. kursmaterial
I samverkan med Västmanland Upplands Energiförening
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Förarintyg för fritidsbåt
Grundkurs för dig med fritidsbåt, både segel- och
motorbåt. Du får lära dig grunderna i traditionell
navigering och GPS-navigering inomskärs,
väjningsregler, sjötrafikföreskrifter, sjömärken,
några knopar, lite om väder och vind och framför
allt sjösäkerhet.
Måndagar kl. 19.15/7 ggr/21 tim
Examination sker veckan efter kursslut
Ledare: Bo Liljeborn
Avgift: 2295 kr inkl. kursmaterial
Kostnad för examination 625 kr samt Intygsbok 65 kr tillkommer.

I samverkan med
Uppsala TrädgårdsSällskap
Rådgivning live i Kunskapsparken
Vi upprepar fjolårets lyckade rådgivningsmöte! Ta med dina frågor
till föreningens expert-panel. Du får svar på alla dina frågor om
trädgård, planering, anläggning, växter och växtskador/växtskydd.
Maila in frågor och ev foton i förväg till uppsalats@gmail.com.
Ta med eget fika!
Lördag 28 augusti kl. 14.00-16.30
Lokal: Trädgårdspaviljongen Oktavia i Kunskapsparken

30-års jubileum för odlartävlingen
Föredrag av konstvetare och författare Elisabeth Svalin
Gunnarsson. Hon tar oss med på en poetisk vandring genom tid,
rum och idéer. Med vackra foton förklarar hon de viktigaste
komponenterna i den kinesiska trädgården.
Söndag 5 september kl. 11.00-16.00
Lokal: Villavägen 8, Botaniska trädgården

Föreläsning: Vad odlas i Västra Kap-provinsen i
Sydafrika?
Biologen och sydafrikaguiden Mattias Ivarsson tar oss med till
botaniska trädgårdar och parker utmed Garden Route.
Torsdag 21 oktober kl. 18.30-20.30
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, Uppsala

Föreläsning: Trädgårdar på Mallorca
SRC-certifikat (fd VHF)
Helgkurs 13-14 november och 20-21 november
DISTANS

För att få den bästa säkerheten till sjöss lär du dig under helgen det
du behöver veta för att ta certifikat för VHF-radio dvs att installera
och använda SRC-radio. Längre ut från kusten tappar mobilen ofta
täckning men har man VHF når man kustradiostationer och kan
då kommunicera med Sjöräddningen, Kustbevakningen, andra
båtar i närheten och ringa telefonsamtal.
Lördag-söndag kl. 10.00-12.30
Ledare: Bo Liljeborn
Avgift: 1195 kr inkl. kursmaterial
Kostnad för examination 625 kr samt ev Intygsbok 65 kr tillkommer.

Kustskeppare startar våren 2022
Biodling, uppföljning
UPPSALA

För dig som har haft bin i några år eller är en mer erfaren odlare.
Vi träffas på måndagskvällar var tredje vecka och diskuterar
utifrån deltagarnas egna frågor och utbyter erfarenheter.
Denna studiecirkel innebär en möjlighet även för dig som har
många års erfarenhet att förnya dina kunskaper i biodling.

Upplev semesterparadiset Mallorcas berömda trädgårdar i sällskap
med läkaren och trädgårdsentusiasten Börje Lind.
Söndag 7 november kl. 14.00-16.00
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, Uppsala

Föreläsning: Höstmöte och kinesiska trädgårdar
Mingel och lottförsäljning inleder mötet och kl. 14.00 startar
sedvanliga höstmötesförhandlingar. Under kaffepausen är det
dragning i lotteriet. Sedan följer föredraget av konstvetaren och
författaren Elisabeth Svalin Gunnarsson.
Lördag 20 november kl. 13.30-17.00
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, Uppsala
Föreläsningar/rådgivningsträff är gratis för medlemmar, ej medlem 50
kr (betalas kontant eller med swish 123 447 07 53)
Anmälning till samtliga aktiviteter ovan: uppsalats@gmail.com
eller SMS 070-230 98 22.
Undantag för odlartävlingen då bidragen lämnas in på Botan kl. 11.0013.00, prisutdelning kl 15.00.

Måndagar kl. 18.30/6 ggr/18 tim Start 18/10
OBS! Träff var tredje vecka
Ledare: Jan Rosenfeld
Avgift: 1095 kr

Klimatanpassa din trädgård
UPPSALA

Odla på ett mer hållbart, smart och roligt sätt! Oavsett om du
odlar på härlig kolonilott, traditionell trädgård eller spännande
skogsträdgård får du på den här kursen lära dig utveckla och
designa just din trädgård med hjälp av permakultur. Vi arbetar
med olika teman såsom planering och skiss, odling för biologisk
mångfald, skörd och förädling samt kreativt skapande av materia
du tar tillvara på i trädgård och natur.
Onsdagar kl. 17.30 /4 ggr/16 tim
Ledare: Maria Tomsby
Avgift: 1395 kr
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Målarkurser
Akrylmålning
UPPSALA

På kursen lär du dig materialkunskap,
färglära, komposition, perspektiv, teknik,
och alternativa underlag att måla på.
Gemensamma genomgångar och olika
lekfulla övningar varvas med ditt eget
skapande. Oavsett om du är nybörjare
eller målat tidigare lär du dig se - och
våga.
Fredagar kl. 13.30 /6 ggr /24 tim
Ledare: Erika Bengtsdotter
Avgift: 1995 kr

Akvarellmålning
UPPSALA/DISTANS/ENKÖPING

Kurserna ger dig både en grundläggande
och fördjupad förståelse för hur du skapar
en bild genom komposition, teknik,
färglära samt hur du skissar för akvarellmåleri. Vi arbetar med handfasta
övningar och arbetsmoment men det finns
även utrymme för ditt fria skapande.
Du lär dig att se bilder på ett nytt sätt och
får verktyg för att kunna skapa din egen
bildvärld.

Oljemålning

Teckning

UPPSALA

DISTANS

På kursen lär du dig materialkunskap, färglära,
komposition, perspektiv, teknik och utvecklar
ditt måleri. Du arbetar med olika kreativa
övningar och teman och varvar gemensamma,
fördjupade genomgångar med eget skapande
och individuell handledning. Oavsett om du är
nybörjare eller målat tidigare lär du dig se - och
våga.

Du får grundläggande kunskaper i
teckning t ex skissteknik och hur du
skapar djup och volym på olika sätt.
Du tecknar t ex figurteckning, enkla
stilleben, landskap, djur och mycket
annat.

Tisdagar kl. 18.15

Onsdagar kl. 9.30, 13.00

Torsdagar kl. 9.30, 13.00 Fredagar kl. 9.30

Akvarell Grund
Onsdagar kl. 18.15/6 ggr/24 tim
Ledare: Anna Vallin
Avgift: 1950 kr
DISTANS
Akvarell Grund
Onsdagar kl. 18.15/6 ggr/24 tim
Ledare: Anna Vallin

Mangateckning Grund
DISTANS

Torsdagar kl. 17.30 /6 ggr /24 tim

Manga är det japanska ordet för tecknade
serier med grund i en konstform som är
flera hundra år gammal. I manga är
känslor och uttryck mycket viktiga och
du lär dig teckna de karakteristiska
figurerna med överdrivna proportioner
och stora uttrycksfulla ögon.

Ledare: Erika Bengtsdotter
Avgift: 1995 kr

Porträttmåleri i olja
Du lär dig bygga ett porträtt i olja från
grunden genom att teckna upp ett porträtt
från ett foto som du sedan målar i
gråskala. Från den grunden arbetar du
sedan vidare med hjälp av lasur-teknik
med färg för att färdigställa din målning.
En kreativ kurs som ger dig kunskap,
teknik och inspiration att utforska
porträttmåleri.
Ledare: Anna Vallin
Avgift: 2195 kr

DISTANS
Akvarell Fortsättare
Tisdagar kl. 18.15/5 ggr/20 tim
Ledare: Anna Vallin
Avgift: 1850 kr
ENKÖPING
Nybörjare/fortsättare Torsdagar kl. 9.30
Fortsättare Torsdagar kl. 13.00
8 ggr /24 tim
Ledare: Gunilla Lundell
Avgift: 1495 kr

Avgift: 1295 kr

Avgift: 2100 kr

Söndagar v.v. kl. 14.00/6 ggr/24 tim

Avgift: 1950 kr

Ledare: Anna Vallin

/10 ggr /30 tim

UPPSALA

UPPSALA

Måndagar kl. 17.30/5 ggr/15 tim

Teckna porträtt
DISTANS

Torsdagar kl. 18.30/5 ggr/15 tim
Ledare: Clara Vallin
Avgift: 1195 kr

Mangateckning Fortsättning
DISTANS

Du lär dig teckna manga i helkropp med
de karakteristiska proportionerna, olika
rörelser, bakgrunder, mangadjur och som
avslutning skapar du din egen mangakaraktär.
Torsdagar kl. 18.30/5 ggr/15 tim
Ledare: Clara Vallin
Avgift: 1195 kr

På kursen lär du dig att teckna upp ett
porträtt från grunden. Du får kunskaper
om hur du på ett enkelt sätt mäter och
tränar ditt ögonmått, tecknar grundformer för ansikten och arbetar med
skuggor, linjer och proportioner för att
ge ditt porträtt djup och volym.
Måndagar kl. 17.30/5 ggr/15 tim
Ledare: Anna Vallin
Avgift: 1295 kr

Konst i Sävja i samarbete med Danmarks Hembygdsförening
Vi arbetar och presenterar olika teman och tekniker. Låt dig inspireras av din närmiljö. Under hösten 2021 genomförs kursen delvis i
digital form. Kursavgift 100 kr. Kräver medlemsskap i Danmarks Hembygdsförening. Medlemsavgift 150 kr.
Lokal: Linnés Sävja/Distans/Kamratgården i Bergsbrunna Info och anmälan: Ingar Bruce 073-65 17 626, ingar.rb@gmail.com
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Anmäl dig på www.sv.se/uppsala eller ring 018 - 10 23 70
Lokal om ej annat anges: Uppsala: Kungsängsgatan 12, Enköping: Kyrkogatan 18, Östhammar: Rådhusgatan 6

Keramik, skulptur och hantverk
Keramik

Skapa i lera

ECO-tryck på papper

UPPSALA

UPPSALA

Helgkurs 11-12 september

Här kan du använda din skaparkraft och
lust att arbeta med händerna, ett hantverk
som har följt människan genom alla tider.
På dessa kurser, med erfaren keramiker
som ledare, provar du olika tekniker;
kavling, handbyggnad, tumning och
drejning. Du utvecklar egna idéer och
tekniker för att komma vidare och lära
dig mer.

Släpp loss din skaparkraft och lust att
arbeta med händerna i ett hantverk från
förhistorisk tid som har följt människan
genom tiderna. Vi arbetar med flera
keramiska tekniker som tumning, kavling,
ringling och slickerfogning för att göra
både prydnads- och bruksföremål samt
mer skulpturala alster.

UPPSALA

Helgkurs

Lokal: Munkgatan 5, Uppsala

Grund

Tillsammans provar vi oss fram med
giftfria växter som finns i omgivningen.
Vi trycker och färgar på flera slags papper.
Du skapar vackra tryck som du t ex binder
in till en liten bok, gör vykort,
presentlappar eller placeringskort av.
Lördag-söndag kl. 09.00-16.00

Lördag-söndag 25-26/9 och 9/10 kl. 10.00-

Ledare: Carita Sirén

13.45/3 ggr/14 tim

Avgift: 1395 kr

Onsdagar kl. 14.00 -17.00/5 ggr /20 tim
Onsdagar kl. 17.30 -20.30/5 ggr /20 tim

Helgkurs

Fortsättning

Lördag-söndag 13-14/11 och 27/11 kl. 10.00-

Klistermarmorering (teknik
vid bokbinderi)

Onsdagar kl. 14.00 -17.00/5 ggr /20 tim

13.45/3 ggr/14 tim

DISTANS

Onsdagar kl. 17.30 -20.30/5 ggr /20 tim

Lokal: Munkgatan 5, Uppsala

Du lär dig om olika marmoreringstekniker
som är vanliga vid bokbinderi. Ledaren
berättar om och visar de olika teknikerna och tillsammans experimenterar vi
i ett digitalt rum där vi också samtalar
och utbyter frågor om teknikerna och de
utmaningar vi möter längs vägen.

Lokal: Munkgatan 5, Uppsala
Ledare: Ia Wasell

Ledare: Ingrid Pihl
Avgift: 1295 kr

Avgift: 1695 kr

Keramik

Glasfusing

BÅLSTA

BÅLSTA

Måndagar kl. 15.45 -18.00

Måndagar kl. 17.30/5 ggr/20 tim

Söndagar kl. 10.00-13.15

Glasfusing är en mycket gammal teknik
som innebär att man smälter samman glas
i olika färg vilket sedan formas till
t ex skålar eller fat. Smycken blir också
fantastiskt fina i denna teknik.
Vi använder mycket glittrigt glas i
regnbågens alla färger.

Lokal: Knarrbacken, Bålsta

Lördag 13/11 kl. 10.00-14.45 och en kväll som

6 ggr/24 tim

vi bestämmer tillsammans

Under denna digitala kurskväll kommer
du få tillverka ett ståltrådsträd, som kan
bli en bra julklapp eller något fint att
behålla själv. En hel rulle ståltråd i valfri
kulör, som svart, koppar, mässing eller
blank är grunden och för den som vill
dekorera sina träd kan man behöva pärlor
eller annat som man gillar.

Måndagar kl. 18.00 -20.15
8 ggr/24 tim
Lokal: Knarrbacken, Bålsta
Avgift: 1595 kr

Avgift: 1595 kr

Lokal: Knarrbacken, Bålsta

Ledare: Ann-Marie Alskog

Avgift: 650 kr
Ledare: Ann-Marie Alskog

Ledare: Cinnika Steensland
Avgift: 1750 kr

Ståltrådsträd - luffarslöjd/
wirework/trådslöjd
DISTANS

Torsdag 18/11 kl. 18.00-21.00
Ledare: Ann-Marie Alskog
Avgift: 400 kr
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Anmäl dig på www.sv.se/uppsala eller ring 018 - 10 23 70
Lokal om ej annat anges: Uppsala: Kungsängsgatan 12, Enköping: Kyrkogatan 18, Östhammar: Rådhusgatan 6

Handens kraft
Mönsterkonstruktion
Liv - nybörjare

Allt om knappar
Helgkurs 9-10 oktober

Fritt skapande yllebroderi
”Måla med kläde,nål och tråd”

UPPSALA

UPPSALA

DISTANS

Kursen för dig som vill lära dig att
konstruera ett mönster från grunden. Vi
startar med ett liv i konfektions-storlek i
skala 1:4. Mönstret anpassas sedan till
personliga mått som du sedan kan
använda för sömnad av till exempel blus
och klänning.

På den här kursen lär vi oss sy knapphål
både på maskin och för hand och sätta i
samt klä olika sorters knappar.

Lördagar 9/10, 23/10 och 30/10

Onsdagar kl. 18.00/5 ggr/20 tim
Kursdatum: 6/10, 20/10, 3/11, 17/11 & 24/11
Ledare: Laila Sjöstrand
Avgift: 1695 kr

Mönsterkonstruktion
Byxa och kjol - nybörjare
UPPSALA

Kursen för dig som vill lära dig att
konstruera ett mönster från grunden.
Vi arbetar med en konfektionsstorlek i
skala 1:4. Mönstret anpassas sedan till
personliga mått som du sedan kan
använda för sömnad av kjol och byxa.
Torsdagar kl. 18.00/4 ggr/16 tim
Kursdatum: 30/9, 7/10 , 21/10 & 28/10

Lördag-söndag kl. 9.00-16.00
Ledare: Laila Sjöstrand
Avgift: 1295 kr

Lappa och laga med olika
hantverkstekniker
DISTANS

Du får lära dig om olika hantverkstekniker som kan göra dig kreativ i ditt återbruk av textiler. Ledaren berättar om och
visar de olika teknikerna och tillsammans
experimenterar vi i ett digitalt rum där vi
också samtalar och utbyter frågor om teknikerna och de utmaningar vi möter längs
vägen. Kursen ger dig kunskap så du kan
fortsätta lappa och laga på ett nytänkande
sätt.
Måndagar kl. 17.30/5 ggr/20 tim

För att följa denna kurs måste du tidigare
ha deltagit i kursen ”Mönsterkonstruktion
Liv”.

Under den här studiecirkeln får du lära
dig om olika broderitekniker. Ledaren
berättar om och visar de olika teknikerna
och tillsammans broderar vi i ett digitalt
rum där vi också samtalar och utbyter
frågor om broderi och de utmaningar vi
möter längs vägen.

Torsdagar kl. 18.00 /4 ggr/16 tim

Måndagar kl. 17.30/4 ggr/18 tim

Avgift: 1395 kr

Ledare: Cinnika Steensland
Avgift: 1350 kr

Detaljsömnad

Fritt skapande yllebroderi
”Måla med kläde,nål och tråd”

Helgkurs 20-21 november

ENKÖPING

UPPSALA

Detta är broderikursen för både nybörjare
och vana, där det lustfyllda skapandet
och broderandet är viktigast. Vi kommer
att skapa våra egna mönster med modern
touch och aktuella motiv, samtidigt som vi
sneglar åt det historiska. Med dessa mönster kommer vi kunna pryda en väska och
etui eller kanske en kudde för den som vill
göra något större. Vi syr på finaste kläde
i ull och dekorerar med applikationer av
kläde och olika stygn, pärlor, metallbitar
och band. Material skaffar du själv, men
får tips på vad och var.

Kursen vänder sig till dig med viss
sömnadsvana och som nu vill fördjupa dig
i hur man syr detaljer för att plagget ska få
det där extra. Du kommer att prova olika
sätt att sy fickor (passpoal-, stolp- och
clubficka) dragkedjor (infälld, osynlig och
för byxa) och sprund (i kjolar, klänningar
och kavajer).
Lördag-söndag 20-21/11 kl. 9.00-16.00
Ledare: Laila Sjöstrand
Avgift: 1295 kr

UPPSALA

Påsöm är ett folkligt yllebroderi som
kännetecknas av en enorm blomsterprakt
i vackra klara färger. Tekniken har
förekommit i Floda i Dalarna men
broderiet är så ståtligt att det letat sig
utanför dräktskicket och idag kan det
pryda allt från kuddar och bonader till
väskor och kläder och det är inte bara
dalkullor som håller i nålen.
Torsdagar kl. 17.30/3 ggr/9 tim
Ledare: Eva-Lotta Staffas
Avgift: 750 kr

Tvåändsstickning
Tekniken är gammal och skiljer sig från
dagens stickning främst genom att man
alltid stickar med två trådar även om man
stickar enfärgat. Resultatet blir tätare
och varmare än vanlig stickning och den
inbjuder till olika mönstervariationer.
Kursen vänder sig till dig som aldrig
provat tvåändsstickning men också till dig
med mer stickvana.

DISTANS

Ledare: Laila Sjöstrand

Yllebroderi - Påsöm

UPPSALA

Broderi: olika tekniker

Kursdatum: 4/11, 11/11, 18/11 och 25/11

Avgift: 750 kr

Avgift: 1750 kr

Avgift: 995 kr

UPPSALA

Ledare: Ann-Marie Alskog

Ledare: Cinnika Steensland

Ledare: Laila Sjöstrand

Mönsterkonstruktion
Modeller - påbyggnadskurs

kl. 10.00-12.15

Torsdagar kl. 18.00/4 ggr/12 tim
Ledare: Eva-Lotta Staffas
Avgift: 950 kr

Stickcafé
UPPSALA

Ta med ditt handarbete och kom till en
inspirerande träffpunkt där både
nybörjare och vana stickare trivs.
Onsdagar kl. 17.00 - 20.00 (Udda veckor)
Datum: 15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 10/11,
24/11 och 8/12
Ingen föranmälan krävs.
Ledare: Eva-Lotta Staffas

Söndagar 10/10 och 31/10 kl. 10.00-15.00
Ledare: Ann-Marie Alskog
Avgift: 975 kr
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Föreningssamverkan
Studieförbundet Vuxenskolan samverkar med många föreningar, både lokalt
och nationellt, vilket vi ser som ett av våra viktigaste uppdrag.
Till våra samverkande föreningar erbjuder vi ett brett utbud av utbildningar
och samarbeten för att föreningarna ska kunna växa och känna sig trygga.
För mer information om samverkan besök vår hemsida www.sv.se/uppsala
eller ring 018-102370 så sätter vi dig i kontakt med rätt person.

Temadagar och föreläsningar som uppmärksammas under hösten

INTERNATIONELLA ÄLDREDAGEN
ANHÖRIGDAGEN
PSYKIATRIVECKAN
För datum och program vänligen se lokalpressen eller vår hemsida www.sv.se/uppsala och Facebook www.facebook.com/svuppsalalan

Ett urval av våra samarbetspartners:

Grundorganisationer:

Våra anmälningsvillkor följer distansavtalslagen. Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.
För oss på SV har det alltid varit viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt.
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy som beskriver hur och varför vi behandlar dina uppgifter.

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN
UPPSALA LÄN ÄR KRANMÄRKT AV
SVENSKT VATTEN

Den finns att läsa mer om på vår hemsida www.sv.se/integritetspolicy.
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För anmälan och information

Hyr konferenslokal

www.sv.se/uppsala
E-post: uppsala@sv.se
Telefon: 018 - 10 23 70

Kontakta oss för mer info på telefon 018 - 10 23 70
eller maila uppsala@sv.se

Huvudkontor

Lokala kontor:

Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län
Kungsängsgatan 12, 1 tr.
753 22 Uppsala

Rådhusgatan 6, 742 31 Östhammar 0173 - 218 55
Kyrkogatan 18, 745 31 Enköping 0171 - 310 52

Anmäl dig på www.sv.se/uppsala eller ring 018 - 10 23 70

Lokal om ej annat anges: Uppsala: Kungsängsgatan 12, Enköping: Kyrkogatan 18, Östhammar: Rådhusgatan 6

