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Tid att
förverkliga
drömmar...

Anmäl dig
redan idag!

www.sv.se/
vasternorrland

För anmälan och mer information: vasternorrland@sv.se | sv.se/vasternorrland
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Vi ger dig nya möjligheter!
Skulle man kunna? Det är klart att du kan.
Hos oss finns kurser och studiecirklar som
uppfyller drömmar.
SV Västernorrlands personal (i bild till höger)
är i hopp om att få se dig ;) Välkommen in!
FRÄNSTA
Samservice
Fränstavägen 272
840 12 Fränsta

BETONGGJUTNING
FORMGE DIN TRÄDGÅRD

Lär dig att gjuta egna
dekorationer i betong för
att ta hem till den egna trädgården. I kursen ingår genomgång av olika sorters
betong, formmaterial,
gjutningens principer,
infärgning och ytstruktur.
Vi börjar med genomgång
om hur vi kan gjuta ett
vackert fågelbad av
rabarberblad, ljusstakar
och mindre krukor. Du får
tips, idéer, inspiration,
kunskap och handledning
till att skapa själv efter egen
smak och stil så som du
önskar. Och kan till senare
delen av kursen skapa eller
införskaffa egna former för
att utveckla dekorativa
föremål och personliga
alster.
L: Mats Sellin
Helgkurs: Fredag 5/8,
lördag 6/8 och söndag 7/8
kl. 9.30-15.30
Pris: 1795 kr

MEDICINSK QI GONG

SILVERSMIDE

Finn och stärk din inre
balans och livsenergi Att
stimulera rörlighet, känna
gemenskap och glädje
samtidigt som man lär sig
något och mår bra är
fantastiskt! Du får lära dig
grunderna i QiGong. Vi
träffas inne för teori och
i vacker utomhusmiljö med
vatten i bakgrunden och
utför rörelser till musik.
Vår ledare är diplomerad
instruktör och har hållit
kurser enligt Biyunmetoden
i många år. Kursen lämpar
sig väl för dig som är eller
närmar dig att bli senior.

Silversmide är vackert,
populärt och unikt. Prova
på under 2 dagar du som
önskar lära dig ett nytt
hantverk från grunden.

L: Anna-Greta Eriksson
Start: Tisdag 12/7, 19/7
och 26/7 kl. 10.00-12.15
Pris: 895 kr

HÄRNÖSAND
Brunnshusgatan 6
871 31 Härnösand

Materialkostnad tillkommer.
L: Anci Skoglund
Start Tvådagarskurs 3-4/8
Pris: 1550 kr
SMIDE
Bli din egen smed för en dag!
Du får lära dig grunderna
och smida något enkelt.
Thomas smeden, guidar och
lär dig. Medtag egen
lunchlåda, kaffe och bulle
bjuder vi på. Materialkostnad tillkommer. Nu håller
vi till på Villa Fridhem.
Varmt välkommen!
L: Thomas Höglund
Start: Endagskurs 1/8
Pris: 1650 kr

PROVA PÅ ATT VÄVA

Inga förkunskaper behövs.
Kostnader för material
tillkommer. Medtag egen
lunch. Ni håller till i
Härnösands Vävstuga, vid
den gamla faktorbostaden på
Murberget, Länsmuséet.

Start: Endagskurs 2 augusti
Pris: 450 kr

Limstagatan 9
872 30 Kramfors

AKVARELLMÅLNING
I ÖSTANÖ
Välkommen till en tvådagars
kurs i akvarell.Kursen är
tänkt för dig som har provat
måla akvarell och som vill
utveckla din
landskapsmålning.
Vi håller till utomhus vid
Östanö skola, mitt i Höga
Kustens inspirerande natur,
och har tillgång till skolan
för att kunna nyttja
toaletter, göra kaffe samt
laga/äta vår medhavda mat.
L: Lars-Erik Kjellman
Start: Tvådagar 22-23/6
Pris: 1200 kr.
ÄVENTYRSDAGAR
I ÖSTANÖ
L: Ann Isaksson och Mats
Viberg
Start: Helgkurs 1-3 juli
Pris: 400 kr

Nu kan du sitta och väva för
en dag med sakkunnig hjälp!

L: Margareta Thorsell
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Har du frågor, kontakta
gärna ledaren Anci
Skoglund, tel: 070-323 29 17

KRAMFORS

Väx och må bra
genom
skapande i olika
material

För dig som är mellan 10-15
år. Skytte, bad, fiske mm.
Fullständigt program och
utrustningslista sänds
efter anmälan. Vid anmälan
uppge eventuella allergier.
Upplysningar lämnas av Ann
Isaksson 073-818 82 49 eller
Mats Viberg 070-511 33 39
Arrangörer: Högakustens
Viltvårdsavdelning JRF och
SV. Anmälan är bindande,
och ska ske senast den 13/6.

För anmälan och mer information: vasternorrland@sv.se | sv.se/vasternorrland

SOLLEFTEÅ
Storgatan 50
88130 Sollefteå

SMYCKESTILLVERKNING HISTORISKA
SMYCKEN
Gör dina egna smycken av
aluminiumringar i historiska samt moderna tekniker,
enkelt och lätt utan lödning.
Under kursens gång går vi
igenom de Europeiska länkarna, bland annat kungslänk, brynjelänk, dropplänk,
korslänk, stjärnor i kungslänk o den modernare rhino
länken. Kursen passar
nybörjare såväl som erfarna.
I deltagaravgiften ingår ett
startkit med material. Det
går även att köpa färgade
ringar direkt av ledaren.
Till kursen behöver du 2 st
smyckestänger, har du ej
egna kan du låna eller köpa
loss ett set med dessa, 2 för
140 kr.
L: Malin Lannerhed
Start: 29/6, 6/7 samt 13/7
Pris: 550kr

SUNDSVALL
Thulegatan 5
852 32 Sundsvall

BETONGGJUTNING
FORMGE DIN TRÄDGÅRD
Kursinnehåll, se Fränsta.
L: Mats Sellin
Plats: Sundsvall
Helgkurs: Fredag 12/8,
lördag 13/8 och söndag 14/8
kl. 9.30-15.30
Pris: 1795 kr
Plats: Stöde
Helgkurs: Fredag 19/8,
lördag 20/8 och söndag 21/8
kl. 9.30-15.30
Pris: 1795 kr
MEDICINSK QI GONG
Kursinnehåll, se Fränsta.
L: Anna-Greta Eriksson
Start: Torsdag 14/7, 21/7
och 28/7 kl. 10.00-12.15
Pris: 895 kr

ÖRNSKÖLDSVIK

Utveckla
och upptäck
genom teater

Rådhusgatan 4A
891 35 Örnsköldsvik

TEATER –PROVA PÅ…
VI JOBBAR MED
DRAMAÖVNINGAR

L: Bettan Edberg och
Sten-Ove Sundlöf

Teater - prova på att stå på
Thule teaterns fina scen!

Pris: Kostnadsfri

Vi jobbar med enkla dramaövningar och teaterlek!
Kom och var med du också!
Vi har 15 platser...först till
kvarn!
L: Thomas Larsson
Start: 20 juni kl. 18-21
Pris: Kostnadsfri
Plats: Thule Teatern
SÅNG OCH SCENTEKNIK PÅ SCENEN
Prova på teater och musik
på Thule teaterns scen. Vi
provar och tränar lite sång,
musik, röst och mikrofonteknik.
L: Per Håkansson
Start: 21 juni kl. 18-21
Pris: Kostnadsfri
Plats: Thule Teatern
TEATER – HUR GÖR
MAN FÖR ATT HITTA
SIN ROLL?
Prova på! Teater med fokus
på rollgestaltning. Hur gör
man för att hitta sin roll?
Vi testar och provar. Vi har
15 platser, så anmäl dig nu
genast!

Start: 22 juni kl. 18-21
Plats: Thule Teatern
TEATER MED GRUNDEN I CLOWNTEKNIK
Passa på att möta Jens
Nilsson på Thuleteatern.
Jens ger oss grunderna i att
vara en clown på scenen.
Hur agerar jag som en glad
eller ledsen clown? Vi har 15
platser... först till kvarn!
L: Jens Nilsson
Start: 23 juni kl. 10-16
Pris: Kostnadsfri
Plats: Thule Teatern
SILVERSMIDE
Silversmide är vackert,
populärt och unikt. Prova
på under 2 dagar du som
önskar lära dig ett nytt
hantverk från grunden.
Har du frågor, kontakta
gärna ledaren Anci
Skoglund, tel: 070-323 29 17.
Materialkostnad tillkommer.
L: Ann-Cristin Skoglund
Start: 10-11 augusti
Pris: 1550 kr
Plats: Örnsköldsvik

,

Fler spännande kurser,
studiecirklar, kulturarrangemang
mer info, samt anmälningsvillkor
hittar du på
www.sv.se/vasternorrland

Följ oss gärna i sociala medier

facebook.com/sv.vasternorrland

@sv_vnorrl

svvasternorrland

4

vasternorrland@sv.se
www.sv.se/vasternorrland
För anmälan och mer information: vasternorrland@sv.se | sv.se/vasternorrland

