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Välkomna till 2011 års kulturutbud!
Hallands bildningsförbund, tillsammans med Musik i Halland, 
förmedlar över 1500 kulturprogram per år till vård och föreningsliv. 
För en publik på totalt 60.000! 
Vi strävar efter att erbjuda ett så varierat och kvalitativt utbud som 
möjligt. Välkommen till årets katalog, sprängfylld av nyheter och 
lockande program!

Så här går det till att boka via oss:
	 •	Ring,	e-posta	eller	skriv.	Antingen	för	att	berätta	vilken	artist	du	vill	ha		
  vid vilket tillfälle eller för att få hjälp att hitta lämplig artist.
	 •	Vi	bokar	artist,	gör	upp	om	pris	och	skickar	bekräftelse	på	bokningen	
  både till arrangör och artist. (Kontrollera noga på bekräftelsen så att 
  allt stämmer).
	 •	Behöver	du	besked	om	din	bokning	till	någon	viss	dag?	Uppge	i	så	fall	
  detta vid bokningen. I övrigt tar vi hand om bokningarna efter hur nära i 
  tiden de ligger.
	 •	Vi	tar	emot	faktura	från	artisten	och	ombesörjer	betalning	av	arvode,	
  skatt, sociala avgifter etc.

	 •	Vi betalar resekostnaden för artisterna i utbudet.
	 •	Vi	fakturerar	arrangören	på	det	pris	vi	kommit	överens	om.
	 •	Katalogpriserna är det som beställaren betalar, inga ytterligare kostnader 
  tillkommer. Priserna gäller för program på ca. 45 min. 
	 •	OBS;	priserna	kan	eventuellt	justeras	under	innevarande	år.

Katalogen finns på vår hemsida – www.hbf.se
  ...gå sedan in under länken ”Kulturförmedling”.

	•	Det	är	också	möjligt	att	engagera	andra	artister	och	föreläsare	än	de
  som ingår i detta utbud. Vi har ett stort kontaktnät och står gärna till
  tjänst med tips och information.
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Innehål l  2011

Musiker   Hallands bildningsförbund

Ryktet om gårdagskvällens succéföreställning av en Hbf/
Musik i Halland artist förflyttar sig fort! En grupp kvinnor 

i Indiska Mandawa, häpnar av vad de just fått höra!
Foto & © Thomas Andersson (sid 25).
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Hallands bildningsförbund
samordnar och förmedlar kultur 
av god kvalitet till vården och föreningslivet i Halland. Vi arbetar för att 
öka kunskapen och medvetenheten om kulturens betydelse för äldre. 
Med	hjälp	av	Region	Hallands	anslag	och	genom	samverkan	med	Musik	
i Halland, är vi en resurs både för beställare och artister i länet.

Musik i Halland
är	ett	regionalt	utvecklings-	och	kunskapscentrum	för	Hallands	musikliv.
Huvuduppgift	är	att	erbjuda	musikupplevelser	av	hög	konstnärlig	kvalité.
Detta	uppdrag	utför	vi	bl	a	genom	ett	tätt	samarbete	med	Hallands	
bildningsförbund när det gäller Musik i Vården och seniorverksamhet.
Alla	hallänningar	är	värda	bra	musik!	Läs mer på;	www.musikihalland.se

Torbjörn Johansson
Musik i Halland

Aschebergsgatan 1
302 42 HALMSTAD

035-17 79 73
torbjorn.johansson@musikihalland.se

Martin Odd
Hallands bildningsförbund
Kungsgatan 1 
302 45 HALMSTAD
035-17 77 73, fax 035-17 77 77
m.o@hbf.se
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Lars Karlsson

Pris: Vården	2.200	kr,	exkl	moms
								Övriga;	3.000	kr,	exkl	moms

Olga Mareng

Lars Karlsson har sedan 15 år tillhört 
de främsta durspelarna i Norden, bl 
a vunnit Nordiska Mästerskapen som 
solist 1993 och blev framröstad till 
”Årets	Dragspelare	”	i	Sverige	2001.
Han är även programledare för det 
populära	radioprogrammet	”Drag-
spelstavlan”	som	sänds	på	P4	Radio	
Halland!

En resa i dragspelets tecken
Lars ger en inblick i dragspelets his-
toria och spelar både traditionell och 
nyskriven musik, på allt från gamla 
”Magdeburgerspel” till moderna dur-
spel & dragspel.

Möt	Olga	Mareng,	världens	största
Operasångerska	-	två	meter	lång!
Sångerskan	och	aktrisen	Kia	Skog,
tillsammans med pianisten Lowe
Pettersson, förför dig med ett
program i perfekt balans mellan
humor	och	allvar.	Genom	hela
föreställningen pågår en dialog med
publiken. Musik är kommunikation!
 

”Underbar musik och sång. Underbar
samvaro med en nöjd och lycklig publik.
Lowe och Kia är som gjorda för att glädja 
människor.”
  
”Otroligt bra. Allsången på slutet var rolig.
Har aldrig sjungit allsång förut med skyltar
som häfte!” 

																			Alla	Hjärtans	hus,	Halmstad

Pris: Vården	2.200	kr,	exkl	moms
								Övriga;	3.000	kr,	exkl	moms
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Eva SimmonsJan-Olof Andersson

Jan-Olof Andersson,	Stockholm,	
uppskattad visartist och kulturarbetare, 
verksam	i	hela	Sverige	och	övriga	Nor-
den.	Jan-Olof	har	tilldelats	ett	stort	antal	
utmärkelser för sitt arbete inom vis-
konstens område, och anlitas ofta som 
gästlärare till kurser och seminarier.
 

Utan ord inga visor
Jan-Olof	är	välkänd	för	sina	djup-	
dykningar i den svenska vistraditio-
nen men även för sina egna sånger 
och tonsättningar.
Möt honom tillsammans med sin eviga 
följeslagare, den akustiska gitarren. 
På	repertoaren	bl	a	Evert	Taube,	Olle	
Adolphson,	Ulf	Peder	Olrog,	Nils	Ferlin,	
Bo	Bergman	och	instrumentala	solo-
stycken för gitarr.
 

”Hans framtoning är enkel och utan åthävor, 
nyanserad, mångfacetterad och med en total 
närvaro som trollbinder”

																												Recension,	2008
 

Bokas:	vecka	40-41.

Pris: Vården	2.200	kr,	exkl	moms
								Övriga;	3.000	kr,	exkl	moms

Pris: Vården	2.200	kr,	exkl	moms
								Övriga;	3.000	kr,	exkl	moms

Eva Simmons fångar publiken med 
intressanta	texter	och	bra	gitarrspel.	
Med stor scennärvaro bjuder hon på 
svensk visa med inslag av schlager, 
jazz	och	lite	fransk	chanson.	En	hälso-
sam blandning av humor och allvar!
 

Ögon känsliga för grönt
Ett vårligt visprogram med fokus på allt 
som	växer.	Sånger	av	Barbro	Hörberg,	
Allan	Edwall	och	Dan	Andersson	blan-
das med några lite mer okända visor.
 

Varma ögonblick – 
musik som roar och berör
Svängiga	låtar	av	Thore	Skogman	
varvas	med	sånger	ur	bl	a	Brita	Borgs	
och	Edith	Piafs	repertoarer.	Detta	
program har fått stort gensvar både i 
äldrevården och hos föreningar.

 
”Rekommenderas varmt.”

                       Träffpunkt, Kungsbacka 
 
”Vilken härlig röst, jag hörde vartenda ord 
hon sjöng.”

							Pensionärsförening,	Göteborg

n
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Elina Ryd & David LöfbergMargaretha Evmark & Rolf Jardemark

Margaretha Evmark	-	sång,kontrabas
Rolf Jardemark	-	gitarr
 

Let´s Do It!
Möt	Margaretha	Evmark	och	Rolf	
Jardemark i en underhållande och 
svängig föreställning med sånger från 
jazzens	guldålder.
Musik hämtad från bla. kompositörer-
na	Cole	Porter,	Duke	Ellington,	George	
Gershwin	och	Jerome	Kern.
Det	bjuds	även	på	svensk	jazz	förknip-
pad med Monica Z och en hyllning till 
en	av	de	stora	jazzsångerskorna	genom	
tiderna,	Ella	Fitzgerald!

Aldrig på en söndag
 

Elina Ryd, sång, David Löfberg, piano 
är	duon	från	Göteborg	som	tar	lyss-
narna med på en resa  bakåt i tiden, 
till	filmens	och	jazzens	värld.	Äldre	
evergreens blandas med svensk 
30-talsschlager,	fransk	chanson,	finsk	
tango, ryska folkmelodier, tysk kabaret 
och	klassiska	filmteman.
 

Kära publik;  
-”Varför	försaka	en	enda	liten	stilla	flirt?	
Stunden	kommer	kanske	aldrig	tillbaka”

Pris: Vården	2.200	kr,	exkl	moms
								Övriga;	3.000	kr,	exkl	moms

Pris: Vården	2.200	kr,	exkl	moms
								Övriga;	3.000	kr,	exkl	moms
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Duo RêverieAlina Tjell & Jolanta Johansson

Alina Tjell;	violin	och	Jolanta Johans-
son;	piano,	är	båda	skolade	klassiska	
musiker, meriterade från utbildningar 
och musikaliska sammanhang av 
högsta klass.
 

Vår älskade klassiska musik!
Alina	och	Jolanta	bjuder	på	en	spän-
nande och avkopplande musikresa 
genom olika epoker och stilar. Musi-
ken rör sig från välkända tonsättare 
som	Mozart,	Beethoven	och	Schubert	
till	det	moderna	stjärnskottet	Astor	
Piazzolla,	vars	fantasifulla	tango	inte	
lämnar någon oberörd. En och annan 
svensk pärla serveras upptill. Vi får 
också höra om tonsättarna bakom 
verken. Välkomna – alla älskare av 
klassisk musik!
 

”Lugnt, rogivande. Det bästa vi haft, vi 
älskar klassisk musik”

Träffpunkt, Halmstad

Pris: Vården	2.200	kr,	exkl	moms
								Övriga;	3.000	kr,	exkl	moms

Malin Ebbinghaus,	flöjt	och	Valentina
Lorenz Cammans,	harpa,	bjuder	på	musik-
berättelser om kärlek, liv och hopp.
 

Mellan  himmel och hav        NYTT
Följ med Malin och Valentina på en
musikalisk	båtresa.	Drömmar	och	roman-
tik ledsagas av hänförande vacker musik. 
Här får Taube sällskap av Eric Clapton 
och	Ted	Gärdestad	i	en	ny	blandning	
med kända klassiker, som smakar både 
salt och sött, kryddat med irländska jiggar.
 

Änglarna i granen                  NYTT
Malin och Valentina önskar god jul 
med ett potpourri av kända julfavoriter. 
Med harpans ljuva änglatoner och
flöjtens	skira	klanger	smyger	sig	julens	
frid in i våra hjärtan och våra vackraste 
julsånger får ny silverglans.
 

”Fantastiskt bra program, som knöts ihop av 
historier. Rekommenderas på det varmaste!”

SPF-förening

n
y
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Pris: Vården	2.200	kr,	exkl	moms
								Övriga;	3.000	kr,	exkl	moms
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Henrik Karlsson & Alexandra Murdock

Henrik & Alexandra	är	en	flitigt	anlitad	
halländsk	Visduo,	som	2010	fick	Hwitans	
Visstipendium	med	motiveringen:	”En	ung,	
fräsch och nyskapande artistkonstellation”.
Deras	sätt	att	blanda	friskt	mellan	tolk-
ningar av de stora poeterna och egna visor 
bjuder lyssnarna på nya upplevelser.”
 

Vi ska visa er!
Ett glädjerikt möte med nya och gamla vis-
skalder.	Allt	från	Evert	Taube,	Dan	Anders-
son	och	Cornelis	till	Dan	Viktor	och	egen-
skrivna visor. Här utlovas en känslosam resa 
där skratt och tårar kan gå hand i hand.

Dikter och Dagssedlar
Tonsättningar	av	Stig	Dagermans	dikter	led-
sagar en musikalisk berättelse om hans liv.
 

Hommage till Mäster Cees
Kända och okända visor av Cornelis 
Vreeswijk blandas med anekdoter och 
berättelser om Cornelis och hans liv.
 

”Mycket bra. Naturligt och mysiga, med ett 
humoristiskt framträdande”

SPF-förening

Örjan Hjorth & Christer Ågren

SCHLAGER 
– som du aldrig hört det förut!

Med	värme	och	musikalisk	finess	
bjuder två mångsidiga musikanter på 
50-	och	60-talsschlagers	som	i	origi-
nal	hörts	med	bl	a	Ulf	Peder	Olrog,	
Owe	Thörnqvist	och	Gunnar	Wiklund.	
Eftersom en del av sångerna har sitt 
ursprung	i	USA	kan	en	doft	av	country	
och	blues	finnas	med	i	arrangemang-
en.	Uppskattade	berättelser	om	”tiden	
då det begav sig” binder ihop före-
ställningen som bygger på lika delar 
humor, kärlek och ”glimten i ögat”.
 

”Småmysiga visor till kaffet som sprider en 
doft och gemyt från en svunnen tid!”

Lira Musikmagasin

”Duktiga trubadurer med kända melodier.”    
           Förening, Kungsbacka

Pris: Vården	2.200	kr,	exkl	moms
								Övriga;	3.000	kr,	exkl	moms

Pris: Vården	2.200	kr,	exkl	moms
								Övriga;	3.000	kr,	exkl	moms
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Suzanne Rangstedt & Bengt Magnusson

Suzanne Rangstedt	är	en	av	Göteborgs	
flitigaste	skådespelare	och	ofta	önskad	
till seniorträffar. 
Bengt Magnusson är gitarrsolisten som 
bl a annat är ständig följeslagare till 
artisterna	Anders	Ekborg	och	Peter	Har-
ryson.	Den	senare	förklarade	under	
Allsång	på	Skansen	2008;	-Utan ho-
nom ställer jag mig inte på en scen! 
Det är så skönt att sitta och minnas
Ja,	så	lyder	en	rad	ur	Carl	Antons	under-
bara visa ”Om maskros och tjärdoft”, 
som	alltid	finns	på	denna	duos	reperto-
ar. I övrigt varieras programmet med allt 
från	60-talsschlager,	humoristiska	texter
av	Kent	Andersson,	visklassiker	till	
spanska	gitarrsolon.	Allt	för	att	i	stunden	
kunna skapa ett program som passar 
vid varje unikt speltillfälle.

”Toppenprogram! Mycket uppskattat av 
alla! Rekommenderas!” 

																																				SPF-förening

Leif Isebring & Ann-Louise Liljedahl
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Serverat på Vita duken
Visst är det härligt att gå på bio! 
När ljuset går ner lutar vi oss tillbaka 
i de sköna biofåtöljerna och sedan 
börjar	filmen.	Minns	ni	alla	underbara	
sånger	och	artister?	
”Singing	in	the	rain”,	”Casablanca”,		
”Sound	of	music”,	alla	de	härliga	mu-
sikfilmerna	mellan	30-	60	talet.	
Vi sjunger på både svenska och 
engelska  och kryddar vår musikaliska 
filmresa	med	romantik	och	anekdoter	
från	filmens	värld.

Läs,	lyssna	samt	hämta	affisch:	
www.allistrio.com
 

”En magisk kväll – helt super!”

                     Förening, Halmstad

M u s i k e r  2 0 1 1

Pris: Vården	2.200	kr,	exkl	moms
								Övriga;	3.000	kr,	exkl	moms

Pris: Vården	2.200	kr,	exkl	moms
								Övriga;	3.000	kr,	exkl	moms
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Karin Funk & Thomas Andersson

Karin Funk, sångerska och musikalartist
med stor erfarenhet  från stora och små
scener,	bl	a	Göteborgsoperan.
Thomas Andersson, gitarrist med stor
bredd och verksam i många sammanhang,
bl a med bejublat konsertprogram på
Skansen	i	Stockholm.	
Ett musikerpar som rönt stor uppskattning 
i föreningsliv och på äldreboenden.
 

”Havet sjunger”                   NYTT 

Njut	av	ett	scen-	och	sångprogram	med
svenska sånger om och kring havet.
Allvar	blandas	med	komik,	skeppar-
kragen	med	bikinin.	Gamla	klassiker	
som bl a  ”En gång jag seglar i hamn” 
och ”En sjöman älskar havets våg”, 
blandas med nyare klassiker som bl a  
”Båtlåt”,	”Ta	mig	till	havet”	och	”Högt	
över havet”. Programmet ramas in med 
titelsången	”Havet	Sjunger”	av	Gösta	
Nyström.

M u s i k e r  2 0 1 1

Gudrun Rooth

Ljuva 60-tal!
Ett årtionde fyllt med dramatik, ”Hylands 
hörna” och framtidsdrömmar. Medan 
den första människan gick på månen 
gick	vi	hemma	i	köket	och	sjöng	Klas-
Göran,	Kör	långsamt,	Ljuva	sextital,	
Regniga	natt,	Fröken	Fräken	och	andra	
sånger.	Gudrun	berättar	och	sjunger	och	
publiken får härliga minnen som lockar 
till	skratt	och	allvar.	Allsång	så	klart!

Visor vid vindens ängar
Vår	fantastiska	sång-	och	visskatt	får	här 
hela	vår	uppmärksamhet.	Bellman,	Bir-
ger	Sjöberg,	Taube,	Beppe	Wolgers,	Alf	
Hambe	m	fl,	lyfts	fram	i	ord	och	ton.	
Lockar	till	Allsång!
 

Vi sjunger in julen              NYTT
När det mörknar och kylan biter i kinden 
är det dags att tända ljus och låta oss vär-
mas	av	våra	vackraste	jul-	och	advents-
sånger. Vi sjunger in julen tillsammans!
 

”Mycket, mycket bra. Gudrun gick verkli-
gen hem hos vår publik.”

                            Föreläsningsförening

Pris: Vården	2.200	kr,	exkl	moms
								Övriga;	3.000	kr,	exkl	moms

Pris: Vården	2.200	kr,	exkl	moms
								Övriga;	3.000	kr,	exkl	moms
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Bejublad	duo	med	Maria Edén, sång, 
violin och Arne Murby, piano, från bl a 
Ronnie	Hartleys	orkester.
 

Från Puccini till Povel
Evergreens,	jazz,	40-	och	50-tals	schla-
gers blandas med pärlor från opera, 
operett och musical. Med sång, piano 
och violin bjuds publiken på ett musi-
kaliskt fyrverkeri med stämning, känsla 
och skön nostalgi.
 

Här är den sköna sommar      NYTT
- från Taube till Toots 
Visor,	jazz,	romanser	och	schlagers	
samsas i detta somriga program. Njut 
av	sånger	som	”Att	angöra	en	brygga”,	
”En	gång	jag	seglar	i	hamn”	eller	”Som-
marsång”,	av	Wilhelm	Petterson-Berger.
 

”Det bästa vi haft så här långt!”
																													PRO-förening

Maria Edén & Arne Murby

Eva	Bartholdsson,	sångerska	med	rötter-
na i mellersta Halland. Hon har gedigen 
erfarenhet sedan många år av verksam-
het inom Musik i Vården, dessutom ett 
antal	CD-	och	LP-skivor,	mer	än	30	års	
turneverksamhet	inom	och	utom	Sverige.	
Eva	arbetar	tillsammans	med	Greger	
Siljebo,	klassiskt	utbildad	violinist,	som	
även äger rätten att kalla sej riksspelman, 
han är dessutom en otroligt skicklig 
mandolaspelare. Nytt för i år är detta 
specialdesignade önskeprogram. 

Tio i topp - Visa o pop!                NYTT
Här är publiken medskapare och väljer 
favoriter från en delikat meny.
Varje konsert blir unik!
 

Ett ögonblick
Denna	uppskattade	musikberättelse
finns	att	boka	även	i	år.
 

”Alla lyssnade andäktigt!”
               Pölagårdens Träffpunkt

Eva Bartholdsson & Greger Siljebo

M u s i k e r  2 0 1 1

Pris: Vården	2.200	kr,	exkl	moms
								Övriga;	3.000	kr,	exkl	moms

Pris: Vården	2.200	kr,	exkl	moms
								Övriga;	3.000	kr,	exkl	moms
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Sedan	1988	har	Gun & Susanne varit 
en önskad duo i vården, föreningslivet 
och	vid	festliga	sammankomster.	Dom	
har	spelat	in	flera	skivor,	bl	a	med	ton-
satta dikter av Pelle Näver, och gjort 
musikaliska	gästspel	i	Norge	och	USA.	
Här erbjuder de tre visprogram med 
gitarr och sång.
Halländska visor

En musikalisk resa genom Halland.

Visor i hatten
Vi låter hatten bestämma visan... ett glatt 
program!

Med glimten i ögat
Ett program som blivit vår specialitet. 
Fyndiga	och	finurliga	visor,	bl	a	med	
Pelle Näver.

”Blandade, bra visor. Mycket proffsigt och 
trevligt.”  

Från beställare i Halmstad

Gun Svensson & Susanne Kihl

M u s i k e r  2 0 1 1

Jessica & Anders Nylander

Musikerparet som med sång och piano 
förmedlar värme och närvaro till sin 
publik. 
 

En strimma solsken
Vackra sånger är som sol för själen. 
Musik	av	Ted	Gärdestad,	Evert	Taube,	
Alf	Hambe	m	fl	hjälper	oss	att	se	och	
uppskatta guldkornen i vardagen. 
 

Hjärtats saga
Vår uppskattade musikaliska resa 
genom	en	människas	liv.	Berättelsen	
varvas	med	älskade	sånger	som	”Den	
gamla dansbanan”, ”I dina kvarter” och
”Tvenne hjärtan”.
 

”Mycket nöjda, de bjöd verkligen på sig själva”
SPF	i	Halmstad

Pris: Vården	2.200	kr,	exkl	moms
								Övriga;	3.000	kr,	exkl	moms

Pris: Vården	2.200	kr,	exkl	moms
								Övriga;	3.000	kr,	exkl	moms
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  –  
2011

När musikalitet, sväng och hålligång kom-
bineras med humor och publikkontakt, då 
blir det bra.
 

”Toppen! Tiden gick alldeles för fort! Vilken fart! 
Gamla, välkända melodier där alla kunde sjunga 
med”

Äldrecenter	i	Kungsbacka
 

”Det var många glada skratt och tillrop. 
Rekommenderas varmt till alla”

PRO-förening
 

”Härlig musik från Sveriges framsida”
Förening, Falkenberg

 
”Våra favoriter och helproffs på god 
underhållning”

SPF-förening

Smépôjka

M u s i k e r  2 0 1 1

Pris: Vården	2.200	kr,	exkl	moms
								Övriga;	3.000	kr,	exkl	moms
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  –  
2011

Duon;	Daniel	Gunnarsson	och	Johanna	Erlingsson	

Trion;		Helena	Hagström,	Hannes	Jägerstedt,	
 och Elina Nygren

Sommaren	2011	återkommer	”Säg det 
i toner”, ett av våra mest uppskattade 
program! Ett somrigt och ungdomligt 
musikprogram, framtaget speciellt för 
äldreomsorgen.  
 

”Det bästa vi haft här”
-	kommentar	från	95-årig	man

 
”Mycket trevligt - melodier de gamla minns. 
Bra också att de tog sig tid för att prata med 
de gamla efteråt vid kaffet. Dessa vill vi ha 
mer av !!!”

Pölagårdens Tråffpunkt
 

Programmet presenteras i samverkan 
med	studieförbunden	ABF	och	NBV.	
Vi arbetar för att öka kommunernas 
åtagande så att detta önskade program 
kan erbjudas till ett förmånligt pris även 
kommande sommar.

n
y

ttMusiker 2011H b f

Visprogram och föreläsningar med 
humor, allvar och värme.
 

August Bondeson
– en hallänning värd att minnas

En enkel skomakarunge från Vessige
kostas på utbildning och när han dör,
1906,	ses	han	som	en	av	Sveriges
förnämsta författare. Med sånger och
roliga berättelser tecknas en bild av
ett spännande människoöde.
 

Bengt-Götes blandning         NYTT
Sånger,	berättelser	och	trollerier	(!),	i	ett	
variationsrikt	program	där	Ingela	Strand-
berg möter Taube och nyare sånger samsas 
med	visor	ur	August	Bondesons	visbok.	
Låt oss sjunga en sång tillsammans!
 

Minns Du julen förr?             NYTT
Minnesbilder	från	ett	halländskt	julfirande	
förr i tiden. Ett program som spridit jul-
stämning	under	många	turnéer	i	Halland,	
Skåne	och	Småland.
 

”Mycket, mycket bra. Roligt!”
PRO-förening

Pris: Vården 1.500 kr
								Övriga;	2.000	kr

Bengt-Göte Bengtsson
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Musiker 2011 H b f

n
y

tt

Victor Salazar,	nyss	inflyttad	hal-
länning som arbetat över 30 år som 
musiker inom vården och föreningsli-
vet,	säger;	-	Tillsammans	skapar	vi	en	
jättetrevlig musikstund och håller våra 
minnen levande!
 

Kom och sjung!
-Jag	vill	dansa	med	dig…	Vaya	con	Dios…
Que	será	será…	Ja,	det	var	då	min	vän…
Min	älskling	du	är	som	en	ros…
Du	är	det	finaste	jag	vet…	Du	är	den	ende…
 

Självklart	spelar	jag	också	fina	melo-
dier	på	min	panflöjt!
 

”Stående ovationer!”

”Bjöd på en musikalisk resa genom Nord-,
Mellan- och  Sydamerika. Annorlunda och
mycket uppskattat.”

Pensionärsföreningar, Halmstad

Victor Salazar

Antikviteterna	består	av	Bertil Glarin,
Ulf Sundberg och Edit Sundberg.
83	år,	74	år	och	70	år	-	därav	namnet!
M.a.o.	gammal	fin	årgång...
 
Vi	bjuder	på	evergreens	av	Jules	Sylvain	
m.fl.,	samt	visor	av	bl	a	Evert	Taube,	
Dan	Andersson	och	Mats	Paulsson.	
En och annan svensktoppslåt kan det 
bli och allsånger om så önskas. 
Beställaren	önskar	-	vi	levererar!
 

Vi erbjuder även ett Julprogram.
 

”Mycket bra, fullt ös!”
         Frivilliggrupp, Hylte

Antikviteterna

Pris: 1.200 kr Pris: 1.700 kr
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n
y

ttMusiker 2011H b f

Pris: 2.000 kr

Med klarinett, piano, sång och musika-
liska släktband bjuder mor och son på 
musik över generationerna.
 
Farmors jazzfavoriter
Axels	farmor	Stina	har	valt	ut	några	av	
sina	älsklingslåtar	från	jazzens	glansda-
gar	på	1900-talet.	Ett	program	med	låtar	
som de äldre känner igen och de unga 
gillar.  
 
Frågesport och allsång
Karin	och	Axel	ordnar	även	gärna	musi-
kalisk frågesport eller leder allsång!

”Mycket medryckande och bra musik. Trevligt 
med frågor som engagerade och med allsång”

                  Förening, Halmstad 

Karin & Axel Croné Mikael Johansson

Ke
nt

 N
ils

so
n

Varsågod, en två meter lång herre från 
Kungsbacka som sjunger visor till gitarr 
just för dig! Här bjuds personliga tolk-
ningar	av	Bellman,	Taube	och	Cornelis,	
likväl	som	Lars	Demian	och	Ulf	Dageby.	
Och	inte	minst,	av	Ruben	Nilsson.	Och	
mellan varven gärna en egenkompo-
nerad sång om kärlek eller hembygden 
i	Norra	Halland.	På	repertoaren	finns	
dessutom humoristiska
visor om tillsynes tråkiga ämnen som ar-
betsmarknadspolitik, sjukvårdsekonomi 
eller	den	svenska	vapenexporten!
 

Traditionella visor
Visor	från	Bellman	till	idag	–	kanske	
inte så traditionellt som det låter.
 

Politiska visor
Texter	om	kvinnor,	kärlek,	och	hav,	men	
ändå inte.
 

”Fantastisk röst. Anpassar sin musik efter 
åhörarna”

         Träffpunkt, Kungsbacka

Pris: Vården 1.200 kr
        Övriga  2.000 kr
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övriga ... 

Anita Milding, Fjärås
Med sång och pianospel i skön 
förening	bjuder	Anita	på	40-tals-
melodier, operett och musikalpär-
lor, pianostycken och visor.
Pris: Vård; 1.500:- / förening; 2.000:-

Bara På Skoj, Vallda                                   

Tre glada musikanter som med 
bra låtval och roliga hattbyten 
bjuder på en härlig stund med låtar 
som	Johan	på	Snippen,	Capri,	Den	
gamla	spinnrocken	m	fl.	Till	det	ett	
knippe	Lasse	Dahlqvist-melodier,	
framförda	i	äkta	Göteborgsanda!	
Pris: 1.200:-

Benkt Åscar, Våxtorp
Trubadur som sjunger egna och 
andras låtar till gitarr. Vill gärna 
att publiken sjunger med.
Pris: Vård; 1.150:- / förening; 2.000:-

Berits trio, Halmstad                                                                                                                                         
Berit	Ljunggren	sjunger	till	ackom-
panjemang	av	Björn	Lindahl,	klari-
nett och Kenneth Hulander, piano. 
Trion framför ett knippe wiener-
melodier, visor och örhängen från 
30-	och	40-talet.
Pris: 1.200:-

Bo Liljedahl, Ullared
Dragspel	och	sång	i	en	blandad	
repertoar med bl.a. sjömansvi-
sor, visor och schlagers av äldre 
och nyare årgångar.
Pris: Vård; 1.080:- / förening; 1.350:-

Brita & Göte Ferdinandsson, 
Laholm
Sång	och	dragspel	med	syntmodul	
och en repertoar med såväl gamla 
som nya schlagers och visor.
Pris: 1.250:-

Calle Karlsson, Varberg
Underhållare	och	trubadur	med	
bred repertoar.
Pris: 1.900:-

Catarina & Frazze, Kungsbacka
Med sång från båda, gitarr och 
dragspel bjuds publiken på ett 
mycket	omväxlande	program	där	
glädjen står i centrum.
Pris: 2.000:-

Dan Eriksson, Laholm   NYTT
Elvis i våra hjärtan
Tyngdpunkten ligger på låtar 
från	1950-talet,	men	täcker	även	
60-	och	70-tal.	Bluegrass	-	rock	
-	gospel.
Från Bellman till Elvis
Blandat	program	med	visor	och	
gospel,	Dan	Andersson,	Evert	
Taube	m.fl.
Till musikens lov
Vackra sånger på svenska, eng-
elska, tyska och italienska, som 
spänner över tre sekel.
Musikalisk frågesport
Njut	av	sång	och		musik	i	ett	under-
hållande program med musikfrågor.
Får jag lämna några blommor
Vackert	Nils	Ferlin-program.
Pris: Vård; 1.600:- / förening; 2.000:-

Dragspelsduon, Laholm
Ture	Johansson	&	Karl-Eric	
Lundberg är två glada dragspelare 
som underhåller med musik och 
allsång.
Pris: 850 kr 

Duo Solei, Särö
Duo	Solei	sjunger	och	spelar	
för	dig!	Piano	och	sång	-	Sonya	
Hedenbratt, Monica Zetterlund, 
Povel	Ramel	tillsammans	med	
andra favoriter.   
Pris: 1.500:-

Edit & Ulf Sundberg, Torup
Ulf	spelar	dragspel	med	inbyggt	
komp, Edit sjunger och håller låda. 
Här bjuds på visor, schlagers och 
danslåtar	från	40-talet	och	framåt,	
allt efter beställarens önskemål. 
Även	andliga	sånger	och	psalmer	
finns	på	repertoaren,	likaså	kända	
allsångsrefränger samt julprogram.
Pris: Vård; 1.450:- / förening; 1.900:-

Gamla favoriter, Halmstad
- vi heter vad vi spelar!
4 musikanter, kända från mängder 
av namnkunniga orkestrar, både 
i	Sverige	och	utomlands,	bjuder	
på	sina	favoriter.	Lennart	Anders-
son,	trummor,	Kent	Björk,	bas	
och sång, Jan Karlsson, gitarr och 
Georg	Raulin,	dragspel,	bokas	för	
underhållnings-	eller	dansmusik.	
Njut	av	örhängen	från	20-	till		70-	
talet, musik som väcker ljuva min-
nen eller låtar som påminner om 
dansaftnar	när	det	begav	sig.	Det	
kommer att svänga ordentligt!

Pris: 2.000:- / Hel danskväll: 4.000:-

Goa Gubbar, Veddige
Glada	spelmän	med	skön	musik.
Pris: Vård; 1.000:- / förening; 1.500:-

Hasse Johansson & Gert Svensson, 
Laholm 
Musik och sång till dragspel och 
12-strängad	gitarr.	Mixade	melodier	
av	Taube,	Dan	Andersson,	Roland	
Cedermark,	Lasse	Berghagen	och	
Mats Paulsson.
Pris: 1.560:-

Herberts dragspelsgäng, Våxtorp
”Sånger vi minns”. Ett program i 
dikt och ton med inslag av allsång. 
”Min barndoms jul”. Vi tänker och 
minns.	Hur	var	det	då,	när	vi	var	små?
Pris: 2.850:-
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...ur vårt stora utbud av halländska musiker

Ingmari Assarson, Frillesås
Mitt liv är att arbeta med människor 
och	musik!	Boka	mig,	så	kommer	jag	
med mitt dragspel, vi sjunger, pratar 
och	har	trevligt.	Spelar	med	glädje	i	
vården och även i föreningslivet.
Bokas:	Mellan	15/5	och	1/10
Pris: 1500 kr

Jan-Erik Johansson, Marita 
Widarsson & Martin Anders-
son, Tvååker/Sibbarp 
Med gitarr och sång bjuds vi in till 
visor, underhållning och allsång. 
Uppträder	som	duo	eller	trio.	Jan-Erik	
och Martin spelar även upp till dans!
Pris: Duo; 2.430:- / Trio; 3.650:-

Jörgen Magnusson, Halmstad
Framför tidlösa schlagers och 
visor	till	eget	jazzdoftande	gitarr-
ackompanjemang.
Pris: 2.000:-

Kenth & Rose-Marie, Tvååker
40-talsnostalgi	med	sång	och	drag-
spel med komp.
Pris: 2.000:-

Kenth Skogh, Tvååker
Dragspelare	med	en	repertoar	av	
både gammal och nyskriven musik.
Pris: 1.200:-

Kerstin & Happe, Halmstad
Med dragspel, gitarr och stäm-
sång bjuder de två välkända 
musikprofilerna	från	Halmstad,
Kerstin Nilsson och Hans ”Happe” 
Rosendahl,	på	godbitar	från	förr,	
nyss och nu.
Pris: Vård; 1.250:- / förening; 1.850:-

Kjell Clase, Onsala 
Välkänd	trubadur	i	västra	Sverige	
sedan	30	år.	Gör	gärna	program	
efter era önskemål med Taube, 
Dahlqvist,	Vreeswijk,	Olrog.	För	
den äldre generationen rekom-
menderas med förkärlek Jules 
Sylvains	tonsättningar.
Pris: Vård; 800:- / förening; 1.250:-

Lars Högdahl, Falkenberg                                                                                               

Trubaduren och radiounderhål-
laren	som	här	bjuder	på	ett	sång-	
och musikprogram kryddat med 
kåserier och anekdoter i humorns 
tecken.	Sånger	till	gitarr	från	hela	
den	gyllene	epoken,	från	Bellmans	
dagar	fram	till	modern	tid.	Boka	
även	ett	musik-quiz!	Även	program	
på danska, norska och engelska.
Pris: 1.900:-

Lavner & Botzhén Duo, Frillesås
Anna	Lavner,	sång	&	Staffan	Both-
zén,	piano.
Den gamla hederliga jazzen
”Digga”	1900-talets	jazzfavoriter	och	
lyssna till berättelser om tonsättare och 
artister. Njut av  balladerna eller ta en 
svängom när det ”swingar” som mest.
Jazz på Svenska
Ett	härligt	vår-	och	sommarprogram	
i	bästa	Monica	Zetterlund-stil.	Känn	
doft av hav och sommarängar och 
lyssna till måsars skri.
Ett roligt och vackert program med 
texter	av	Hasse	&	Tage,	Povel	Ra-
mel,	Lars	Forsell	m.fl.
Pris: Vård; 1.500:- / förening; 2.000:-

Manolo, Halmstad              NYTT
Från Csardas till Evert Taube
Manuel	Tomás-Prats,	mer	känd	
som artisten Manolo, bjuder på 
varierande dragspelsunderhållning 
med världsmusik.
Pris: 1.700 kr

Med sång, gitarr & ukelele…                                                                                                                            

…skänker	Solveig Bryntesson-
Bernlöf nytt liv till älskade sånger av 
Hasse	&	Tage,	Povel	Ramel,	Monica	
Zetterlund,	Alice	Babs,	Kai	Gullmar.	
m	fl.		Som	kryddning	bjuder	Solveig	
även	några	egna	sånger	och	texter.
Pris: 900:-

Morfars Trio, Frillesås    NYTT
Morfars Trio blandar allsång, 
historier och visor i en trevlig 
kompott. Med dragspel, klarinett, 
gitarr och sång bjuds på under-
hållande musik av kända kompo-
sitörer	som	bl	a	Lasse	Dahlquist,	
Evert	Taube	och	Kai	Gullmar.
Pris: 2.350 kr

Morups Spelstugas Spelmän
Visor,	schlagers,	psalmer	och	läsar-
sånger framföres med dragspel, 
durspel,	munspel,	fiol,	mandolin	
och gitarr. Vi skräddarsyr program-
met efter beställarens önskemål.
Pris: 1.000:-

Måndagsgänget, Vallda
Sång	och	musikgrupp	från	Kungs-
backa. 4 glada spelemän bjuder 
på de äldres favoriter. Musik för en 
glädjestund!
Pris: 1.000 kr

Nicola D´Lima Johansson
Halmstad 

Sing-along-Bingo!             NYTT
En glad och underhållande musiklek. 
Tävla, sjung och kanske även dansa, 
tillsammans med dina vänner!
Musik ska byggas utav glädje!
Populära sånger blandas med 
humoristiskt berättande om Nicolas 
resa	från	att	vara	musiker	i	Bombay,	
till att nu leva och verka i Halmstad.
Provlyssna	här;	www.nicola.nu
Pris: Vård; 1.500:- / förening; 2.000:-
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halländska musiker, ur vårt stora utbud 

Oa Larsson-Klang, Halmstad
Spelemannen	från	Halmstad,	med	
det goda musikhumöret! 
Godingar från 50- och 60-talet.
Tillsammans minns vi våra favo-
riter;	Elvis,	Johnny	Cash,	Beatles,	
Sten	&	Stanley,	Cornelis	m	fl.	Om	
publiken är med på noterna kan 
även modernare artister få gästspe-
la.	Oa	kryddar	också	gärna	med	
en och annan egen komposition.
Pris: 2.000:-

Roland & Ulla-Britt Thörnqvist, 
Halmstad 

Spelar	och	sjunger	växelvis	på	key-
board.Underhållande	visor,	allsång,	
schlagers och dansmusik.
Pris: 1.000:-

Rozaz orkester, Varberg
-skön musik till kalaset, eller 
mogendans på festen!
Kontakta	Rozaz	orkester	för	en	stunds	
underhållning eller för en hel dans-
kväll.	Dansa	till	dans-bandsmusik,	
country,	50-60	tals-musik,	lite	rock´n	
roll	samt	melodifestival-favoriter.	
Boka	en	härlig	kväll	för	mogendans!
(OBS; endast föreningslivet)

Pris: 3.000 :- (max	2	timmar)
        Danskväll; från 4000 kr

Seniorsextetten, Halmstad
Sång	och	dragspelsmusik	varvas	
med	lyrik,	spex	och	roliga	
historier.
Pris: 1.600:-

Rätta draget, Torup                                                   

Maja Adamsson, tillsammans 
med någon av sina musikaliska 
vänner, fångar schlagers och låtar 
ni	allra	helst	vill	höra.	Gitarr,	
dragspel och sång.
Pris: 1.900:- (Maja	ensam;	1.400:-)

Sjung och Le, Fjärås
Med dragspel och gitarr bjuder 
Anita Öjersson och Karl-Åke Jo-
hansson på en blandad repertoar 
från	Sven-Ingvars	till	Evert	Taube.
Pris: Vården Kungsbacka; 250:- / 500:-

Stefan Isebring, Halmstad
Toner	från	förr.	Berättar	om	äldre	
tiders musikinstrument samt spelar 
på dem. Många har han byggt själv.
Pris: 1.750:-
 

Sven Söderberg, Halmstad 

En	uppskattad	och	flitigt	bokad	
musikant i vård och föreningsliv. 
I sin sångbok har han alla väl-
bekanta,	önskade	sånger.	Och	
finns	önskan	kryddar	han	gärna	
med	hitsen	vi	minns	från	50-	och	
60-talet!	Sångerna	varvas	med	
berättelser och du kan få önska 
både	Allsång	och	Musikaliska	
frågelekar. 
Pris: 1.300:-  (från	kl	18.00;	1.700:-)

Två polare, Halmstad
Arne	Pettersson	&	Johnny	Eriksson	
sjunger samt spelar gitarr och 
dragspel,	en	mixad	repertoar	med	
visor och schlagers.
Pris: 2.160:-

Tvååkers dragspelsklubb
”Med Kalle Jularbo i högsätet”
Jularbo-melodier	med	inslag	av	
sånglåtar.	Allsångsbitar	ingår.	
Programtid ca 1,5 tim. Ett tiotal 
spelemän på scenen. 
”Så minns vi Thore Skogman” 
1,5 timmes sång och musikkaval-
kad med spelemän och solister. 
Gärna	med	allspel	som	avslutning	
på	kvällen.	Spelyta	ca	6X4	m,	
tillgång till lokalen 1 tim innan.
”Lasse Dahlkvist-potpurri”
Pris: 1.000:-

Uno Swahn, Veinge
Blandat	visprogram	med	sång	
och dragspel.
Pris: 900:- / Pubafton 1.380:-

Åderlåtarne, Halmstad
En blåsorkester, bildad på 
sjukhuset i Halmstad, bjuder på 
musikalisk friskvård och under-
hållningsmusik från tjugotalet och 
framåt.	Brass-	och	träblåsare	samt	
slagverk. 35 medlemmar, krav på 
yta;	ca	30	m2.	Även	utomhus	vid	
fint	väder.
Pris: 3.000:-

Välkomna skall ni vara kära publik!
– Nu skall ni få höra en fantastisk och 
sann berättelse om när jag skrämde 
livet ur en grupp naturfotografer.....

Foto & © Thomas Andersson (sid 25).
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Kultur i  vården

Utbildningserbjudande	

Kurs i ”Vårdarsång” 
Under	2011	erbjuder	Musik	i	
Halland fortbildning i Vårdarsång 
för personal inom halländsk de-
mensvård.	Utbildningen	grundas	
på aktuell svensk forskning om 
hur personal inom demensvården 
kan ha stor hjälp och glädje av 
att använda sin egen sång i mötet 
med	sina	äldre.	Sången	öppnar	
nya kontaktmöjligheter och vi kan 
se tydliga resultat i hur sången 
lugnar agiterande äldre och för-
bättrar vårdmöjligheterna.
Utbildningen	förklarar	samman-
hangen bakom och lär ut färdighet 
genom praktiska övningar.
Utbildning	i	Vårdarsång	bedrivs	
sedan	flera	år	på	Mälardalens	
folkhögskola. 

Kursledare;	Eva Björkner,	Fil.	Dr	
i	Tal-	och	Musikkommunikation. 

Omfattning: Två förmiddagar.
Dag 1:	Kort	introduktion	om	
Vårdarsångens påverkan på den 
demenssjuka och vårdaren.
Föreläsning om sångröstens funk-
tion – grundläggande sångövningar 
–	sång	från		Vårdarsångshäftet	-	
särskilt framtagna sånger som visat 
sig pedagogiskt användbara.
Dag 2:	Senaste	forskningsrön	
och praktisk erfarenhet utifrån 
avslutade kurser.  
Uppvärmning:	kropp	och	röst	-	
repetition av sångerna från dag 1 
och fortsättning i häftet. 

Kostnad: 900	kr/deltagare
Max	15	deltagare/grupp. 

Upplysningar: 
Torbjörn Johansson, 
Musik	i	Halland	-	035-17	79	73

Kultur i  vården
-på denna sida hittar du extra information just för dig 

som arbetar inom äldreomsorgen i Halland!
 

Några ord om bokning av artister
•	När	du	bokar	via	Hallands	bildningsförbund	behöver	du	aldrig	fundera	
på	om	artisterna	har	A-	eller	F-skatt.	Vi	sköter	all	administration.	Dessutom	
betalar vi resorna för artisterna i katalogen.
•	Tänk	på	att	du	även	kan	boka	artister	som	inte	finns	med	i	katalogen.
•	Vi	hjälper	dig	gärna	att	boka	artister	för	speciella	sammanhang	–	
som	t	ex	Stefan	Ljungkvists	konsert	i	Fjärås	bygdegård	våren	2010! 
Vårmöten med föreläsning!
•	Vårens	möten	med	vårdpersonalen	i	alla	kommuner,	kommer	2011	att	
även	erbjuda	en	kortföreläsning	av	Jan-Olof	Andersson,	musiker	i	vården	
och	ofta	anlitad	föreläsare.	Dessutom	medverkar	Jörgen	Magnusson,	vår	
musiker som gör sångstunder inom halländska demensvården. 
(Jan-Olof	Andersson	hittar	du	på	sidan	6	i	katalogen)

•	Mer	information	om	dessa	möten	kommer	i	början	av	2011.

Särskilda program för vården - 2011
• Christina Nordin;	föreläsningar	(endast södra Halland)
Christina Nordin har två föreläsningsprogram särskilt lämpade för 
äldreomsorgen. ”Köket förr i tiden” och ”Så klädde vi oss”, om 
modet och sminkets historia. Läs mer på sidan 22.         Pris: 1.875 kr

• Inger Skantze-Ärlemalm (endast Kungsbacka och Varbergs kommuner)

Aktuella	utställningar:
– Mormors kokböcker (även	en	föreläsning	finns	på	samma	tema,	se	nedan)

  – Farmors Trädgård
  – Allemansrätter
Utställningarna	är	lätthängda	och	informativa	och	består	av	12	laminerade	
posters	stl	50x70	cm.                                             Pris: 800 kr/vecka 
Aktuella	föreläsningar:
  – Kvinnor i Halland
  – Mormors kokböcker.	Med	utgångspunkt	från	boken;	”Cajsa	
Warg,	Hiram	och	de	andra.	Om	svenska	kokboksförfattarinnor.”
  – Hallandssöm, hängkläden och pudevar i Norra Halland. 
Utifrån	Ingers	Skantze-Ärlemalms	senaste	bok	med	samma	titel.	
Föreläsning om kvinnokultur och historisk bygdekultur – kvinnors 
vardagskonst.                                                               Pris; 2.250 kr

Midsommarmusik!
Vallda folkdanslag

Falkringens folkdanslag
Laholms dragspelsklubb
Ränneslövs	folkdansare

Forskarlens spelmän
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Hertha Berggren

Pris: 2.120	kr,	exkl	moms

Hertha	Berggren,	Falkenberg,	trollbinder	
med sin dramatiserade berättarkonst.
 

Sällsamma historier
Vill	ni	känna	nackhåren	resa	sig?	Med	berät-
telser	som	”Svarta	droskan”,	”Ryttaren	från	
Lützen”	eller	”Soldaten	och	Vampyren”,	
lyfter Hertha på slöjan till det sällsamma.
 

Selma & bredvidvärlden
Som	barn	hörde	Selma	Lagerlöf	många	
historier	om	”bredvidvärlden”.	Denna	
mystiska	värld,	osynliga	för	de	flesta,	fin-
ner	vi	bl	a	i	”Herr	Arnes	penningar”,
”Körkarlen” och ”Löwensköldska ringen”.
 

Karen Blixen
En	av	Danmarks	stora	diktare,	känd	över	
hela	världen.	Vi	hör	om	hennes	raffinerade	
och skimrande författarskap och Hertha 
ger oss några av hennes otroliga historier.
 

”Mycket proffsigt och intressant genomfört.”

”Mycket engagerad föreläsare.”
Föreningar, 2009

Christina Nordin

Christina Nordin, tidigare museichef,
kulturjournalist och numera författare,
berättar om det som intresserar henne
mest av allt. (OBS; bokas endast södra Halland)
 

Härliga Italien
Alla	älskar	Italien!	Christina	Nordins
nya bok ”Härliga Italien” (slutsåld på
Bokmässan	2010!),	handlar	om	udda
platser	och	annorlunda	utflyktsmål.
Därav	bokens	undertitel;	”Alla	vägar
bär	inte	till	Rom”.
 

Två program särskilt för äldreomsorgen!
Köket förr i tiden

Christina har med sig gamla köksred-
skap	från	1750	-1950,	som	man	gärna	
får känna på. I samtalet som väcks får 
alla berätta om hur de lagade mat och 
hur det gick till i köksregionerna.
Så klädde vi oss

Föredrag med bildvisning om modets 
och	sminkets	historia.	Baseras	på	
Christinas	bok	”Rosor	på	kind”,	slut-
såld sedan många år.

Pris: Vården 1.875 kr
        Föreningsliv 2.500 kr
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Magdalena Hansen

Efter att ha arbetat med mänskliga rättig-
heter	i	Guatemala,	driver	nu	Magdalena	
Hansen Fair Monkey, ett kooperativ som 
stödjer mayakvinnornas strävan efter 
förbättrad livskvalitet genom rättvis han-
del.	Inspirerande	resor	till	Guatemala	
och möten på plats med mayakoopera-
tiven varje år ingår i arbetet.
 

Bland mayakvinnor och midjevävar i
Guatemala 

Med passion och kunskap tar Magda-
lena med på oss en färgsprakande resa i 
ord och bild till mayakvinnornas värld. 
Hör om mayabefolkningens situation i 
Guatemala	i	dag,	14	år	efter	fredsavtalet.	
Möt	mayakvinnorna	som	med	flit	och	
konstnärskap skapar fantastiska mönster 
och	textilhantverk	för	att	försörja	sig	och	
sin	familj.	Genom	att	organisera	sig	koo-
perativt har de skapat möjligheter att lyfta 
sig ur fattigdom.
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Monica Häägg

Monika	Häägg	har	skrivit	ett	flertal
teaterpjäser, musik, poesi och noveller
innan hon debuterade som skönlitterär
författare. Hon är medlem i Hallands
författarsällskap	och	Författarcentrum	Syd.
 

Bronsålder och fantasi
– en historisk saga 

Monika Häägg berättar i ord, sång och
bilder	om	Sverige	och	Halland	under	den	
mytomspunna bronsåldern.
Genom	fantasi	och	fakta	har	Halland	och	
Hallinerna, bronsålderns hallänningar, 
givit	inspiration	till	böckerna	”Solbarnet”,	
”Månguden” och ”Isvintern”.

Pris: 1.350	kr,	exkl	momsPris: 2.000	kr.			Arvodet	går	oavkortat					
        till arbetet med mayakvinnorna.
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Uno Grönkvist

Pris: 2.500 kr

Globetrotter,	författare,	journalist	och	
fotograf	med	långt	förflutet	inom	närings-
livet	och	Sveriges	största	folkrörelser.	
Välkänd	föreläsare	i	flera	decennier.	
Nybliven Halmstadbo!
 

Nyfiken på världen
Resor	i	tid	och	rum.	Möten	med	världs-
kändisar alltifrån kejsare och presidenter
till	filmstjärnor	och	idrottshjältar.	Spän-
nande och dramatiska upplevelser. Kåse-
riet bygger på boken med samma namn.
Färgstarkt bildspel!
 

Nyfiken på kryssningar
Även	detta	kåseri	utgår	från	en	nyutgiven
bok med samma titel. Följ med på kryss-
ningar	–	till	havs,	på	floder	och	kanaler.	
Ombord	på	små	flodbåtar	och	väldiga	
oceanfartyg.	Lyx	men	ändå	inte	dyrt!	
Påståendet att detta är den mest pris-
värda av alla semesterformer leds i bevis. 
Spännande	bildspel!
 

”Den som gör en resa har något att berätta och 
har man besökt runt 150 länder i sitt liv har man 
massor med hem i sitt intellektuella bagage”.

KVÄLLSPOSTEN

Annette	är	erfaren	naturfotograf	med	stor	
bredd på sina naturbilder. 1998  blev hon 
Kodak och Naturfotografernas första och 
hittills enda kvinnliga stipendiat. Medlem
i	Svenska	Naturfotograferna/N. 

Tjugo år med kameran i ryggsäcken
En	spännande	resa	i	flera	bildspel	från
Antarktis	och	Grönland,	till	fjäll	och
svensk	natur.	Annette	bjuder	på	glimtar
och roliga ögonblick från sina tjugo år
som fotograf.
 

Naturfotograf, äventyrare och mamma
 - kan man vara det?

Går	det	att	åka	på	cykeläventyr	i	norska	fjäl-
len	och	samtidigt	fotografera?	Och	varför	tar	
man	med	sig	dunjackan	på	solsemestern?	
Svar	på	detta	och	mycket	mer	får	vi	i	en	
föreläsning om att vara naturfotograf med 
inriktning på friluftsliv och äventyr. 

Antarktis och Chile
Följ med på en spännande resa till värl-
dens sydspets, en berättelse med bilder 
och	bildspel	från	Patagonien	och	Antarktis

Pris: 2.500 kr

Annette Seldén
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Anders	Källgård	från	Varberg	är	ö-älskare,	
författare och populär föredragshållare. 
Under	årens	lopp	har	han	skrivit	sex	
böcker	om	öar	och	ö-liv	i	olika	delar	av	
världen. Läs mer här, www.insula.se 

Varför älskar vi öar?
Varför	trivs	så	många	av	oss	på	öar?	
Hur	många	öar	finns	det?	Vad	gör	broar	
med	öar?	Hur	formas	öbor	av	sitt	ö-liv?	
Anders	Källgård	besvarar	frågor	om	öar	
långt	borta,	som	Bounty-myteristernas	ö	
Pitcairn	i	Söderhavet.	Men	även	om	öar	i	
Sverige	och	Danmark. 

Danmarks, Färöarnas och Grönlands öar
Vi	besöker	ö-pärlor	i	Danmark,	och	passar	
på att jämföra danskt och svenskt. Vi hör 
om Färöarna, världens bästa och mest
”oförstörda”	ö-resmål.
På	Grönland	finns	fantastisk	gästfrihet	men	
också ofattbar social misär. Ingenstans märks 
klimatförändringarna tydligare än här.
 

”Högsta betyg!”
                   Föreläsningsförening

Pris: 2.500 kr

Anders Källgård Thomas Andersson

Thomas	Andersson,	fotograf	och	uppskat-
tad föreläsare, bjuder på spännande och 
intressanta program från hela världen. 
Medlem i föreningen Naturfotograferna.
 

Indien – folk, natur, tradition, kultur & kaos
Bilder	och	berättelser	från	ett	färgstarkt	land.	
Följ med till nationalparker och kulturella och 
historiska platser som Taj Mahal. Historia, 
religion och dagens indiska samhälle belyses. 
Vi avslutar vid foten av Himalaya, i en by som 
har problem med människoätande tigrar.
 

Vilda djur på nära håll
Hur känns det att se en vild björn i ögonen på 
en	meters	håll?	Favoritprogram	som	nu	även	
erbjuder	möten	med	myskoxar	och	sälar.
 

Afrika
Uppskattat	och	omväxlande	bildprogram	
som	tar	oss	med	på	en	resa	från	Goda-
hoppsudden till Viktoriafallen.
 

”Mycket vackra bilder. Visningen var proffsig
och lättsam på samma gång.”
                                          Hembygdsförening

Hbf	tackar	Thomas	Andersson	för	hjälp	med	fina	bilder	
till årets katalog! (sid 3, 20 och omslagets sista sida)

Pris: 2.500 kr
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Anders	Wirdheim	är	journalist	och	fågel-
skådare, sedan många år verksam som 
redaktör	för	Sveriges	Ornitologiska	Fören-
ings tidskrift Vår Fågelvärld. Han har sina 
fötter djupt rotade i Halland, men följer 
också den internationella forskningen 
kring frågor som rör miljö och ekologi.
 
Nytt klimat - nya fåglar

När klimatet förändras, kommer också 
naturen	runt	om	oss	att	ändras.	Redan	
nu kan vi se tydliga skillnader vad gäller 
fågellivet	där	flera	sydliga	arter	invandrat	
på senare tid. Faktum är att vi kan fråga 
fåglarna om framtidens klimat. Få andra 
varelser reagerar lika snabbt på förändrade 
livsbetingelser som just fåglarna.
 
Fåglarnas kärleksliv

En hisnande tur genom fåglarnas kärleksliv 
berättar om falska löften, talrika snedsprång, 
utmanande utstyrsel och att lägga ägg i 
andras	bon.	Men	visst	finns	det	också	fåglar	
som	är	mycket	trogna	varandra:	Den	ofta	så	
föraktade kajan utgör rena dygdemönstret.

”Mycket intressant och bra föreläsning 
om ett angelaget ämne” 

Förening, Hyltebruk

Anders Wirdheim

Pris: 2.500 kr

Som	22	åring	lämnade	Anna	1991	trygg-
heten i Halmstad för att söka äventyr & 
karriär	i	Ryssland.	Efter	13	år	och	många	
dramatiska erfarenheter i en världsmakt i 
förvandling, återvände hon med en spän-
nande berättelse.
 

Halländska på Ryska äventyr 
Hur många kan skryta med att ha utmanat 
en	rysk	maffiaboss?	Anna	Åxman	kan!	På	
Grand	Hotel	Europa,	i	dåvarande	Lenin-
grad,	är	hon	med	och	arrangerar	stats-
besök	av	bl	a	Jimmy	Carter,	Nixon,	drott-
ning Elisabeth och prins Charles.
Vladimir Putin kunde ses som en grå skug-
ga i hotellkorridorerna. Världskändisar, 
kungligheter och yrkesmördare behand-
lades	alla	lika	under	Annas	överinseende.	
Med en blandning av kultur, vardagsliv
och spänning, kryddat med romantik,
skildrar	Anna	med	bilder	och	stor	inlevelse	
sin	tid	som	”Ryss”.

”Medryckande framställning!” 
Föreläsningsförening

Anna Åxman

Fo
to
:	T
om

as
	M

on
te
liu
s

Pris: 1.700 kr
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Framgångsrik företagsledare, dessutom 
artist	med	turnéer	i	Sverige	och	USA,	skiv-
inspelningar	och	sju	låtar	på	Svensktoppen!	
Bens	efterfrågade	framträdanden	innehåller	
en	mix	av	humor	och	allvar,	bildspel,	sång	
och musik.
 

Hoppets ljusa strimma
Med	bildspel,	tal	och	sång	berättar	Ben	om	
Raoul	Wallenbergs	gärning	och	hur	vi	kan	
applicera hans handlande i vardagslivet, 
för att med humanismen som ledstjärna nå 
en bättre värld. 
 

Livets triumf – musikalisk underhållning 
av högsta klass

Njut	av	Ben´s	underfundiga	sånger,	vilda	
skrönor och bildande underhållning ur 
historiens	källor.	Med	flera	olika	musikin-
strument,	bildspel	och	ibland	sing-back,	
blir underhållningen lika varierande som 
publikens sinnesstämning.

”Ett helt fantastiskt program!” 
																		PRO-förening

Ben Olander

Pris: 2.500 kr
Inget arvode för ”Hoppets ljusa strimma”, däremot 
en gåva om minst 2.000 kr till fond för ungdommars 
studieresor	till	Auschwitz.

Kunglikt Rolikt!
Många	beställare	efterlyser	ett	ROLIGT	
program.	Jan	Wolfhagen	är	en	unik	
artist som erbjuder en föreställning med 
godbitar från såväl imitationens som 
illusionens värld. Varsågoda, bjud in 
Hans Majestät Konungen och upplev 
årets roligaste 45 minuter!
 

”Super-super! Rekommenderas starkt!”
SPF-förening,	Halmstad

 
”Vitamininjektion med skratt och glädje. 
Mycket, mycket bra! En artist med hjärtat på 
rätta stället!”

Frivilliggrupperna, Hylte kommun

”Så mycket som det har skrattats 
här i dag har det aldrig hänt förut!!”                   

SPF-förening

Jan Wolfhagen

Pris: 3.000 kr

Föreläsare 2011H b f
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Patrik Jigsved

Under	två	år	har	Patrik	Jigsved	från	
Torup, levt och arbetat med lejonen 
i	Serengeti	Nationalpark	i	Tanzania.	
Han har med sig fantastiska bilder 
och färgstarka berättelser från dessa 
upplevelser.
 

Lejonforskningen i Serengeti
Lär	dig	mer	om	hur	lejonen	lever!	Samt	
om hur det är att vara lejonforskare på 
fältnivå i ett av världens viktigaste, na-
turliga områden för lejonen.
 

Serengeti – Tanzanias världsberömda 
Nationalpark

Föreläsning och bildvisning om djuren 
och	de	människor	som	finns	i	Serengeti	
Nationalpark	och	Ngorongoro-kratern,	
Tanzania.

”Mycket bra och intressant föreläsning.”
																		PRO-förening

Pris: 1.700 kr

Föreläsare 2011 H b f övriga ... 

Andreas Karlsson, Falkenberg
Brott och straff i Halland under 1600-talet

Hallänningarna som levde för 400 år sedan var 
inte	så	olika	oss	när	det	gällde	lagtrots.	De	ljög,	
stal,	grälade,	älskade	och	slog	ihjäl.	Genom	
denna berättelse om brott och straff, får vi en 
fascinerande inblick i människornas vardag.
Blåkullafärder och våldsamma svärmödrar! NYTT
Om	kvinnoöden	i	Halland	under	1600-talet,	ett
nästan oskrivet blad i den halländska historien.
Vi	hör	om	häxprocesser,	trolldom,	folktro	och
vardagens	slit	och	vedermödor.	Och	om	tjänstepi-
gan	som	fick	rätt	i	en	lönetvist	mot	en	adelsman!
Pris: 900:-

Anna-Pia Åhslund, Haverdal 

I författarens fotspår                                
Följ med på litterärt strövtåg och upptäck vår natur 
och kultur ur olika halländska författares perspektiv. 
Stilsäkra Karin                                           

Konstnärerna Carl och Karin Larsson tillbringa-
de	flera	somrar	i	Varberg	och	här	lyfter	vi	fram	
Karin	Larsson,	den	nydanande	textilkonstnär	
som	nyss	firat	150-årsjubileum. 

Modiga mamseller och fantastiska fruntimmer
Möt en rad kraftfulla kvinnor som levt och verkat 
i	Halland.	Vi	börjar	på	1700-talet,	då	mamsell	
Charlotta for genom landskapet med häst och 
vagn,	med	pistolen	gömd	i	förklädesfickan...
Pris: 2.100:-

Arne Bergström, Falkenberg
Arne	Bergströms	program	har	uppskattats	både	för	
fakta, bildkonst och den digitala presentationen.
Trandansen vid Hornborgasjön          NYTT

Varje vår kommer tusentals besökare till Horn-
borgarsjön i Västergötland för att se och fascine-
ras av de rastande tranorna, på deras resa mot 
nordliga	häckningsplatser.	Upplev	trandansen	
utan att vara där.
Laxfiskaren på naturreservatet Grimsholmen
Ett	program	om	laxfiskaren	Walter	Isaksson,	
fiskare	med	utgångspunkt	från	Grimsholmen.	
Strandsätt,	ett	sätt	att	fiska	som	snart	är	borta	från	
Hallandskusten.
Morups Tånge

Ett program om naturreservatet som också är en 
viktig	rastplats	för	våra	flyttfåglar.
Pris: 1.700:-
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...ur vårt stora utbud av halländska föreläsare

Bengt Bengtsson, Kvibille  NYTT
F.d.	Ostmästare	från	Kvibille	mejeri.
Sveriges mest kända ostar!                             
Ett	film-	och	föreläsningsprogram	
om	två	av	Sveriges	mest	kända	
ostar;	cheddar	och	ädelost	från	
Kvibille. I föreläsningen ingår vis-
ning	av	två	filmer	där	vi	får	följa	
tillverkningen av ostarna.
Publiken har även möjlighet att 
provsmaka! Föreläsaren har med 
all utrustning, det är önskvärt om 
lokalen kan mörkläggas.
Pris: 450:-

Björn Ackre, Kungsbacka                   
Naturfotograf som med sina pro-
gram vill förmedla ögonblick när 
kameran ger en annan syn eller 
dimension på saker och ting.  
Bildvisning	med	kåseri	-	med	egen	
utrustning. Program med inriktning 
på olika typer av naturupplevelser. 
Programförslag:	”Äskhults by, bon-
debygd i Kungsrike”	-	årets	gång	
i ett kulturreservat i Kungsbacka. 
”Halländsk natur”	-	upplevelser	i	
ett landskap som har det mesta av 
Svenska	naturtyper.	www.ackre.se
Pris: 2.000:-

Björn Haraldsson, Träslövsläge
Grönland,	en	resa	i	kajak	bland	
vikingar och inuiter.
Pris: 1.080:-

Eva Berntsson-Melin, 
länsmuseet Varberg 
Föreläser och visar bilder.
1. Förklaringar till det oförklarliga 
-	om	sägner	och	folktro.	2.	Årets	
högtider	-	traditioner	och	folktro.	
3.	Kaka	söker	maka	-	om	sed	och	
tro i samband med mat och dryck. 
4.	Goenissen	-	om	gårdstomten	
och andra övernaturliga väsen.
5.	Kärleken	och	dess	frukt	-	folktro	
och magi med kvinnliga förtecken.
Pris: 1.500:-

Gunnel & Gert Svensson,
Väröbacka
Har lång erfarenhet av blommor 
och trädgård.  1. ”En resa bland 
blommor i bild och ton.” 
2.	”Människor	vi	mött	i	USA”.
3.	”Råd	och	tips	i	trädgården”.
4.	”Ovanligheter	i	naturen”.
Pris: 675:-

Gunnel Larsson, Getinge
I örnens rike                    NYTT
Under	sitt	fjärde	besök	i	Mongoliet	
fick	Gunnel	Larsson	delta	i	jakt	
med örn. Vi får följa med till	Altaj-
bergen, där man sedan urminnes 
tider jagar med dresserade örnar 
och visar upp sina färdigheter vid 
en	årlig	örnfestival	i	staden	Ulgi.
På liten häst i stort land
Uppskattad	föreläsning	om	hur	
Gunnel	från	Getinge	fått	Mongoliet	
som andra hemland. Med berättel-
ser och bilder får vi vara med vid 
hennes tredje besök i landet, ett 
möte med den stora naturen och 
tystnaden, de vänliga människorna 
och deras liv med hästar.
Pris: 1.300:-

Ingegerd Sahlström, Halmstad
Ordförande	i	Astrid	Lindgrensäll-
skapet	föreläser	om	Astrid	Lindgren,	
hennes liv och hennes böcker.
Pris: 1.350:-

Ingvar Persson, Slöinge
Föreläsningar med diabilder.
1.	”Andrées	ballongfärd	mot	Nord-
polen”.  2.	”Svalbard	-	isbjörnens	
land”.   3. ”Island, landet som 
ständigt	växer.”	
4. ”Mot Nordpolen med ballong 
och luftskepp”.
Pris: 1.000:-

Jan-Olof Nilsson, Falkenberg
Anrop Red Dog

Från helvetet över Hamburg till
idyllen i Halland. En återblick av
Halland under andra världskriget
och vad dramatiska nödlandningar
kunde innebära.
Pris: 2.230:-

Kerstin Bertilsson, Långås
Med bil från Angola till Morup

I en sliten bil gav sig två kvinnor 
i mogen ålder ut på en lång 
resa	genom	Afrika.	Från	denna	
upplevelse har Kerstin med 
sig bilder och en spännande 
berättelse som utgör en 
välbehövlig motvikt till de ibland 
mörka skildringarna av denna 
livsbejakande kontinent.
Pris: 1.300:-

Kjell Carlsson, Långås
En seglats med den världsberömda 
ostindiefararen	Götheborg,	från	
Nice	till	London.	Genom	Medel-
havet	och	till	Atlantens	stormar.	
Berättelsen	varvas	med	bildspel,	
filmsnuttar	och	ljudinslag.
Pris: 1.800:-

Lars Danielsson, Varberg
1.	”Filosofins	grunder”.	2. ”Möten 
och	upplevelser”-	i	fyra	världsdelar.	
Lars	har	även	gjort	16mm	filmer:	
1.	”Livet,	konsten	och	kärleken”-	en	
film	från	Toscana.		2.	”Vackra	Dan-
mark”. 3. ”Halland mest från luften”.
Pris: 2.150:-

Lars Grimbeck, Varberg
En	unikabox	full	med	halländska	
dialekter	och	uttryck	-	men	också	
minnen av hur de gamle talade, de 
som aldrig talade annat än
halländska.
Pris: 1.900:-
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halländska föreläsare, ur vårt stora utbud 

Lennart Dahlström, Halmstad
Föreläsning	med	diabilder:	
1. Equador	–	med	Galapagos  NYTT
Res	med	till	det	lilla	bergslandet	
Ecuador med haciendor och 
vulkanavenyn	på	3600	m.	Vi	flyger	
sedan 100 mil ut i havet och möter 
Galapagos	med	sköldpaddor	och	
leguaner.	Många	arter	finns	bara	på	
denna enda plats på jorden. För 200 
år	sedan	var	Darwin	här	och	kanske	
lever	fortfarande	några	av	de	sköld-
paddor han mötte då.
2. ”Påarp, mitt smultronställe”. 
3. ”Indien, ett myller av folk”. 
4.	”Madeira	-	Atlantens	trädgård”.
Pris: Vård; 900:- / förening; 1.100:-

Patrik Leonardsson, Halmstad
Invald	i	Svenska	Naturfotograferna
/N	och	bildgruppen	PhotoNatura.	
Över Tid & Rum

Patrik berättar om hur kamera och 
bildskapande blev hans instrument
och	yrke.	Vi	får	höra	om	idéerna	
bakom hans fotoböcker och lite 
om kommande projekt.
Nissan
Uppskattat	program	som	följer	ån	
från källan vid småländska Taberg, 
ända	till	Halmstad.	Resan	innehåller	
mytiska,	historiska	och	geografiska	
nedslag och intressant historia från 
dåtid och nutid.
Pris: 2.500:-

Pelle Näver 
– en resa i ord och bild
Den	småländske	diktaren	Pälle	Näver	
blev	under	sin	levnad,1897-1986,	
välkänd i landsortspressen med Veck-
ans visa, som gavs ut under 44 år. Han 
var oerhört produktiv naturlyriker med 
en	stor	humoristisk	sida.	Birgitta	Ar-
tursson	och	Kerstin	Hallén	berättar	om	
och	läser	dikter	av	Pälle	Näver.	De	har	
gjort	flera	resor	till	Pälles	diktarstuga,	
träffat hans anhöriga och verkligen 
bekantat sig med hans diktarmiljö.
Pris: 875:-

Pär Connelid, Varberg
Nycklar till det halländska 
landskapets historia.

Halland är ett eldorado när det 
gäller äldre odlingshistoria. Pär 
Connelid	är	historisk-	geograf	
och arkeolog och hjälper oss 
låsa upp dörrarna till forntiden 
så vi kan se vårt halländska 
landskap med nya ögon.
Bockstensmannens landskap
Om	fynd	av	medeltida	gårdar	
runtom	mossen,	där	det	finns	ett	
bevarat, medeltida odlingslandskap.
Pris: 2.500:-

Solveig Bryntesson-Bernlöv, Särö
Vad gör jag med lådorna på vin-
den?	De	innehåller	föremål	som	7	
kvinnor bevarat. Minnen om hur 
det	var	förr,	att	växa	upp	på
landet	och	i	stan	1868-2004.
Pris: 1.150:-

Stefan Nilsson, Halmstad
Föreläsningar med diabilder. 
1. ”Mina smultronställen i södra 
Halland”. 2. ”Höstvandring i Kvik-
kjokk	och	Sarek”.	3.	”Sydamerikan-
ska bilder”. 4. ”Naturens väsen”.
Pris: 1.400:-

Stig Asterling, Halmstad
Föreläsning	med	diabilder:	
1. ”Med tåg till Copper Canyon”, 
rundresa	i	Mexico.	2. ”Världens 
sju nya underverk”, enligt en 
världsomröstning 2007. 3.	”Safari	
i	Regnbågslandet”	rundresa	i	Syd-
afrika. 4. ”Med Inlandsbanan från 
Mora	till	Gällivare”.
Pris: 600:-

Stig Stjernberger, Träslövsläge
Efter mer än 30 år som redaktör, 
producent och chef inom radio 
och	TV,	kan	Stig	berätta	om	bl.a	
Poppe,	Palme,	Persson	och	Sahlin,	
likväl	som	Beppe	Wolgers,	Lill	

Lindfors och andra kända artister. 
Nutidshistoria presenterad på ett 
underhållande sätt.
Pris: 2.000:-

Stig Ågren, Kungsbacka
Stig	Ågren	är	en	globetrotter	som	i	
sitt yrke besökt mängder av länder 
på	vårt	klot.	Stig	erbjuder	följande	
Power-Pointföredrag:	1. Hansan, 
handelsalliansen under medeltiden 
2.	Sidenvägen.	3.	Dalai	Lamas	Tibet
4.	Tuaregen,	Saharas	handelsman
Pris: 1.100:-

Ulf Norenius, Varberg       NYTT
Orsa Finnmark                     
-Sveriges sydligaste vildmark
Hit	kom	först	finska	invandrare,
sedan skogsarbetarna och sedan
rallarna som byggde Inlandsbanan.
I	dag	finns	här	Sveriges	tätaste
björnstam.
Från Nidingen till Väderön
Bilder	från	Hallandskusten
– inte som i turistbroschyrer
utan som en personlig upplevelse.
Ökenslott och vattenpipor
Besök	i	nabatéernas	gömda
klippstad	Petra,	samt	Röda	havet
och	Aqaba-viken.	Sedan	badorten
Sharm	el	Sheikh	och	den	plats	där
Moses	såg	Gud	i	en	brinnande	
buske.
Pris: 1.250:-

Åsa Axberg, länsmuseet Varberg
Om Varbergsskolan

Ett föredrag med rikt bildmaterial
om	konstnärerna	Richard	Bergh,
Nils Kreuger och Karl Nordström.
Deras	verk	från	tiden	i	Varberg,
1893-1896,	hör	till	de	mest
betydelsefulla för perioden.
Mannen i mossen

Mycket uppskattad föreläsning om 
museets	stora	fynd,	”Bockstens-
mannen”.  

Pris: 1.500:-
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...ur vårt utbud av teater

Stättareds teatergrupp 

Råttfällan                                                                   NYTT
Vår	tolkning	av	Agatha	Christie´s	klassiker	har	mottagits	
mycket väl av arrangörer och publik. Föreställningen kan 
spelas på traditionellt sätt men vi vill gärna hitta en lösning där 
spelplatsen	utgör	dekoren,	t	ex	ett	pensionat	eller	liknande.	
Kontakta oss så kan vi kanske åstadkomma en festlig helkväll 
med mat och teater!                         Pris: 3.000 kr
Lyrik och Sång                  

Ett program  med både skratt, sorg, skämt och allvar. 
Vi bjuder på lyrik och sång och använder oss gärna av de 
stora	skalderna,	t	ex.	Taube,	Bellman,	Lenngren,	Allan	
Edwall,	Tage	Danielsson	och		Povel	Ramel.	Kanske	kryddar	
vi	med	något	egenlagat	också.	5-8	medverkande.
Pris: 45 min; 1.000 kr                  Längre variant; 1.500 kr

p r e s e n t e r a r
 

Teaterkonfekt 
 

 
 

Gun Jönsson, skådespelerska och regis-
sör,	har	gjort	det	mesta	inom	film	och	
teater och många känner henne som 
Lisa	Persson	i	TV-serien	Hem	till	byn.
Gun	har	med	sin	rika	erfarenhet	av	
livet, en fantastisk förmåga att levan-
degöra berättelser och att anpassa sig 
till de grupper hon möter inom vård, 
omsorg och föreningsliv.
Här bjuder hon på tre berättarprogram!
 

En naken karl
Av	Johan	Werkmäster,	med	dikter	av	
Kristina Lugn.
 

Jomfrua, berättelsen om Britta Grau
Ur	”Jävlafora,	Halländska	sägner”,	av	
Walter	Dickson.
 

Ur Zofias skugga
Av	Lars	Wikander,	samt	två	berättel-
ser ur samlingen ”Nu vill vi berätta, 
hallänningar minns kriget”,	av	Björn	
Molin	och	Anders	Persson.
 

Läs mer på www.teaterhalland.se

Pris: 2.200:-  exkl	moms

Teater Golem  Som alltid vill vi förena skratt med allvar!

Tre på en bänk (Bild	ovan,	premiär	hösten	2010)																	NYTT
En humoristisk och allvarlig berättelse om vänskapen mellan tre 
gamla	människor.	Med	Hertha	Berggren,	Inge	Linder,	Lennart	Willén.
Det stulna barnet         

En rolig, orolig och klurig föreställning med fem korta pjäser, som 
bygger på berättelser av den tjeckiske författaren Karel Capek. 
Dessutom	ingår	populära	evergreens	från	20-	och	30-talet.	4	aktörer.
Kärleksbrev

En rolig och sorglig berättelse om livslång kärlek genom 
brev.	Med	Hertha	Berggren	och	Inge	Linder. 

Pris: 3.000 kr  (3.500 kr för ”Det stulna barnet”)
Ring	Inge	Linder	för	info	om	scenyta	m.m.	0346-15371

Tvååkers revysällskap
Framträder	huvudsakligen	med	eget	material	med	texter	skrivna	
av	Karl-	Olof	Andersson	och	musiken	huvudsakligen	tonsatt	av	
Martin	Andersson.	Låtarna	kommer	ur	en	upplevd	verklighet	
med	möten	med	människor	och	miljöer.	Om	så	önskas	berättas	
historier och minnen ur gången tid. Full ensemble innebär 9 
personer, där alla sjunger.
Instrument:	Dragspel,	gitarrer,	klaviatur	och	trummor.
Pris: 5.000:- (Vi uppträder även i mindre grupper, för program med lägre pris.)
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Kontaktinformation

Hallands bildningsförbund		•		Kungsgatan	1,	302	45	HALMSTAD
Telefon:	vx	035-17	77	70		•		fax:	035-17	77	77		•		e-post:	info@hbf.se		•		hemsida:	www.hbf.se

Hallands bildningsförbund är ett resurscentrum för utveckling och samordning 
av	regionalt	kultur-	och	bildningsarbete.	Huvuduppgiften	är	att	främja	halländsk	
folkbildning.	För	att	stärka	den	regionala	teater-	och	hembygdsverksamheten,	
finns	våra	regionala	konsulenter.
Vi	förmedlar	kultur	av	god	kvalité	till	vård,	omsorg	och	föreningsliv.

Kulturutbudet stöds av

”Hur skulle jag kunnat räkna ut att Bildningsförbundets program har blivit så eftertraktade? 
Bara för jag inte var förutseende nog och bokade i god tid fick jag inte möjlighet att lyssna på den där naturfotografen, 

Andersson någonting, som är så berömd för sina björnbilder. 
Tänk att björnar har blivit så populära, som om det skulle vara så märkvärdigt!”

Foto & © Thomas Andersson (sid 25)


