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Kultur & Hälsa
Kultur i äldreomsorg
handikappomsorg
och föreningsliv

Hallands Bildningsförbund
i samverkan med Kultur i Halland

Hbf

Välkomna till 2015 års utbud
Hallands bildningsförbund har ett regionalt uppdrag att samordna och förmedla kultur av god kvalitet till äldreomsorg, handikappomsorg och föreningsliv i Halland. Programmen tas fram
i samverkan med referensgrupper från äldreomsorg och föreningsliv.
I uppdraget ingår också att öka kunskapen om kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande.
Vi genomför även de insatser Region Halland kan göra med stöd
av Kulturrådet, genom satsningen ”Kultur för livet”. Bland annat i
form av de kulturprogram som presenteras på sid 13-17.
Har du idéer eller förslag som kan öka kulturens möjligheter
- kontakta oss gärna!

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.
Läs mer: www.hbf.se
Omslagsbild: Mymmel Blomberg. Mer om Mymmel på sid 15

2

Hbf

Vår service för beställare och artister
•

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
detta vid bokningen. I övrigt tar vi hand om bokningarna efter hur
nära i tiden de ligger.

•

Vi ombesörjer utbetalning av arvode till artisten.

•

Vi betalar resekostnaden för artisterna i utbudet med 18.50/mil.
Potten för resesubvention är numera begränsad. Nytt

•

Vi fakturerar arrangören på det pris vi kommit överens om.

•

OBS! Priserna i katalogen är allt beställaren betalar - inget tillkommer.

•

Priserna gäller för program på ca 45 min - om inget annat anges.

•

Priserna kan komma att justeras under innevarande år.

•

Det går fint att även boka artister som inte ingår i årets katalog.

•

Ett bra välkomnande av artisten ger förutsättningar för ett bra
arrangemang!

Ring: 035-17 77 73
Maila: bokningar@hbf.se
Posta: Kungsgatan 1, 302 45 Halmstad
På vår hemsida finns katalogen i digital version.
Läs mer om programmen och provlyssna till vissa artister.

www.hbf.se

Klicka på ”Kulturförmedling” i vänsterspalten.
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Kultur i Halland

Halland är först i landet....
....med en överenskommelse om regional samverkan gällande
kultur för äldre. I november 2014 tecknades ett avtal mellan
Region Halland/Kultur i Halland och de förvaltningar i alla
kommuner som ansvarar för äldreomsorg respektive kultur.
Överenskommelsen gäller från 1 januari 2015.
Överenskommelsen har kommit till för att bidra till allas möjlighet att delta i kulturlivet, vilket är ett av målen inom såväl den
regionala som den nationella kulturpolitiken.
I Halland är vi nu överens om att öka tillgängligheten till ett
kulturutbud med hög konstnärlig kvalitet utifrån den äldres
behov och önskemål. Genom att kommunerna ska utveckla
mål och riktlinjer för hur man vill använda kulturen som resurs
för äldre och i äldreomsorgen, skapas långsiktighet i arbetet.
Överenskommelsen innebär också att såväl äldreomsorg som
kulturförvaltning i kommunerna involveras i diskussionerna
om hur utbudet ska se ut.
Jag hoppas att det utbud som presenteras i
denna katalog ska erbjuda många härliga
kulturupplevelser runtom i Halland!
Eva Nyhammar
Kulturchef Region Halland
6

Kultur i Halland

Bot och Bättring Nytt

Dagnys Döttrar Nytt

Visartisterna Lucas Stark & KG Malm bjuder
på en humoristisk konsert byggd på spontanitet och publikkontakt!

Kom – vi plockar pärlor ur den svenska
musikskatten! Från skolbänken, till drömmar på Dagnys konditori och vidare till
dansbanans glittriga äventyr!

Kända, okända, vackra, grovhuggna visor!
Kärlekstörstande och raljant framförda!
Sånger av Dan Andersson, Allan Edwall,
Ruben Nilson m fl blandas med eget
material, skrönor och rent struntprat!
”Artisteri av hög klass - publikkontakten blev
suverän” – Dalademokraten

Varsågoda – en hel liten minishow med
musik, sång och dans!
Pernilla Karlsson, Sara Axelsson och
Emelie Dybeck bjuder generöst på
sina erfarenheter från musikalscener
i Sverige och Norge.

”Välja favoriter ur detta skafferi, till brädden
fyllt med delikatesser är nästan omöjligt”
- Eskilstuna Kuriren

Pris:

omsorgen 2.400
övriga 3.200

Pris:

omsorgen 2.400
övriga 3.200
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Kultur i Halland

Edward & Oa Nytt

Henrik & Alexandra Murdock

Edward C Johansson & Oa Larsson-Klang,
denna dynamiska duo, har rest tillsammans
i USA i musikens fotspår, turnerat land och
rike runt och synts på ett flertal festivaler.

Lodrätt och vågrätt - med musik! Nytt
Ett viskryss som serveras i form av en varierad och underhållande konsert på cirka en
timme. Sångerna kopplas till kluriga frågor.
Ett efterfrågat och med applåder utprövat
program!

Country & Rock ‘n’ roll
Här bjuder de på en rykande het Jambalaya. Fylld till brädden med blues, country,
rock ’n’ roll och svenska klassiker!
Ett svängigt möte med Jim Reeves, Johnny
Cash, Hank Williams, Elvis Presley och fler.
Musik för alla åldrar!

Vi reser med musiken!
Fart och fläkt, humor, glädje och lustiga
mellansnack blandas med djupt allvar och
skön stämsång. Programmet rymmer eget
material, såväl som pärlor från kända och
mindre kända visskalder. En känslosam musikalisk resa, där tårar och skratt går hand i
hand.
Duon har bl.a. förärats med Hallands Akademis Olof von Dahlin-stipendium för sin
viskonst.

Pris:
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omsorgen 2.400
övriga 3.200

Pris:

omsorgen 2.400
övriga 3.200

Kultur i Halland

Kristian Svensson Nytt

Larro Lisanga Nytt

Kristian har framträtt på Sveriges främsta
visscener och finns representerad med
egna sånger i Röda sångboken. Han stammar från Halmstad och bor nu i Möllevången, Malmö.

Inga konstigheter - stämsång, gitarr och
light percussion (rytminstrument)!

Svenska visor med allsång och joddeltävling!
Från Alf Hambe och Taube till Cornelis.
Serveras med Kristians egna dråpliga visor.
Humor och politisk satir
2015 är det 100 år sedan Joe Hill dog och
här bjuder Kristian på humoristiska och
samhällstillvända sånger i hans anda.

Denna svängiga trio fokuserar på låtar
som känns igen med stor träffsäkerhet.
Sångerna är lätta att sjunga med i och kryddas med rytmer och gung!
Medverkande:
Diasilua Nsumbu – sång
Stefan Sandberg – sång, gitarr
Lars ”Larro” Rosengren – sång, percussion
(På språket Lingala betyder Larro Lisanga
”Larros gemenskap”)

”Möllevångens egen bard” - Aftonbladet

Pris:

omsorgen 2.400
övriga 3.200

Pris:

omsorgen 2.400
övriga 3.200
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Kultur i Halland

Lennart och Anna-Karin Nytt

Vill ni se en stjärna? Nytt

Deras show har beskrivits som "musik och
stand up i skön förening" (GT).

Sångerskan och skådespelerskan Charlotta
Sairio berättar med ord och toner om några
av våra största kvinnliga profiler på scenen
under förra seklet i Sverige.

Paret har alltid en starkt uppmuntrande effekt på sin publik, såväl ung som gammal.
Schlager, disco och svensktopp blandas
och framförs med attack och övertygelse av
Anna-Karin på följsamt dragspel och Lennart på smått manisk tamburin och sång.
Genom åren har de blivit kultförklarade i
många delar av landet och gjort stor succé
på bl a Trädgår´n, Mosebacke och Cabaret
Lorensberg.

I ett möte med primadonnor som Sonya
Hedenbratt, Alice Babs, Brita Borg och
Zarah Leander blandas musik och sång med
glitter, glädje, skratt och vemod.
På piano, grammisnominerade musikern
och kompositören Klas-Henrik Hörngren!
Lingonris i cocktailglas
Förra årets rosade program om Monica
Zetterlund går att beställa även 2015.

Pris:
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omsorgen 2.400
övriga 3.200

Pris:

omsorgen 2.400
övriga 3.200

Kultur i Halland

Sara Beischer

Peter Wahlbeck

”Jag ska egentligen inte jobba här”
Saras hyllade debutbok med samma namn
behandlar med humor och allvar hennes
erfarenheter som timvikarie i äldreomsorgen. Hon delar kärleksfullt med sig av de
fantastiska möten hon upplevt och visdomar från människor som snart ska lämna
livet. Men också sanningen bakom de tuffa
omständigheterna i svensk äldrevård av i
dag.

Fritt ur Hjärtat - med Peter
Vår rikskände humorist Peter Wahlbeck
bjuder på sin blandning av humor, fantasi
och allvar i en 45 minuters Stå Upp-underhållning om livet, konsten och hembygden.
En vitaminkick für Alle!
Det finns en väldigt enkel anledning till att Peter
Wahlbeck tillhör toppskiktet av svenska stå uppkomiker. Han är j.....t bra! - Hallandsposten

”…kanske är romanen precis vad äldreomsorgen behöver” - Svenska Dagbladet
En författare inpå livet Nytt
Sara berättar om sitt skrivande och sina inspirationskällor. Om rädslor och hinder och
om att våga följa sina drömmar.
Pris:

omsorgen 2.400
övriga 3.200

Pris:

omsorgen 2.400
övriga 3.200
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Kultur i Halland

Halländska pärlor
Teater Hallands musikaliska ensemble
bjuder det på en skön blandning musik av
Olof von Dalin, Sonja Åkeson, Felix Körling,
Carl Johan Vallgren, August Bondeson och
Alf Hambe samt kanske också några överraskningar.
Som ett led i teaterns arbete med ljudboksserien ”Lyssna till Hallands författare” har
skapats några härliga scenprogram med
halländska visor och texter, som t ex Dalins
”Kom fria sinnen”, Hambes ”Kajsas udde”
och Vallgrens ”Lycklig idiot”.
Medverkande på scen är skådespelarna
Henrik Danielsson och Lasse Carlsson

Musik- och Berättargruppen Nytt
SOM SAGT…
Musiker Pelle Jageby
Berättare Bennie Åkerfeldt
Resandeblod
Bennie berättar om sig, sin familj och sitt
folk i Sverige, resandefolket. Ett levande
berättande varvas med fakta ur historien
och visor om och av resandefolket.
2010 belönades Bennie och Pelle med priset
”Årets folkbildare” av Västra Götalands Bildningsförbund för denna föreställning som
framförts hundratals gånger i Sverige och
även i Norge.
Vägarnas folk – drommens manusch
En musik- och berättarföreställning om alla
dem som bevandrat våra vägar av olika skäl.
Knallar – Luffare – Resande och Romer.
Föreställningarna är ca 1 tim, 15 min

Pris:
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omsorgen 2.400
övriga 3.200

Pris:

omsorgen 2.400
övriga 3.200

Kultur för Livet

Kultur för livet
Kultur för livet är en regional satsning med stöd av
Kulturrådet.
Kultur för livet utvecklar
långsiktiga förutsättningar
för kultur i halländsk äldreomsorg.
Kultur för livet pågår i nära
dialog med kommunerna.
Kultur för livet utvecklar
kulturprogram, forskar,
utbildar, fångar upp behov
och startar projekt tillsammans med kommunerna.

Kultur för livets professionella kulturledare
arbetar med program för hälsa och glädje!
Hundratals rapporter från personalen visar
på positiva resultat.
Martin Odd, samordnare
035–17 77 76, 0763-751706
m.o@hbf.se

Med stöd av Kulturrådet kan vi under hela
2015 erbjuda kulturstunder med kraftigt
subventionerade priser.
Passa på att prova!
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Kultur för Livet

När orden tar slut
– tar sången vid

Måla för livet

Musikglädje i demensvården
- med musiker Jörgen Magnusson!

Hälsosamma målarstunder
- med konstnär Mia Lundqvist!

En av Sveriges mest erfarna
musiker i vården - fortsätter
att sprida glädje med 500 besök
årligen i halländsk demensvård.

• Friskare och gladare
• Lugn och fokus
• Glädje i gemenskap med andra

Enhetschef säger:
”En del av en evidensbaserad
metod som är underbart att
vi kan ha tillgång till.”

Personalen säger:
”Mycket positivt!!
Vill gärna fortsätta!”

Pris: 1000 kr

Pris: 1000 kr

Boka: 070-834 81 83
Mail: j.m@hbf.se
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Boka: 035-17 77 78, 070-518 32 54
Mail: m.l@hbf.se

Kultur för Livet

Sjunga för livet

Skriva och Berätta
för livet

Körsång , rena hälsokuren
- med körledare Halim Koshi!

Vi skriver och berättar
- med skribent Mymmel Blomberg!

• Glädje och mer energi
• Lugn och ro – mindre stress
• Härlig social samvaro

I skrivar- och berättargruppen kan
vi:
• Sätta ord på minnen och tankar
• Skratta och växa tillsammans
• Må bättre tillsammans

Personalen säger:
”Vi känner oss gladare och piggare,
både personal och boende!”

Dam efter en skrivarstund:
”Jag mår bra av att leta bland mina
minnen. Jag har sovit 7 timmar per
natt och det gör jag aldrig annars!”

Pris: 1000 kr

Pris: 1000 kr

Boka: 072-528 13 13
Mail: h.k@hbf.se

Boka: 0706-561912
Mail: mymmel@hbf.se
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Kultur för Livet

Kultur för livet
Under 2015 kan vi med stöd av Kulturrådet även erbjuda följande verksamheter för äldreomsorg, handikappomsorg och föreningsliv.
En Kultur och Hälsa dag – för kommuner och föreningsliv
Vi skräddarsyr inspirerande möten med våra erfarna kulturledare.
Ett perfekt inslag på utbildningsdagar eller föreningsträffar. Ta del av våra
erfarenheter, prova våra kulturaktiviteter; måla, skriv, berätta, sjung!
Kulturutbildning för personal och anhöriga
Med stöd av Kulturrådet och mot en egen insats på 25 % av kostnaden,
ordnar vi utbildning i kultur och hälsa för personal och anhöriga.
Kulturutbildning på vårdutbildningar
Med stöd av Kulturrådet och mot en egen insats på 25 % av kostnaden, ordnar vi utbildning i kultur och hälsa på vårdutbildningar i Halland.
Äldreomsorgen är en skön konst
Vår konstnär Mia Lundqvist skapar på er enhet ett unikt konstverk i möte
med seniorer, personal och anhöriga! Ingen kostnad.
Sommarmusik med ungdomar
Vi erbjuder en kommun att förmånligt få arrangera ”Säg det i toner”; en
turné med ungdomar i färd med musikutbildningar, som kommer på besök
i sommartid.

För information och priser:
Martin Odd
Samordnare kultur för äldre
035 – 17 77 76, 0763 – 75 17 06
16

Kultur för Livet

”Skriva för livet” på Älvsåkers Träffpunkt

Bild: Mymmel Blomberg
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Musiker Hbf
40-talisterna
Janne Wallin och Pelle Bengtsson med son gillar att glädja andra genom den finaste
motionen, nämligen dans! På repertoaren finns 50 och 60-talsmusik och även dansbandsmusik, t ex Elvis, Sven-Ingvars, Vikingarna, Lasse Stefanz m fl.
Pris: omsorgen 2.400
Bandet har stor erfarenhet av vård och dansspelningar.
övriga 2.600
Spelar även julmusik
Danskväll 4.000

Anette Olsson Nytt
Anette har i flera år varit ute och sjungit och spelat (gitarr och cittra).
Skillingtryck och lokala visor ligger henne varmt om hjärtat och att även berätta lite om
ursprunget till visorna.
Skillingtryck
Visor från farfars tid

Pris: 2.000

Anita Milding
Anita Milding är sångerska och pianist med de flesta genrer på repertoaren. Hon är utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg och möter sin publik i kyrkor, äldreboenden, på små
och stora scener. Med sång och pianospel i skön harmoni
Pris: omsorgen 2.100
bjuder Anita på visor, klassiskt, operett, musikal och evergreens.
övriga 2.500

Antiqviteterna
Här kommer tre glada, mogna och musikälskande medmänniskor med massor av låtar i
bagaget! Visor, danslåtar, kultismusik mm. Herrarna trakterar dragspel med inbyggd
elektronik. Musiken anpassas efter beställarens önskemål.
Speciellt Julprogram finns, även sakral musik.

Pris: omsorgen 1.700
övriga 1.900

Bara på skoj
Två glada musikanter spelar och sjunger melodier man minns!
Med roliga hattbyten och i äkta Göteborgsanda framförs
bl a Lasse Dahlqvistlåtar!

Pris: 1.200
Halmstad, Hylte, Laholm 1.500

Bengt-Göte Bengtsson
August Bondeson – en hallänning värd att minnas
Med sånger och roliga berättelser tecknas en bild av ett spännande människoöde.
Bengt-Götes blandning
Sånger, berättelser och trollerier (!). Låt oss sjunga en sång tillsammans!
Minns Du julen förr?
Julstämning med minnesbilder från ett halländskt julfirande
Pris: 2.000
förr i tiden.
kväll 2.700
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Musiker Hbf
Benkt-Åscar
Alla mina år med populärmusiken
Trubadur som sjunger egna och andras låtar till gitarr. Vill gärna att publiken sjunger med.
Även Musikquizz och Allsång kan beställas.
Pris: omsorgen 1.400
Julprogram med Kristina Nytt
övriga 2.000
De vackraste dikterna och sångerna.
Julprogram 2.000

Bittan & John
Sång, keyboard och dragspel. De spelar låtarna du känner
igen - till dans, underhållning och allsång!

Bo Liljedahl
Dragspel och sång i en blandad repertoar med bl.a.
sjömansvisor, visor och schlagers av äldre och nyare årgångar.

Pris: 2.300

Pris: omsorgen 1 500
övriga 2.000
Kväll efter ök

Calle ”på Läjet” Karlsson
Musikalisk underhållning med egna och andras visor och
sånger. Taube, Olle Adolphson, Cornelis m.fl. Programmet
kryddas med historier och skojerier från när och fjärran.

Pris: omsorgen 2.100
övriga 2.500
Helkväll pris efter ök

Carl Töllborg Nytt
Alla är vi sjömän på livets stora hav
En lättsam underhållning med allvarlig botten.
Carl Töllborg sjunger och spelar gitarr till kända och mindre
kända visor om sjömannens liv och leverne.

Pris: 1.450

Catarina & Frazze
Gamla goa låtar
Gamla kända schlagers och visor som alla känner igen.
Det ordnar ”la” vi Nytt
Frazze och Elizabeth Grimberg bjuder på Göteborgshumor med ”Kal o Ada” som kärleksgnabbas, blandat med sköna kända låtar.
Frazzes melodikryss
Pris: 2.400
Ett lättsamt finurligt kryss för alla gamla kända schlagers
Frazze själv 1.350
och visor som alla känner igen.

Dalibor Stanic
En musikalisk resa där dragspelet och musiken tar med åhörarna till olika delar av Europa.
Melodier från bl.a. Italien, Balkanländer framförs på ett sätt
Pris: 2.000
som ingen kan motstå.
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Musiker Hbf
Dan Eriksson
Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången
Sjunger och berättar om Dan Andersson.
Elvis i våra hjärtan
Elvislåtar från 50-talet och framåt!
Musikalisk frågesport
Njut av sång och musik i ett underhållande program.
Från Bellman till Elvis
Pris: omsorgen 1.400
Visor, gospel och favoritsånger m.m. Kan varieras.
övriga 1.850

Dragkrokarna
Blandad underhållning från visa till jazz.
Åtta medverkande vid full styrka: 3-4 dragspel, bas, gitarr,
trummor, keyboard & 2 sångsolister!

Pris: 1.500
omsorgen Halmstad 1.200

Dragspelsduon
Dragspelare som underhåller med musik och allsång.
Repertoaren är så bred som möjligt - kom gärna med speciella önskemål.
Underhåller även 1-2 timmar på fester och liknande.
Pris: 1.075

Duo Animato
Bengt-Ove Gunnarsson - flöjt, klarinett och sång, tillsammans
med Birgitta Lindén piano, har en blandad repertoar med
klassisk musik, underhållningsmusik, visor och sånger.

Pris: omsorgen 1.600
övriga 2.000

Edward C. Johansson
Country & Rock´n Roll - för alla åldrar!
Trots sin ungdom har Edward redan synts på countryfestivaler, Vallarna i Falkenberg,
äldreboenden och med Hasse ”Kvinnaböske”Andersson.
Han har rest genom USA och vandrat i rockens och countryns musikaliska fotspår.
Ett program för alla som gillar Hank Williams, Johnny Cash,
Pris: 2.250
Jim Reeves och Elvis Presley m fl.

Eva Pettersson
Eva har arbetat inom äldrevård/demensvård i många år. Hon har också sjungit och medverkat i många konstellationer under lång tid. I detta program sjunger hon och acompagnerar till på gitarr. Urvalet är allsångslåtar, visor, ballader och
lite blandat från förr. Önskas solosång går detta också bra.
Inga bokningar söder om Fbg
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Pris: 1.600

Musiker Hbf
Forskarlens Spelmän
Musikanter som funnits i Laholm i mer än 35 år! Nio personer som spelar i huvudsak
nordisk folkmusik och folkliga låtar. Instrumenten är nyckelharpa,
fiol, dragspel och gitarr. Ibland förekommer även sång.
Pris: 2.000

Gamla Favoriter
Fyra musikanter underhåller er med låtar som man spelade förr och som man känner igen
som en kär gammal vän. Nånting glatt, nånting svängigt så att alla hänger med.
Helt enkelt gamla favoriter.
Pris: omsorgen 1.500
övriga 2.000
Hel danskväll 4.000

Gubbröran Nytt
Ett gäng äldre gentlemän, 5 musiker & 7 sångare, bjuder upp till en musikalisk nostalgitripp med en bred repertoar av oförglömliga låtar.
Ren underhållning eller mixat med allsångsblad.
Pris: omsorgen 1.500
övriga efter ök

Gun & Susanne
Erfaren, glad och uppskattad visduo som bjuder på stämsång till gitarr och ukulele.
I samtliga visprogram inbjuds till allsångsmedverkan när publiken kan och vill sjunga med!
Sjunger på svenska.
I Alice Babs spår Nytt
Älskade sånger genom seklen (1700-2000-tal) Nytt
Pälle Näver i ord & ton
Varierande visor utifrån årstiden
Pris: omsorgen 2.400
övriga 3.200

Hallands Fläder
Musikgruppen Hallands fläder spelar till allsång och konsert. Publiken kan sjunga med från
allsångshäften eller i refrängerna i de välkända låtarna.
Om så önskas ges rent konsertprogram med Evert Taubes
Pris: 3.000
eller Cornelis Vreiswijks melodier.
2.000 för två
1.000 Janne solo

Halmstads
Dragspelsklubb
Publiken kan vänta sig underhållning med härliga låtar och bredd på framträdandet.
Spelar även till dans och med reducerad styrka om det önskas.
Pris: omsorgen 1.200
Hstd 1.000

övriga 1.500
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Musiker Hbf
Happe & Kerstin
Välkända Halmstadsprofilen Hans ”Happe” Rosendahl spelar
och sjunger med musikvännen Kerstin Nilsson, dragspel,
gitarr och stämsång.

Pris: 2.300

Harplinge spelmanslag
En kulturförening med mer än 50 års erfarenhet. Full styrka innebär 14 spelmän och spelkvinnor på dragspel, fioler, klarinett, munspel, bas, gitarr och nyckelharpa.
Pris: omsorgen 1.000
Populär musik och folkmusik. Musik blir man glad av!
övriga 2.000

Hasse & Gert
Duon firar 10 års jubileum 2015 med sättningen Musik och sång till dragspel, orgel och
12-strängad gitarr.
Schlagerkavalkaden Nytt
Sång och musik från Björn Afzelius till Östen Warnebring
Dansprogram
Trivsel och motionsdanser max 3 tim.
På begäran spelar dom även countrymusik,
andliga sånger, allsång eller Julprogram.
Pris: 1.500
Dans max 3 tim 2800

Helena Eriksson
Vissångerska med mångårig erfarenhet av underhållning inom äldreomsorgen och föreningslivet. Till eget gitarrkomp presenterar Helena ett finstämt, lättsamt och personligt
visprogram. Vi njuter av kända visor från bl.a. Dan Andersson,
Evert Taube, Cornelis och Nils Ferlin.
Allsång, mellanprat och anekdoter som extrakrydda!
Pris: omsorgen 2.000
övriga 2.400

Herberts dragspelsgäng
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: 2.800

Herberts & Gänget
På Kryzz med Herberts & Gänget!
Ett gäng på upp till 11 personer! - skrattar, sjunger och minns
tillsammans i lekfull underhållning!
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Pris: 4.500

Musiker Hbf
Ingmari Assarson
Glad, social och proffsig musikalisk kvinna. Spelar med glädje i vården och föreningslivet.
Ring, så spelar jag!
Ring, så kommer hon med sitt dragspel - ni sjunger, pratar
Pris: 1.500
och har trevligt! Även allsång och till fest.
OBS: Bokas endast 1/5 - 30/10

Invandrarna
Ett namn med humor! 2 Stockholmare och en norrlänning.
Alla har invandrat till Halland.
Sivan fiol, Kjelle munspel, och Dan på durspel och fiol.
Blandad glad musik, med värme.

Pris: 1.500

Jan Bengtsson & Kerstin Nilsson
Jan Bengtsson från Hyltebruk underhåller med dragspelsmusik tillsammans med Kerstin
Nilsson, gitarr och sång. Publiken kan förvänta sig en seriös
Pris: 2.500
dragspelare med mycket energi och en gitarrist som gärna
Jan solo 2.025
sprider sång, glädje och harmoni.
Kerstin solo 1.725

Kerstin och Pia
Pia sjunger egna, vackra låtar till gitarrackompanjemang. Kerstin sjunger, joddlar och spelar
gitarr till andras låtar. Harmoni, stämsång och glädje i generös Pris: 2.500
musik- och sånggemenskap.

Kjelle Thunström Nytt
Kjelle munspelare
Ett rent munspelsprogram! Olika slags munspel presenteras och smakprov serveras av
en Falkenbergare i övre medelåldern, mycket intresserad av svensk folkmusik men även
populärmusik. Medlem i gruppen ”INVANDRARNA”, Harplinge Spelmanslag, och Hallands
Spelmansförbund. Svensk folkton ligger honom varmt om
Pris: 900
hjärtat, men här blir det bara munspel.

Los Tres Guapos
Bosse Andersson, Anne- Margreth Winberg, Victor Salazar är «Los Tre Guapos»!
På svenska; «Dom Tre Snyggingarna!»
Med bl a keyboard, panflöjt och gitarr tar dessa tre musketörer
Pris: 2.000
ton! Välkomna till en musikstund som förgyller vardagen!

Lyrisk ton
Bengt-Ove Gunnarsson - flöjt, klarinett, sång och Bo Haraldsson - gitarr.
Med uppskattad musikalisk bredd spelas klassisk och
Pris: 2.000
modern musik, samt visor och lättare underhållning.
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Musiker Hbf
Manolo
Från Csardas till Evert Taube
Manuel Tomás-Prats, mer känd som artisten Manolo, bjuder
på varierande dragspelsunderhållning med världsmusik.

Pris: 1.150

Martin & Tommy Nytt
Två erfarna musiker spelar gärna både dagtid och kvällstid, även till kalas och dans.
En blandad repertoar med härliga danslåtar och populärmusik
från de bästa åren, 60-70-80 talet. Har även en bred repertoar
Pris: 2.500
från visans värld.

Monica Robertson
En stund i Alf Robertsons anda
Hustrun Monica Robertson tolkar maken sångaren, textförfattaren och kompositören Alf
Robertsons sånger. Med sin gitarrist tar hon er med på en
Pris: 3.500
resa genom Alfs liv och karriär.
Det är ett program fyllt av minnen, musik och mycket värme.

Morfars Trio
Dom vill sprida glädje till alla som tycker om Glad musik, Roliga texter, Egna låtar,
Underhållande historier, och Smäktande toner.
På repertoaren finns bl.a. Lasse Dahlquist, Evert Taube,
Pris: 2.350
Jules Sylvain, Sten-Åke Cederhök, Benny Andersson

Morups Spelstugas Spelmän
Med dragspel, durspel, fiol, munspel, mandolin och gitarr framför de program med folkliga
låtar, visor, schlagers eller läsarsånger. Programmet kan
anpassas efter årstiden och efter beställarens önskemål,
Pris: 1.000
som t.ex. allsång,julprogram eller musikfrågesport.

Måndagsgänget
Sång och musikgrupp från Kungsbacka. 4 glada spelemän
bjuder på de äldres favoriter. Musik för en glädjestund!

Pris: 1.250

Nicola D´Lima Johansson
Sing-along-Bingo!
En glad och underhållande musiklek. Tävla, sjung och kanske även dansa!
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.
Pris: omsorgen 2.000
Festmusik! - Även helkväll.
övriga 2.500
Nicola spelar gärna på er fest - musik till mat och dans.
Festmusik enligt ök
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Musiker Hbf
Nizzan Veteranerna Nytt
4 mogna killar från Halmstads välkända Nizzan Jazz Band spelar upp med Lasse Svensson
på trumpet, fiol och sång, Boris Carlson banjo och sång,
Pris: omsorgen 2.000
Jörgen Nielsen keyboard och Christer Francke trummor
övriga 3.000

Nisses grabbar
2 fioler, klaviatur, gitarr, bas och trummor!
Delad glädje - är dubbel glädje!
Deras glädje är god musik och de vill även glädja publiken! De är musikanter som spelat i
orkestrar runt om i landet. Sättningen ger möjlighet till bred repertoar, allt från dansband
till folkmusik. De dras åt musik från 40- 50- 60- och 70-tal.
Kan ha med musikanternas ålder att göra!
Pris: 2.300
Låt oss glädjas tillsammans!

Peo Borg
Hjärngympa - med musik!
En trevlig och intressant stund med samtal och minnen runt kluriga saker och årtal från
”Kluriga” lådorna. Med hjälp av musik och gärna allsång, löser
vi frågorna tillsammans.
Pris: 1.500

Reine Johansson - teatertrubadur
Dylan på svenska Nytt
Reine berättar om den store barden och framför hans låtar i Wiehe, Afzelius, Dagebys och
egna översättningar.
Visdiktarnas vilda liv!
Sånger och skrönor om Ferlin, Fröding, Cornelis, Allan Edwall m.fl.
Det var en gång en sjöman…
Möt Fritiof Andersson, Jungman Jansson,
Pris: omsorgen 2.000
Charlie Barr, m.fl. av havets hjältar!
övriga 2.500

Roland Andréasson och Bengt-Göte Bengtsson Nytt

Den siste bonden
I början av femtiotalet fanns det drygt 250.000 mjölkbönder i Sverige. Idag finns det
5.300 och antalet minskar med en varje dag. Hur länge dröjer det innan vi får se den siste
svenske bonden?
Roland och Bengt-Göte ger med dikter, sånger, berättelser, humor och värme en bild av
denna samhällsförändring och en hyllning till dessa människor
som bröt jorden, lade gärdsgårdarna och gav oss mat på bordet.
Pris: 3.500
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Musiker Hbf
Rozaz orkester
Skön musik till kalaset eller mogendans på festen !
Boka Rozaz för en stunds underhållning eller för en hel danskväll !
Sväng runt till 40-, 50- & 60-talsmusik, dansbandsmusik
och country.
Pris: 2.000
Danskväll ca 4 tim

Danskväll 4.000

Rätta Draget
Välkända Torupsprofilen Maja Adamsson spelar och sjunger tillsammans med Ingvar Larsson. Ett variationsrikt program med välkända schlagers blandat
med en och annan visa. Dragspel, durspel, gitarr och stämsång.
Pris: 2.300
Kanske till och med lite joddel!

Sjung & Le
Med dragspel och gitarr bjuder Anita Öjersson och Karl-Åke Johansson på en blandad
repertoar från Sven-Ingvars till Evert Taube.
Pris: Anita solo 400
duo 700
Inte söder om Varberg

Stefan Petzén & Stefan Wikrén
Landskapsbilder
Inspirerad av Halland har Stefan Petzén komponerat en svit populära instrumentalstycken.
En spännande blandning av moderna klanger och traditionell folkton.
Hjärtat skall gro av drömmar
Visor kring Bo Bergmans dikter i tonsättningar av Stefan Petzén.
Halländska julsånger och melodier
Blandas med berättelser om sångernas tillkomst och historia,
Pris: omsorgen 2.100
från medeltiden fram till i dag.
övriga 3.200

Sven Söderberg
Sångprogram
Musikglädje och gemenskap är Svens signum. En frisk blandning av gammalt och nytt,
gitarr eller ukulele och rytminstrument, svenskt och på andra språk. Gärna allsång!
Musikaliska frågelekar
Med hjälp av sånger och händelser vi minns
Pris: 1.300
- gissar vi året. Tävla med dina vänner!
efter kl 18.00 1.750

Tommy Leijon, Trubadur Nytt
Lättlyssnat och underhållande.
Låt er roas av berättande och en härlig blandning sånger.
Lasse Dahlqvist, Evert Taube. Mats Paulsson, Dan Andersson,
Ruben Nilsson, Cornelis Vreeswijk med flera

26

Pris: 1.500

Musiker Hbf
Torbjörn Johansson Nytt
45 minuters viskryss med ett dussin lagom kluriga frågor som illustreras med hjälp av fiol
och röst. (En gammal fiol och en inte fullt så gammal frågeställare.)
Underhållande avkoppling - eller avkopplande underhållning.
Tävla individuellt eller i lag, efter eget behag.
Pris: 1.500

Två Långa Nytt
Visor, schlagers, svensktopp – med två långa, gravt medelålders, ännu ej humorbefriade
musiker! Även 50- och 60-tals pop & rock – även Elvis, Sven-Ingvars och Beatles har flyttat
in ”på hemmet”!
Vi anpassar program och ljudnivå till en underhållande
Pris: 2.100
och behaglig upplevelse.

Två polare
Arne Pettersson & Johnny Eriksson sjunger samt
spelar gitarr och dragspel.
En mixad repertoar med visor och schlagers.

Pris: 1.350
Helkväll 4.000

Tvååkers dragspelsklubb
Med Kalle Jularbo i högsätet
Jularbomelodier med inslag av sånglåtar. Allsångsbitar ingår. Ett tiotal spelemän på scenen. Gärna allspel som avslutning!
Så minns vi Thore Skogman
Sång och musikkavalkad med spelemän och solister.
Pris: 1.500
Tillgång till lokalen 1 tim innan

Victor Salazar
Resan
Musiken är gränslös och det perfekta kommunikationsmedlet för en resa tillsammans.
Med musikens språk blir världen öppen och alla kan dela en jättetrevlig musikstund
- det lovar Victor!
Jag vill dansa med dig… Vaya con Dios, Min älskling...
Pris: 1.200
Que será será…Säg mig, quando quando... och mycket mer.
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Musiker Hbf
Viktoria Rockers
Dags att rocka!
Fyra musiker från Halmstad spelar den glada, svängiga 50-och 60-tals Rock´n´roll de själva
växte upp med. Elvis, Eddie Cochran, Roy Orbison, Fats Domino, Chuck Berry, Cliff Richard,
Jerry Williams, Owe Törnkvist m fl - finns på repertoaren!
Pris: 3.100
3 gitarrer, elbas och sång.
Danskväll 6 musiker efter ök

Visgruppen Solskenet
Visgruppen som sjunger och mår bra och delar med sig av musikens glädje.
Blandad repertoar - tar gärna emot önskningar.
Boka 10 – 20 personer beroende på plats och önskemål.

Pris: omsorgen 800
övriga 900

Widuo
Bjud upp!
Dansa och trivs med Widuo - kvällen lång! Benkt Åscar &
Christer Hjalmarsson bjuder upp till dans!

Pris: 3.750 / max 3 tim
Helkväll enligt ök

Åderlåtarna
En blåsorkester, bildad på sjukhuset i Halmstad, bjuder på musikalisk friskvård och underhållningsmusik från tjugotalet och framåt. Brass- och träblåsare samt slagverk. 20 - 25 man.
Krav på yta; ca 30 m2, behov av 20-25 stolar.
Även utomhus vid fint väder.

Pris: 3.000

Åsa Harrysson
En salig blandning
Om ni söker en musiker som kan spela och sjunga både religiösa och profana sånger och
göra både uppträdanden och sjunga allsång tillsammans med publiken, ja då kan det
mycket väl vara Åsa ni letar efter. Denna kraftfulla kvinna kan
spela en bred repertoar på sitt dragspel, och om man vill kan
Pris: 1.600
man få gitarrkomp till.
Med komp 3.200
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Föreläsare Hbf
Anders Källgård
Sveriges öar – i ny belysning
Författaren Anders Källgård berättar och visar Johnny Ahlborgs akvareller ur boken ”Sveriges
öar”. Trots avfolkning finns ett fascinerande och ganska okänt ”Ö-Sverige” att lära känna.
Varför älskar vi öar?
Författaren och nesofilen (ö-älskaren) berättar om olika sorters öar han beskrivit i sina
böcker – varma och kalla, fjärran och nära. Varför tycker så många Pris: 2.500
av oss om att vistas på öar? Många ö-bilder av olika slag utlovas.

Anders Wirdheim
Hallands fåglar genom 250 år Nytt
De senaste 40 åren har Hallands fågelliv inventerats två gånger. När vi jämför dessa, ser vi
även tillbaka på den tid vi kan överblicka. Hasslövsprästen Pehr Osbeck och Lundaprofessorn Sven Nilsson har lämnat värdefulla bidrag från 1700- och Pris: 2.500
1800-talen. Fåglarna berättar om hur landskapet använts.

Andreas Karlsson
Giftmord och gästabud Nytt
Blåkullafärder och våldsamma svärmödrar
Bland skogsrövare och skräppeskitar
Bland spioner och snapphanar
Iförd tidstypiska kläder berättar Andreas om vanliga hallänningars levnadsöden för snart
400 år sedan. Episoderna är i huvudsak hämtade från de
Pris: 1.480
6 böcker som han och hans syster givit ut.

Anna-Pia Åhslund
Möt en rad kraftfulla kvinnor i Halland. Vi börjar på 1700-talet, då mamsell Charlotta körde
genom landskapet med häst och vagn, och hade en pistol gömd i förklädesfickan. Hon
handlade med rökt lax och bingeslöjd. Anna-Pia berättar och
visar bilder av halländska kvinnor i olika tider som driver
Pris: 3.000
företag, jobbar politiskt, skapar konst, forskar osv.

Annette Seldén
Natur i Kungsbacka
Följ med på en film- och bildberättelse genom Kungsbackas 15 naturreservat.
Med kameran som naturvårdsverktyg
Med bild och film berättar hon om hur porträttet av de15 naturreservaten växte fram.
Afrika - En resa i Tanzanias nationalparker.
Island (hösten 2015) – En spännande film och bildberättelse
om Islands natur. Nytt
Pris: 3.000
Mörkläggning och tillgång till ljudanläggning i stora lokaler.
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Föreläsare Hbf
Ben Olander
”Jag lydde inte order” Föreläsning till sprakande bildspel om den händelse under Nytt
Andra världskriget där flest svenskar var inblandade i direkta stridshandlingar.
Kaptenen på M/S Stureholm ställdes inför krigsrätt för att ha räddat 62 brittiska sjömän
under ett rasande sjöslag. Föreläsningen är en hyllning till de som dog till sjöss för att hålla
Sverige igång under kriget.
Ulrika Eleonora En modig dansk prinsessa som 1676 skipar fred i Norden. Nytt
Tal, sång, bildspel och musik i tidsenlig klädsel.
Hoppets ljusa strimma Musik och bildspel om ”det som ryms mellan mobbing och folkmord”. Om Raoul Wallenberg heroiska insats.
Pris: 3.125
Programmets arvode går till ungdomars studieresor till Auschwitz.

Bengt Bengtsson
Den f.d ostmästaren från Kvibille ger en inblick i hur ett av världens minsta mejerier kan
överleva i denna storfusionens tidevarv.
Två program om tillverkningen av 2 av Sveriges mest kända ostar - Cheddar och Ädelost.
Möjlighet till provsmakning finns.
Bildvisning; om äldre tillverkning.
Filmvisning; om nyare tillverkning.

Pris: 550

Mörkläggning är önskvärd.

Calle Karlsson
Med Läjet (Träslövsläge) som utgångspunkt får publiken en inblick i ett litet fiskesamhälles
utveckling och förändring över tid.
Calle bjuder på en lustfylld stund, med det lokala kulturspråket ”Läjesboa” som sammanhållande faktor.
Pris: omsorgen 2.100
Projektor krävs.

övriga 2.500

Carina Zimmerman
Kostens betydelse för friskare liv.
Vad händer i kroppen vid utbrändhet. Vi lär oss lyssna på kroppens signaler.
KBT verktyg ”tankar känslor beteende ”. Nytt
Pris: 2.700
Carina är en Hälsoinspiratör. Du går hem med många svar och
ny inspiration.

Carnevale di Venezia - fotografia e musica insieme Nytt
Fotografi och musik i förening, bildspel med foton från karnevalen i Venedig med livemusik av Vivaldi och Albinoni, tolkad till jazztoner.
Musik: Per Thornberg och Stefan Wikrén. Foto: Hans-Lave Angviken
Pris: 3.600
Bildprojektor med HD möjlighet (1920x1080) krävs
samt möjligheter till mörkläggning.
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Föreläsare Hbf
Edda Kraenzmer
Bildvisning till musik
Prins Bertils stig Ögonblicksbilder från denna vackra vandringsled.
Naturens serenad Naturbilder genom årstiderna när ljuset var som vackrast.
Mörkläggning och duk krävs.

Pris: 1.400

Eva Berntsson Melin
Etnolog och tidigare verksam som 1:e arkivarie vid museet i Varberg – visar bilder och föreläser om sägner, folktro och traditioner kopplade till
bl a naturen, årets och livets högtider,
havandeskap m m i Halland.
Pris: 1.350
Gör även stadsvandring i Varberg.

Eva Jagrell
Lyrik - om ordens kraft
Om lyriken som ett själsläkande medel utan skadliga biverkningar. Om orden som vapen,
läkning och mötesplats.
Meditation - inspiration och hjälp i vardagen
Om egna erfarenheter, forskningsresultat, och prova på– pass. Olika typer av meditation.
Dansa vidare – om livet efter arbetslivet
Om hopp, fall och att resa sig igen på livets dansgolv.
Pris: 2.000
Tankar, musik och lyrik.
Dansa vidare 2.250

Gunilla Nilsson
Vårt inre ledarskap
«Att känna andra kallas förståelse. Att känna sig själv kallas visdom.» säger Lao Tzu.
Hur gör vi det -lär känna oss själva?
Gunilla Nilsson arbetar som kroppsterapeut och berättar om hur vi kan öka vår
Pris: 2.500
självkännedom. Vi får även prova på några övningar.

Gunnel Larsson
Med Tansibiriska till Mongoliet
En spännande resa genom Ryssland och enastående naturupplevelser i Mongoliet.
Från öken till taiga
Natur och växtlighet i Mongoliets skilda klimatzoner.
The big five
Nära inpå djurlivet under safari i Kenya.
Pris: 1.600
Digitala bilder, mörkläggning önskvärd.
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Föreläsare Hbf
Helge Kärrbrant
Balgö – 4 årstider
Natur, växtlighet, och djur på Balgö och 8 andra öar i naturreservatet.
Bilder från mitt närområde
Från Fyren i Bua i norr, till kitesurfare i Björkäng i söder.
Ett år med kameran
2011 fångat i kameran, från många olika platser i Sverige, Österrike och Slovenien.
Fotovandring juli 2012
Natur och djur i österrikiska Steiermark.
Pris: omsorgen 650
Hurtigruten: Världens vackraste sjöresa.
övriga 1.550
Ca 1 tim. Mörkläggning behövs.

Hertha Berggren
Sällsamma historier
Vill ni känna nackhåren resa sig? Låt Hertha lyfta på slöjan till det sällsamma!
Selma och Bredvidvärlden
Selma Lagerlöfs mystiska värld, osynliga för de flesta, påträffas i bl a ”Herr Arnes penningar” och ”Körkarlen”.
Karen Blixen
Hertha levandegör en av Danmarks största diktare och bjuder Pris: 2.120
på några av hennes otroliga historier.

Ingegerd Sahlström
Plats på scen Nytt

Ingegerd kåserar med anledning av Halmstad teaters 60 års jubiléum
Astrid Lindgren
En föreläsning om vår stora författarinna, hennes liv och författarskap.
Pris: 1.350
Nyfiken på Fiken - och andra kvinnor i Halmstad
Berättelser om några kvinnor som levt i Halmstad från1600-talet till nutid.

Jan Stenklint

Nytt

Jan är arkitekt, uppvuxen i det småländska glasriket och fascinerad av glasets form- och
uttrycksmöjligheter.
Hur mår svenskt glas?
Bildspel om våra glasbruk, deras konstnärer och verk och hur svenskt glas nådde internationell ryktbarhet. Svenskt glas är i dag en bransch i kris – hur behålla denna omistliga del av vårt kulturarv?
Mörkläggning, digital projektor och duk krävs.
Ej bokning vintertid till platser som medför längre mörkerkörning.

Pris: 2.500

Jan-Olof Nilsson
Lucky Strike – kärlek och dramatik i andra världskrigets skugga Nytt
Författaren berättar och visar bilder utifrån sin prisbelönta bok.
Det blir även tidstypisk musik ur en rörradio och en del föremål Pris: 2.500
som väcker igenkännande leenden.
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Föreläsare Hbf
Kathinka Lindhe
Journalist och bibliotekarie från Halmstad och barnbarnsbarn till Sixten Sparre!
Sorgeliga saker hände - Elvira Madigan, Sixten och mig Nytt
Först en allsång av skillingtrycket från 1889. Därefter berättas löjtnanten och cirkusprinsessans vidunderliga kärlekssaga, känd från film, operetter och
romaner - men ur den bedragna hustruns synvinkel.
Pris: 2.000
Vi får en inblick i vardag, mode och vanor i de högre skikten
i det sena 1800-talets Sverige.

Lars Danielsson
Filosofilärare, skribent och fotograf.
Fyra världsdelar Nytt
Enkelt och trevligt med ord och bild om bla Niagarafallen, Tasmanien, Melbourne,
St.Petersburg, Paris, San Francisco och Dubai.
Filosofi, Katter och Poesi
Lättsamt kåseri med bilder på vackra, intressanta katter från
resor i Ryssland Kina, Turkiet och Portugal.
Pris: 2.000
-Katter är djurvärldens filosofer som inspirerat många poeter!

Lennart Jonsson
I huvudet på en radiopratatare
Ett lättsamt kåseri om livet vid en radiomikrofon och om sådant som kan hända i en direktsändning som ”Tur på Hjul”, i Radio Halland P4.
Programledare och ”skådis” – på gott och ont, samt lite
Pris: 1.950
annat smått och gott från kåsörens drygt sjuttioåriga liv.

Maria Berg
Fantastiska bildspel – för alla sinnen! Praktiska övningar – smaka, lukta och känn!
Tillfällig Thailändare Nytt
Alla har en relation till Thailand. Känn igen dig och njut av den thailändska kulturen/naturen.
Sri Lanka - den gröna ön
Färgstarka, levande bilder. Känn på tyg, smaka godis och lukta på kryddor.
Halländsk trädgårdsprakt
Tjuvtitt på privata trädgårdsparadis. Inspireras och njut av andras konstverk. Kan avslutas med
blomsterbingo.
Året runt i vår tama natur Nytt
Leta insekter i bingobildspelet! Smaka på hemlagat, plantera taggetsfrön och ev äppelprovning.
Programmen är ca 1 timme långa men tidens kan anpassas.
Krav på mörkläggning och önskvärt med projektor/datorkanon.

Pris: 3.300
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Föreläsare Hbf
Mats Dahlbom
Ätramynningen – ett spännande område i Nordens medeltida historia!
Vem byggde och vem rev falkenbergsborgen med sitt imponerande torn? Varför?
Vem konspirerade mot kungen på borgen? Har den heliga Birgitta besökt Falkenberg?
Varför fanns det två städer i Ätramynningen?
Spännande frågor och en del nya svar i programmet som
bygger på boken ”Falkenberg i dansk medeltid” av Mats Dahlbom Pris: 2.000
och Peter Skoglund.

Monica Robertson Nytt
Ett liv som förändras – min resa som anhörig
Att leva med sjukdom i familjen. Vara anhörig och se sitt familjeliv totalt förändras. Vad
händer med rollerna i familjen? Vem blir stark/svag? Vad säger Pris: 3.000
man till barnen? Hur hanterar man sorgen?

Owe Wennerholm
Bockstensmannen
En spännande mordgåta från vår medeltidshistoria - som får sin lösning efter mer än 700 år.
Föredrag med diabildsvisning, varar ca 40 min och därtill
frågestund med diskussion.
Pris: 1.900
Mörkläggning krävs.

Patrik Leonardsson
Halland - landet innanför hallarna
Populär föreläsning i ny version i samband med nyutgåvan av boken med samma namn.
Nissan - en å från a till ö
En naturfotografisk skildring från källa till mynning.
Över tid och rum
Bildföreläsning om Patrik och hans fotografi.
Smakprov ur 5 böcker och idéerna bakom.
6 min bildspel ”Vinter i ett sommarlandskap” - om så önskas.

Pris: 2.800
+ 300 med bildspelet

Pälle Näver
En resa i ord och bild.
Birgitta Artursson och Kerstin Hallén visar diabilder från Vättehult, läser Pälle Nävers dikter
och gestaltar några personer Pälle mött och diktat om.
Programmet är 45-60 minuter.
Mörkläggning, gärna högtalaranläggning och projekterbord.
OBS - helst inom 5 mils radie från Halmstad!
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Pris: 1.150

Föreläsare Hbf
Stefan Nilsson
Bildvisning med föreläsning: (60 min)
Mina smultronställen i södra Halland
Höstvandring i Kvikkjokk och Sarek
Argentina med delar av Chile och Brasilien
Naturens väsen - bildspel till musik (OBS; 25 min)
Krav: mörkläggning, duk, projektorbord, mikrofon (helst mygga),
gärna högtalare eller ljudanläggning att koppla till laptop,
förlängningssladdar.

Pris: 1.600

Stig Stjernberger
Stig har i mer än 40 år arbetat med såväl tidningar som radio och TV. Både som nyhetsjournalist och som ansvarig för vetenskapsprogram i SVT.
Poppe, Palme, Persson!
Från sin långa radio- och TV-karriär, berättar Stig om möten med Pris: 2.000
profiler från olika estrader. Nutidshistoria på ett underhållande sätt.

Stig Ågren
Globetrotter med spännande bildföredrag/kåserier.
Cecilia Vasa Sveriges första skandal och partyprinsessa.
Kung Salomo och Drottningen av Saba och det svarta slaveriet
Båtresan som slutar i öknen
Pris: 2.000
Dalai lamas Tibet

Susanna Hillbom
Vissångerska och estradpoet - men även taktil massör, onkologisjuksköterska och vårdlärare.
Kärlekens och kättjans kemi Nytt
Föreläsning med sånger, dikter och fakta om de kemiska reaktionerna som framkallar de
tre fenomenen lust, förälskelse och kärlek.
Det rör sig om dig – och det som berör dig
Föreläsning med sånger, dikter och fakta om beröringens och gemenskapens fysiologi.
Programtid 75 min - om enkel ryggmassage ska läras ut.
Programmen passar även för vårdpersonal.

Pris: 1.900
2.700 för 75 min

Sven Larsson
Historikern och författaren berättar i ord och bild om att vara hallänning för 300 år sedan.
Det utsatta gränslandet Halland
Från krigstid till fredstid under 1700-talet.
Halländska kvinnor på 1600- och 1700-talet
Utsatta och starka, förtryckta och handlingskraftiga.
Hallänningarnas förhållande till havet i ett historiskt perspektiv
Pris: 1.400
Mörkläggning krävs.
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Föreläsare Hbf
Thomas Andersson
Kirgizistan
Kirgizerna är ett mongolisk folk med rötter i den nomadiska kulturen. Upplev natur, kultur
och människor i detta centralasiatiska land.
Fågelkust
Mitt i Halland ligger ett land skap som ständigt förändras av vind, vatten, is och stillhet. Vi
upplever ett år vid fåglarnas och sälarnas kust.
Indien
Pris: 2.500
Följ med på en resa till nationalparker, kulturella och historiska
platser i norra Indien.

Torbjörn Johansson
Breven hem
Sjömannen Otto Svensson lämnade 1891 Falkenberg för ett liv till sjöss.
Utförligt skildras detta i de 92 brev som han skrev hem till familjen 1891 - 1903, då han omkom under sjöresa utanför Nordamerikas kust. Under dessa år var han mönstrad i 16 olika
fartyg, från en liten slup med tre mans besättning via
Pris: 2.500
fullriggaren William Mitchell till trupptransportfartyget
S/S Pennsylvania.

Ulf Norenius
Föreläsning/kåserier med bildvisning
Orsa finnmark Sveriges sydligaste vildmark
Från Nidingen till Väderön Hallandskusten
Sju sjöar Hallands inland
Mitt Varberg
Klippstaden Petra och Sinai
Fez Ett världsarv i Marocko
Helst mörkläggning och filmduk.

Pris: 1.250

Uno Grönkvist
Safari - Afrikas vilda djur och vackra natur
En fotosafari på Afrikas savanner blir ett minne för livet.
Varför kryssa på floder när det finns hav?
Kryssning utgör den bekvämaste och mest prisvärda semestern.
Nyfiken på världen
Resor med till jordens alla hörn och möt människor du hört
så mycket om men aldrig träffat.

Pris: 2.500

Viss mörkläggning, projektor (kanon) och filmduk krävs.

Victor Salazar
Solens Barn
En fascinerande berättelse där publiken förenas med ett av historiens mest spännande
kulturfolk, Inkafolket. Vi guidas genom tiden som blev avgörande för fallet av denna stora
och högutvecklade kultur.
Victor Salazar kommer från Bolivia och har bott i Sverige sedan 1973. Pris: 1.200
Bildvisning ca 60 min.
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Komik & Magi Hbf
Anton Fast
Stand-up Magi!
Antons förtrollande turné fortsätter 2014!
Publiken bjuds på magi och komik, i ett program som underhåller och förbryllar alla åldrar
med mycket skratt. Allt som behövs är en kvadratmeter golvyta så löser Anton resten med sin professionalism.
Pris: omsorgen 2.000
Låt er förundras!
övriga 2.500

Bo Karlén
Magiker – präst – underhållare
Tempofylld, modern magi- show med fingerfärdihet,
tankeläsning, publik medverkan och humor för alla åldrar.

Pris: 2.500

Christabuu
Med över 30 års erfarenhet i Trolleri och underhållningsbranchen blandar Christabuu
komik med otroliga magiska nummer . Från fingerfärdighet till mentala exprement med
tankeläsning o föremål som svävar.
Varje föreställning är unik och skapad för ert sällskap!
Pris: omsorgen 1.500
Christabuu är meriterad i både nordiska och svenska mästerskap.
övriga 2.000
Att fiska krabba i Alaska Berättelse med trolleri. Nytt
Lördagar 3.000

Jan Wolfhagen
Varsågoda, alla skrattlystna! En unik artist som bjuder på godbitar från såväl imitationens
som illusionens värld. Boka Hans Majestät Konungen, Mr Bean, Bengt Fritiofsson och
andra. och upplev årets roligaste 45 minuter!
Pris: 3.000
Skrattet i centrum och över bältet.

Jodihns Trolleri & Magi
Yvonne & Dan Jodihn bjuder på show och magi med rep, eld, eldkulor genom kroppen,
vatten, spelkort, pengar och mentalism! Trolleri med förbundna ögon, kedjor för utbrytning, mynt och mycket mera.
Pris: Vardag 2.000 kr
Ni kan själva önska!
Efter 18.00 och helger 2.500

Rolf Olsson - berättare
Historier från Majorna
Skrönor från 50-talets Göteborg. Om barndomens original, om goa och viktiga möten med
härliga människor. Allt blandas friskt.
Historier från morfars ”petättelann”
Från sommarlovsveckor på en liten gård på Tjörn delar Rolf minnen för livet.
Roligt, sorgligt och otroligt.
Från 40 år som lärare på grundskolan. Lärare - men också
Pris: omsorgen 750
kompis, mentor, polis, tröstare och vuxen med en stund över
övriga 1.500
då och då.
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Teater Hbf
Stättareds teatergrupp
Resan till Fagersta Nytt
Humoristisk underhållning som inleds med några sketcher om smått och gott.
Efter paus ”Resan till Fagersta” efter en novell av Anna Wahlgren.
1tim inkl paus.
Scen behövs ca 6 x 3 m.

Pris: 3.000

Teater Golum
Kärleksbrev.
Rolig och gripande berättelse om livslång kärlek genom brev.
På scen Hertha Berggren och Inge Linder.
Ca 2 tim med paus.
Tillståndet - Av Kent Andersson och Bengt Bratt. Skratt och allvar, sång och musik. Nytt
8 skådespelare.
1 tim 20 min utan paus. Golvyta 6 x 5 m.
Jag heter Herbert Nytt
En komedi om ett gammalt mycket förvirrat par.
Många skratt och lite allvar!
På scen Hertha Berggren och Inge Linder.
Ca 20 minuter. Passar som soppteater eller inledning till möten.
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Pris: Kärleksbrev 3.000
Tillståndet 4.000
Jag heter Herbert 1.000

Hbf

”Måla för livet”

Bild: Mymmel Blomberg
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