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Hallands bildningsförbund är folkbildningens intresseorganisation i Halland.

Läs mer: www.hbf.se

Hallands bildningsförbund har ett regionalt uppdrag att samordna och för-
medla kultur av god kvalitet till äldreomsorg, handikappomsorg och 
föreningsliv i Halland. I uppdraget ingår även att öka kunskapen om kultu-
rens betydelse för hälsa och välbefinnande. 

Vårt arbete utgår från evidens om sambandet mellan kultur och hälsa och 
från den nationella och regionala kulturpolitiken som säger att kultur ska 
vara tillgänglig för alla.

Från 2016 arbetar regionen, folkbildningen och kommunerna utifrån en 
överenskommelse om kultur i halländsk äldreomsorg.
Överenskommelsen hittar du på vår hemsida: www.hbf.se. Klicka på ”Kultur och Hälsa”.

Har du idéer eller förslag som kan öka kulturens möjligheter
 - kontakta oss gärna!

Vill du ta del av våra Nyhetsbrev: maila m.o@hbf.se
Följ  gärna vår grupp på facebook: ”Kultur för livet”

 Omslagsfoto: Anna Lindqvist
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Välkomna till 2017 års utbud



• 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 fakturerar arrangören på det pris vi kommit överens om.

•  OBS! Förutom priset som anges i katalogen betalar beställaren även 
 reseersättning med 18.50 kr/mil. 

•  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! 
 Tag kontakt med artisten i god tid.

• Vissa program presenteras till subventionerade priser - se info sid 7

•	 	 Ingen	bokning	är	klar	förrän	den	är	bekräftad	via	mail	eller	tel.

•  Använd gärna vår hemsida där fler artister presenteras och där du kan ta del av  
 mer information. Här finns även möjlighet att skicka in bokning eller rapport 

 direkt från hemsidan. Sidan hittar du på:

www.hbf.se
Klicka på den blå knappen med texten ”Till vårt kulturutbud”.

Ring: 035-17 77 73
Maila: bokningar@hbf.se

Posta: Kungsgatan 1, 302 45 Halmstad

Vår service för beställare och artister
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Subventionerade	program
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På sidorna 7-17 presenteras ett antal program som vi subventionerar med 
med 50 % av kostnaden, genom medel från Region Halland. Programmen 
väljs ut i samverkan med kommunernas kultur och äldreomsorg och fören-
ingslivet.

Äldreomsorgen:
Kommunerna bokar utifrån den nya regionala överenskommelsen.  
Kontaktperson för detta finns för varje kommun. 
För frågor: maila bokningar@hbf.se, eller ring 035 - 17 77 73.
Överenskommelsen hittar du på vår hemsida: www.hbf.se. Klicka på ”Kultur och Hälsa”.

Föreningslivet:
Subventioner till föreningar utgår för 2017 med 200.000 kr. 
Först till kvarn gäller - dock endast ett program per förening och år.

Du	betalar	50	%	av	kostnaden	för	dessa	program.
Det	är	detta	minskade	pris	som	anges	i	katalogen,	sid	7	-	17.
Halva	resekostnaden	tillkommer.

När subventionerna är förbrukade, kan du fortfarande boka programmen. 
Du betalar då hela kostnaden, dvs dubbelt pris jämfört med vad som står i 
prisrutan - samt hela resekostnaden.

Subventionerade	program



7

Subventionerade	program
-se info sid 6

Dagnys	Döttrar

Pris:    4.500Pris: Jazz på svenska    3.300
          PIAF   4.500    

Möt Anna Lovdal, lovordad sångerska från 
Halmstad, tillsammans med musikvänner.
	
Jazz	på	Svenska
Ett program med sånger som framförts av 
svenska jazzsångerskor som Monica 
Zetterlund, Barbro Hörberg, Lill Lindfors 
och Alice Babs. En stund av närhet och 
stämning med välkända sånger i egna 
smakfulla arrangemang. 
Anna och Jon Brooks (gitarr)

PIAF
I sitt berättarprogram tar Anna upp Edith 
Piafs artisteri och fascinerade levnadsöde. 
I ord och toner gestaltas denna starka 
kvinna, både självsäker och osäker, som 
tog sig från gatan till de största scenerna i 
världen. Här ingår många av de sånger som 
gjorde Piaf till legend. 
Anna med Lars Åke Snus Svensson (piano) 
och Axel Croné (kontrabas och basklarinett)

Anna	Lovdal

Dagnys Döttrar reser vidare med ett nytt 
program, in i det glada 60-talet!
En härlig blandning av teater, sång och dans 
hela vägen från Svensktoppen till
Billboardlistan.
Njut av musiken från bland annat Siw Malm-
kvist och The Beatles.

Göteborgstrion Pernilla Karlsson, 
Sara Axelsson och Emelie Dybeck bjuder 
generöst på sina erfarenheter från musikal-
scener i Sverige och Norge.

Fri golvyta: ca 6 m² 
Eluttag
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Subventionerade	program
-se info sid 6

Eva	&	Dorotea

Pris:    3.300

Eva Bartholdsson har funnits på musikens 
alla scener i nästan ett halvt sekel. När hon 
fritt fick välja en ungdomlig partner fanns 
ingen tvekan; Dorotea Dragodan från 
Varberg!
Dorotea studerar cello och kombinerar 
ungdomlig fräschör med musikalitet och 
enastående följsamhet.

Med sång, gitarr och cello böljar deras 
program mellan de sjungna och de berät-
tade orden. ”Det vi själva gillar och gärna 
vill dela med oss av!”

Vilken succé för detta musik- och danspro-
gram! Specialskrivet och framtaget just för 
äldreomsorgen och föreningslivet i Halland.

Tre unga scenartister berättar om en kväll 
på en halländsk dansbana på 40-, 50-talet. 
Med charm och  begåvning dras publiken 
obevekligen med i dansens virvlar. 
Folkdans, swing och vild jitterbugg!

Ensemble:
Edward C Johansson; en av våra mest 
bokade musikanter.
Gustaf Jönsson, dansare och aktör, bl a från 
Göteborgsoperan.
Anngelina Rautalin; sång och dans, musikal-
artist.

Tillgång till lokalen: 1 tim innan

Pris:    4.500

Får	vi	lov

 foto Mymmel Blomberg
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Subventionerade	program
-se info sid 6

 foto Mymmel Blomberg Tant	Parant

Pris:    3.750

Komik	-	och	nyskapande	folkmusik

Tre unga musikanter - och paranta tanter - 
bjuder in till lekfullt, musikaliskt möte.

Parant betyder stilig och elegant, men vad 
betyder tant? Vad skiljer en tant från en 
gumma eller en kvinna från en tant? Och 
vad händer med lyssnaren som möter Tant 
Parant? 

Med inspelade intervjuer och egna berät-
telser varvas utforskande av begreppet tant 
med nyskapande folkmusik. Resultatet blir 
en spännande tantkonsert

Från Göteborg kommer:
Hilda Ekstedt: saxofon
Hugo Gerdmar: dragspel
Emma Engström: piano

Pris:      4.000

Kvartiåtta

Här möter du tre unga musiker från Halm-
stad, som vigt sina liv åt musiken.

De träffas på musik-, revy- och teaterscener 
både i Sverige och utomlands och har gjort 
hyllade spelningar i Hallands äldreomsorg.

Med gitarr, trummor, bas och stämsång får 
publiken varierade och svängiga versioner 
av både välbekant och nytt. Från Taube till 
Avicii!

Allt levererat med ungdomlig spelglädje 
och en rejäl glimt i ögat!

Xerxes Andrén: trummor
Oscar Pahlm: bas
Lukas Wikström: gitarr

 foto Mymmel Blomberg

Nytt
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Nytt Nytt

Subventionerade	program
-se info sid 6

Swingakuten

Pris:    4.500

Resonansen

Vad ska man göra när man känner sig trött 
och hängig och i akut behov av något upp-
piggande? Jo, ett bra tips är att lyssna på 
lite härlig swingmusik. 

Musikerna i Swingakuten är väl rotade i 
jazztraditionen och kan sin Goodman och 
Armstrong och har länge varit med i jazzens 
toppskikt. De bjuder på en oemotståndlig 
blandning av evergreens och rena swing-
nummer i sann 30-40-talsanda. När klarinet-
tens löpningar slingrar sig runt bastubans 
walking och gitarrens stadiga rytm går det 
bara inte att värja sig.

Keep swingin´ !

Lekfull klassisk musik - i tidsenliga kläder! 

Halländske gitarristen Mats-Göran Hög-
ström och pianisten Iréne Högström, bördig 
från Jämtland, bildar RESONANSEN – en 
duo med bred konsertverksamhet i Sverige 
och utomlands. 
De erbjuder klassisk musik och svensk 
vistradition i lekfull blandning, där båda 
sjunger och musicerar på gitarr, basgitarr, 
piano, tvärflöjt, ukulele m.m. 

Duons mångsidighet ger stora möjligheter 
att skräddarsy program för olika lokaler och 
publikgrupper. 

Några programförslag: 
Klassiska	pärlor	och	nordiska	visor		
Musik	i	lövsprickningen
Alla	tiders	Bellman
Bland	kobbar	och	skär
Musik	i	Juletid

Pris:    3.300
turné från    2.300
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Subventionerade	program
-se info sid 6

Cirkus	Olympia

Pris:    1.250

Möt	cirkushundarna!

Från vår halländska cirkus med vinterläger 
i Drängsered, kommer Henrika Bengtsson 
med assistent, tillsammans med cirkusens 
hundar.

I ett lekfullt dressyrprogram på ca 15 min 
får du möta blandrashundar , dvärgspetsar , 
toy-, dvärg- och mellanpudlar.

Dessutom berättar Henrika om sitt halländ-
ska cirkusliv och självklart blir det tid för 
publiken att hälsa på och kela med hundarna.

Fri golvyta: minst 3 x 4 m
Ej bokningsbar perioden 20/3-20/9

Världskrig	
-	och	en	brudklänning

Nytt

Pris:                     750

 foto: Jan Svensson

Föreläsning med bilder, föremål och film
- om beredskapstidens Halland.

Utställningen ”Världskrig och en brudklän-
ning” på Garnisons- och Luftvärnsmuseet 
2016, blev välbesökt. Beredskapstiden 
väcker fortfarande många minnen. Det var 
en tid när mörkläggning och ransonering 
blev vardag för hallänningarna - men även 
en tid när fantastiska kärlekshistorier kunde 
uppstå. Som när en amerikansk pilot som 
nödlandat i Skåne, fick sy om sin fallskärm 
till brudklänning.

Föreläsningen blir ett samtal mellan delta-
garna och museipedagog Andreas Persson. 
En minnesvärd stund utlovas och delta-
garna välkomnas att dela med sig av sina 
minnen från tiden. 

Programmets längd ca 1 tim
Gruppstorlek: max 10  (gäller äldreomsorgen)
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Subventionerade	program
-se info sid 6

Pris: Trio    4.500
         Duo   3.300

	
Suzanne	Rangstedt	och	
Bengt	Magnusson	

Pris:    3.300

NyttNyttPovel	Ramel
-vi	får	inte	upp	kokosnöten!

Povel Ramels kuliga och kluriga krumelurer i 
ny smällkaramellförpackning!

Med underfundiga och halsbrytande texter 
lockas artister och publik in i Povels alldeles 
egna musikaliska universum. 
Konserten tar upp frågor som: hur kokos-
nötter öppnas, värdet i att ta av sig skorna, 
att inte hitta sin tvål, att underbart är kort 
och över alltihopa lyser moder sooool.

Hjärtligt välkomna till ett sprudlande, gläd-
jefyllt kaos där allt rimmar!

Från Göteborg kommer rutinerade artis-
terna, sångarna Evelyn Jons och Erik-André 
Hvidsten och pianist Fabian Kallerdahl.

Konserten går att boka med en eller två sångare, 
tillsammans med pianist.

Passion	i	ord	och	ton

Denna uppskattade Göteborgsduo återvän-
der till Halland med sin specialitet - en frisk 
och överraskande genreblandning. 

Till Bengt Magnussons karaktäristiska 
gitarrarrangemang bjuder de på en varm, 
innerlig, humoristisk och genommusikalisk 
föreställning.

Italiensk passion, underskön spansk gitarr-
musik, älskade svenska visor och humoris-
tiska texter av Kent Andersson i unika tolk-
ningar av gitarrvirtuosen Bengt Magnusson 
till skådespelaren Suzanne Rangstedts 

mörka, vackra röst.



Vår	Bästa	Tid	Är	Nu
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Subventionerade	program
-se info sid 6

Nytt

Pris:    3.000

NyttFrån	Charlie	Chaplin	
till	Alice	Babs

Ett musikprogram för seniorpubliken 
- byggt på glädje och stämning.

Publiken får njuta av välklingande stäm-
sång och bjuds själva upp till allsång.
Tillsammans minns vi tillbaka med anekdo-
ter kring musiken från musikalens, filmens 
och revyns värld från 20 – talet och framåt.
Kryddat med en och annan svensktoppslåt!

Från Göteborg kommer denna trio med 
erfarenhet från bl a Diggiloo, Allsång på 
Liseberg, tv-serier, filmer och scener runt 
om i landet.

Medverkande: 
Jennie Lindgren, Jonas Rimeika och Per 
Strandberg

Blir man någonsin för gammal för kärlek? 
Är den ena kärleken den andre lik? 
Och borde man alltid sätta kärleken först? 

Med musik av bl.a. Ted Gärdestad, Povel 
Ramel, Lill-Babs och Jojje Wadenius berät-
tas en historia om kärleken och dess många 
ansikten.

På scenen; halländska scenartisterna Eric 
Olsson, Aron Bjurström och Jim Andersson 
- som alla gått Performing Arts School’s 

artistutbildning i Göteborg 2013-2016

Ej bokningsbara perioden 23/2 - 28/8

Pris:    4.500



Radiominnen

14

Subventionerade	program
-se info sid 6

Pris:    4.500

Nytt Nytt

En musik- och berättarföreställning om 
en tid när alla i Sverige lyssnade på radio.  
Möt ikonerna och musiken från den stora 
radioepoken: Barnens brevlåda med Far-
bror Sven, Karusellen med Lennart Hyland, 
Frukostklubben med Sigge Fürst, Sveri-
ges Bilradio med CeGe Hammarlund och 
mycket annat.
I centrum står en sommarnatt 1959 när tre 
miljoner svenskar lyssnade på ett historiskt 
boxningsreferat.

En halländsk produktion, utmärkt för före-
ningslivet och anpassad till äldreomsorgens 
förutsättningar.

På scenen: Henrik och Alexandra Murdock, 
Falkenberg och Gun Bergström, Halmstad
Manus och regi:  Martin Odd 

Speltid: 40 min
Tillgång till lokalen: 1 tim innan och 30 min efter

Pris:    1.500

Sånger	vi	minns

Sabina Henriksson har stor vana att möta 
publik i skiftande åldrar och situationer – 
inte minst inom äldreomsorgen. 
Med sång och musik som ledsagare väcker 
hon glädje och nyfikenhet hos åhörare och 
medsångare. För meningen är att du ska 
sjunga med!

Sabina har med sig sånghäften med texter 
i stor och tydlig stil, med olika slags sånger 
en äldre publik känner igen; folkvisor, skol-
sånger, schlagers och läsarsånger.

Sången leder Sabina till gitarrspel varvat 
med låtar på nyckelharpa, fiol och durspel.

Programmet lämpar sig särskilt för äldreverksamhet           
45-90 min efter önskemål
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Subventionerade	program
-se info sid 6

NyttFrån	vals	till	boogie	woogie

Örjan och Sabina bjuder på ett musikpro-
gram med innerlig värme, finstämdhet, 
humor och sprittande spelglädje.

Svensk spelmansmusik och nordisk vis- och 
schlagertradition möter amerikansk swing 
och boogie woogie med material av 
exempelvis Povel Ramel, Ulf Peder Olrog, 
Evert Taube, Nils Ferlin och Åsa Jinder.

Från Borås-trakten kommer:
Sabina Henriksson: vissångerska och riks-
spelman, som i detta program även spelar 
fiol och nyckelharpa. 
Örjan Hill: pianist som lovordats för sitt 
briljanta spel av gammal blues och boogie 
woogie. 

 

Pris: omsorg   3.000
         övriga   3.300
         turné     2.500

Den	stora	ensamheten

Pris:    3.000

Om du vill fråga något, vem ska du fråga?
Om frågorna stannar kvar inom dig och du 
bara kan fråga dig själv – hur blir det då?
Är vi alla ensamma? Ensamma bland andra?
Och hur kommer Evert Taube in i bilden?

En stark monolog med angelägna frågor 
som vi alla både känner igen oss i och tar 
avstånd ifrån och som inte lämnar någon 
oberörd. En speciell dimension skapas av 
den välbekanta musik som ingår i föreställ-
ningen.

Regissör och skådespelare: Petter Heldt

Speltid: 1 tim, 15 min
Tillgång till lokalen: 1,5 tim innan och 1 tim efter
Fri golvyta: minst 3 X 3 m
Mörkläggning önskvärt



16

Pris:    1.750

Att	umgås	med	lera
-praktiskt	slöjdpass

Subventionerade	program
-se info sid 6

Nytt
	
Halmslöjd	
–	som	samtal	eller	praktiskt	slöjdpass

Halm är ett material som använts i Halland 
till bruksändamål – halmtak - såväl som till 
dekoration – julgransprydnader.

Vi	slöjdar	tillsammans
En pedagog handleder ett praktiskt slöjd-
pass som specialanpassas till deltagarna.

Vi	pratar	om	halm
”Hur såg er julbock ut? Hade ni halmstjär-
nor i granen? Tror ni denna tomte dansar 
eller vad gör han?”
Med utgångspunkt från föremål i olika 
halmtekniker leder en pedagog ett samtal 
där vi minns hur halm förekommer och har 
förekommit i våra hem och andra miljöer. 

Tid ca 1,5 tim eller enligt ök
Aktiviteten sker sittande kring ett bord
Gruppstorlek enligt ök

Pris:                   1.750
slöjdpass; tillkommer 25:-/pers för mtrl

Lergods, stengods, porslin – vi är omgivna 
av föremål i dessa material.
Här kan du boka ett slöjdpass där vi själva 
arbetar med stengods. 

Vi börjar med att göra en skål. Först ska 
leran arbetas lite mjuk. Sedan använder vi 
teknikerna med att tumma och ringla.  Vi 
kan även prova tekniken att kavla lera och 
göra mönster. 
För dekoration kan målning med engobe 
göras på fuktig lera. 
Föremålen måste avslutningsvis brännas i 
en keramikugn.

Tid: ca 2 tim eller enligt ök.
Aktiviteterna sker sittande kring ett bord
Gruppstorlek enligt ök.
Pedagog: Åsa Berndtsson 

Finns inte ugn löses detta genom pedagogen



Dansa	för	livet Kulturutbildning	för	personal
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Subventionerade	program
-se info sid 6

Pris:    1.750

Nytt
Nytt

Marita Jönsson och Hugo Tham, utvecklare 
på Region Halland, genomförde under 2016 
pilotprojekt i tre kommuner. Marita med 
konsthantverk och Hugo med dans. Nu kan 
du som personal ta del av deras erfarenhe-
ter och kompetens.

Halmslöjd	och	keramik
Prova på och lär dig om halmslöjd - eller ke-
ramik. Praktisk övningar varvas med berät-
telser om hur man kan arbeta med seniorer.

Dans	för	seniorer
Du får en inblick i skapande dans för senio-
rer med eller utan funktionsskillnader. Vi 
provar seniorernas dansövningar och disku-
terar hur dans och rörelse kan göra skillnad.

Utbildningen anpassas efter era förutsätt-
ningar och behov.
Kontakta oss - så planerar vi tillsammans.

Pris: bestäms utifrån tid och gruppstorlek.

Tillsammans med Hugo Tham kan du nu 
ordna möjligheter att prova ett helt nytt 
sätt att använda dans för seniorer. Vi provar 
och tänker på rörelse utifrån nya perspektiv.  
Övningarna passar även för de med funk-
tionsskillnader.

Seniorer som dansar med Hugo berättar om 
känslan av glädje och välbefinnande, bättre 
balans, mindre yrsel och mjukare leder. 

”Jag var på fysträning i morse men jag blir mycket 
mer genomarbetad i kroppen här på dansen, och 
det utan att märka det. Hela jag får vara med!!”
                Dansande dam i äldreomsorgen, 87 år

Hugo och danskollegor hjälper er att pla-
nera för ett upplägg som passar era behov. 
Ett enstaka tillfälle - eller en serie av träffar.
Kontakta oss - så planerar vi tillsammans.



Alla	mina	år	med	populärmusiken
Trubadur som sjunger egna och andras låtar till gitarr. Vi skrattar sjunger och minns till-
sammans! Även Musikquizz och Allsång kan beställas.

Julprogram	med	Kristina	
De vackraste dikterna och sångerna.

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

Musiker	

40-talisterna

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

Hstd, Hylte, Lah    1.500  
efter 18 och helger   + 300      

Anita	Milding
Sång	och	piano	i	skön	harmoni
Anita är sångerska och pianist med de flesta genrer på repertoaren. 
Hon möter sin publik på små och stora scener. Med hjärta och glädje 
bjuder hon på såväl 40-talsmelodier som klassiska pärlor och evergreens.
Ni får gärna önska just era favoritstycken!

Pris: omsorgen  2.300
         övriga  2.600      

Pris: omsorgen  2.400
         övriga  2.600 
danskväll  4.000       

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

Bo	Liljedahl

Pris: omsorgen 2.000                     
         övriga   2.900
 kväll  efter ök   

Pris:    2.300      

Bittan	&	John

Benkt-Åscar

Pris: omsorgen  1.500
          övriga  2.000
Julprogram   2.000
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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 dansbands-
musik, t ex Elvis, Sven-Ingvars, Vikingarna, Lasse Stefanz m fl.
Bandet har stor erfarenhet av vård och dansspelningar.
Spelar även julmusik

Längre än 6 mil från Halmstad ;1000 kr extra för ordinära programmet



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!

Från	Bellman	till	Elvis
Visor, gospel och favoritsånger m.m. Kan varieras.

Ca 1 tim

Ett lättsamt varierat program med musik, sång och berättelser från hjärtat. 
Calles stora erfarenhet och breda repertoar garanterar en skön unik stund i samarbete med 
beställaren.  
Calle	&	Fantastiska	Underhållnings	Bandet
Ett lättsamt musikaliskt föredrag med  Calle och delar av Fantastiska 
Underhållnings Bandet, som består av normalstörda och 
utvecklingsstörda som spelar, sjunger och berättar om sin 
tillvaro. 100 % glädje och engagemang.

En musikalisk resa där dragspelet och musiken tar med åhörarna till olika delar av Europa. 
Allt från svensk visa, fransk vals, italienska och spanska toner,
till temperamentsfull musik från Balkan.
Speciellt Julprogram finns.

Musiker	

Gamla	goa	låtar
Gamla kända schlagers och visor som alla känner igen.
Det	ordnar	”la”	vi 
Frazze och Elizabeth Grimberg bjuder på Göteborgshumor med ”Kal o Ada” som kärleks-
gnabbas,  blandat med sköna kända låtar.
Frazzes	melodikryss
En stunds korsordsklurigheter som bygger på på härliga låtar 
från hela 1900 talet. Cirka 1 tim inklusive rättning.

Catarina	&	Frazze

Pris:    2.400 
Frazze själv  1.350

Calle	”på	Läjet”	Karlsson

Pris:    2.700
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Pris: omsorgen  2.300
         övriga  2.900
FUB Bandet  5.000
kväll efter ök

Dalibor	Stanic

Dan	Eriksson

Pris: omsorgen  1.800                           
         övriga  2.100  



Kent Rubensson och Tommy Lindgren spelar och underhåller med en insprängd 
Elvisdokumentär i tidsenlig klädsel.
Den musikaliska tidseran är 50-, 60-, 70- talets Svenska dansmusik samt Populärmusiken 
som vi dansade till dessa årtionden.

Speltid för dansshow är 3 timmar.
Underhållning för sittande publik 2x45 minuter.

elvis4ever

Pris: omsorgen 2.000
övriga efter ök

Musiker	

Pris:    1.075    

Dragspelsduon
Dragspelare som underhåller med musik och allsång.
Repertoaren är så bred som möjligt - Jularbo, Evert Taube, tango, musettemusik, Lasse 
Berghagen, wienermusik.
Kom gärna med speciella önskemål.
 
Inte norr om Falkenberg/Hylte

Pris: omsorgen  2.100                  
         övriga  2.500     

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:    2.800    

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,
Jim Reeves och Elvis Presley m fl. 

Kvällar och helger efter ök

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.  
Bas & sång, gitarr, dragspel och trummor. Pris: omsorgen  1.500    

          övriga   2.000 
dans (4 tim ) 5.000
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Nytt



Musiker		

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.
Flickor	bak	i	bilen	–	en	50-talskavalkad	
I	Alice	Babs	spår
Halländska	visor
Visor	i	hatten/hattarna	bestämmer	visorna
Pälle	Näver	i	ord	och	ton
Värmande	visor	i	jultid

Nytt

Pris:  omsorgen   2.400
           övriga  3.200  

Gubbröran
Ett gäng äldre gentlemän, 5 musiker & 8 sångare, bjuder upp 
till en musikalisk nostalgitripp med en bred repertoar av
oförglömliga låtar. 
Ren underhållning eller mixat med allsångsblad.

Pris: omsorgen Hstd inkl 
resor   1.700
övriga efter ök     
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Goa	Grabbar

Pris:                        1.500
 

Tre glada pensionärer som älskar att glädja sin publik.  Ett varierat musikprogram med 
välkända svenska och engelska trallvänliga låtar. Med gitarr, dragspel och congas där alla 
tre sjunger och låter publiken sjunga med.
Roliga historier och trevligt mellanprat är tanken.
Julprogram finns.

Med sång, gitarr och fiol tas åhöraren med på musikaliska resor från förr till nu.
Duon värnar om den lokala halländska folkmusiktraditionen, men tar gärna in toner och 
ord ifrån hela vårt land, i både sakrala och profana sammanhang.
Programmen skräddarsys givetvis efter vad som passar för varje arrangemang och årstid.
Livet	är	fullt	av	minnen
Kom	hör	min	vackra	visa
Från	Dan	Andersson	till	Benny	Andersson

Gun	och	Jennyli	”DiTo”

Pris:  omsorgen 2500
          övriga 3.200         

Hallands	Fläder
Musikgruppen Hallands fläder består av Janne Berglund, gitarr och sång, Ulrika Larsson, 
dragspel och sång och Gert Arne Johansson, bas och sång. 
Publiken kan sjunga med från allsångshäften eller i refrängerna i de välkända låtarna.

Endast kvällar och helger

Pris:   3.000 
 



Fullt	Ös	Med	Klös	
Publiken kan vänta sig underhållning med musik från 50-,60-,70- talet och framåt med
bred reprortar.
Spelar även till dans, och show med gästartister
Gott	&	Blandat med reducerad styrka om det önskas.

Harplinge	spelmanslag
En kulturförening med mer än 50 års erfarenhet. Full styrka innebär 14 spelmän och spel-
kvinnor på dragspel, fioler, klarinett, munspel, bas, gitarr och nyckelharpa. 
Folkmusik och pulär musik från sent 1700-tal fram till vår tid.
Musik som alla känner igen och kan sjunga med i och 
möjligtvis ta sej en svängom till.

Hasse	&	Gert

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!

Musiker		

Herberts	
Vi	har	trevligt	tillsammans!
Allsång och lite annat.
Min	barndoms	jul
Vi tänker och minns. Hur var det då, när vi var små?

Pris:    1.600
dans max 3 tim  3.000           

Sång och musik till dragspel och 12-strängad gitarr. Med duon som firar 50 år i samarbete.
Dansminnen	och	visor
Danslåtar från 70- och 80- talet blandat med melodier av Dan Andersson, Taube, Ferlin, 
Lasse Berghagen, Mats Paulson mfl.
Dansprogram med musik av Streaplers, Sten & Stanly, Vikingarna, Sven-Ingvars m.m.
Countryprogram	och	visor

På begäran andliga sånger, allsång eller Julprogram.  

Nytt
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Med en mycket blandad repertoar av underhållning, dansmusik, visor mm. anpassas varje 
framträdande efter ert önskemål. Gitarr, dragspel, keyboard och bas och mycket stämsång 
varvas med instrumentala inslag. Även julvisor och allsång 
kan erbjudas.

Happes	Orkester

Pris:    2.200
längre program efter ök

Pris:    1.800    
omsorgen efter ök  
dans           3.000-4.000             

Halmstads	Dragspelsklubb

Pris: inkl resor 2.000
omsorgen Hstd    1000

Pris:    2.800

Pris: omsorgen  2.000
         övriga   2.400       



Kerstin Nilsson och välkända Halmstadsprofilen Hans ”Happe” Rosendahl underhåller 
med sång och musik till dragspel och gitarr.
Kerstin	kan även bokas solo till äldre- och handikappboenden. 
Publiken kan förvänta sig en blandad kompott sång till gitarr,
gärna allsång med takter av vals, tango, foxtrot och ”rock”.

Kerstin	&	Happe

Musiker	

Jan Bengtsson, välkänd pianodragspelare ifrån Hyltebruk, framför glad, varierande drag-
spelsunderhållning med gitarrackompanjemang av Kerstin Nilsson som sjunger schlagers, 
evergreens, visor och joddlar. 

Jan	&	Kerstin		

Karlén	Ludwigsson
En utstickarduo på tuba och gitarr bjuder in till en kaskad av roliga berättelser och sköna, 
svängiga melodier.
Dessa herrar har med sina musikaliska livsresor åtskilligt att berätta. Roliga, humoristiska 
äventyr blandas med musikinslag som gifter sig med  storyn.
Lägg därtill deras smittande spelglädje och förmåga att möta
lyssnarna på ett synnerligen avslappnat och gemytligt sätt.

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 
och har trevligt!  Även allsång och till fest.

OBS: bokas endast 1/5 - 30/10

Ingmari	Assarson

Pris:    2.500    

Pris:     3.000
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Nytt

Pris:    2.300
Kerstin solo     700

Pris:     2.500
 

Leif	Ingvars
Populär dansorkester från 60-talet spelar igen!
Nu bjuds vi åter på de sköna låtar som spelades på den tiden.
Leif Arne Ingvarsson - gitarr, Herberth Johansson - bas, Bo Ohlsson - trummor, 
Klaus Oberländer - gitarr, Lennart Andersson - saxofon, Leif Johansson -dragspel.

ca 60 min Pris:    efter ök
inom Hstd kommun     3.700

Nytt



Musiker	

Pris:    1.150   

Manolo
Från	Csardas	till	Evert	Taube
Manuel Tomás-Prats, mer känd som artisten Manolo, 
bjuder på varierande dragspelsunderhållning med 
både svensk musik och världsmusik.

Monica	Robertson

Robertson	tolkar	Robertson
Monica Robertson tolkar maken sångaren och textförfattaren Alf Robertsons sånger. Med 
sin musiker på keyboard  tar hon er med på en resa genom Alfs liv och karriär. Dessutom 
bjuder hon på egenskrivna sånger, berättande historier från livet och allt däromkring.
Ett program med mycket musik, minnen, värme och skratt.

Ca 50 min

Pris:    3.500    

Martin	&	Tommy	
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 
från visans värld.

Pris:    2.500    
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Bengt-Ove Gunnarsson - flöjt, klarinett, sång och Bo Haraldsson - gitarr.
Med uppskattad musikalisk bredd spelas klassisk och
modern musik, samt visor och lättare underhållning.

Lyrisk	ton

Pris:    2.500    

På	sångens	vingar
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
ton! Välkomna till en musikstund som förgyller vardagen!

Los	Tres	Guapos

Pris: omsorgen  2.100                  
         övriga  2.500     



Morfars	Trio
Tre mogna herrar med ungdomen kvar i sinnet, vill dela glädje med alla som tycker om 
glad musik, smäktande toner, allsång, roliga historier, m.m.
På repertoaren finns bl.a. Lasse Dahlquist, Evert Taube, Jules Sylvain, Sten-Åke Cederhök, 
Benny Andersson, m fl, varvat med egna låtar.
Vid spelar gärna till midsommar, jul och andra högtider. Pris:    2.500  

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,
som t.ex. allsång, julprogram eller musikfrågesport.

Stolar utan armstöd önskvärt
Pris:    1.000

Musiker		

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!
Låt oss glädjas tillsammans!

Nils-Eriks	orkester	

Pris: inkl resor    3.000
1,5 tim inkl resor  4.150

Nizzan	Jazzveteranerna	
4 mogna killar från Halmstads välkända Nizzan Jazz Band spelar upp med Lasse Svensson 
på trumpet, fiol och sång, Boris Carlson, banjo och sång, 
Jörgen Nielsen, keyboard och Christer Francke, trummor. Pris: omsorgen   2.000

         övriga   3.000
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Peo	Borg
Hjärngympa
Vad minns vi? En trevlig och intressant stund med samtal och minnen runt kluriga saker, 
årtal och kanske gamla reklamskyltar. Med hjälp av musik och gärna allsång, löser vi frå-
gorna tillsammans.
Pubafton	Träffa dåtidens stora stjärnor och kända personligheter, lyssna på deras livshis-
toria och ställ de frågor ni vill ha svar på. 

Från 1,5 tim - 3 tim
Pris:    1.500



Musiker		

Rozaz	orkester

Pris:    2.000
 danskväll 4.000    

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.

Danskväll ca 4 tim

Sjung	&	Le

Pris: Anita solo  500
duo    800     

Med dragspel och gitarr bjuder Anita Öjersson och Karl-Åke Johansson på en blandad 
repertoar från Sven-Ingvars till Evert Taube.

Inte söder om Varberg 

Stefan	Petzén	&	Stefan	Wikrén
I	Visa	och	folkton 
Gitarr, piano och orgel i en skön mix. Ljuva visor av Taube, Ferlin, Dan Andersson och Olle 
Adolphson. En spännande musikalisk resa mellan himmel och hav.  
Halländska	julsånger	och	melodier
Blandas med berättelser om sångernas tillkomst och historia, från medeltiden fram till i dag.

Ca 60 min
Pris: omsorgen  2.100
         övriga  3.200

Nytt
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Sånger	från	natten,	sånger	från	dan´
Visprogram med fokus på Dan Andersson, även med en del nya tonsättningar av hans dik-
ter. Dessutom en del Bellman, lite eget samt vad publiken önskar!        obs 60 min
Dylan	på	svenska
Reine framför och berättar om nobelpristagaren Dylans låtar i Wiehes, Afzelius, Dagebys 
och egna översättningar
I	dur	och	moll
Sånger och skrönor om Ferlin, Fröding, Cornelis, Allan Edwall m.fl.
6-mannabandet	Vargen	-	spelar	Dylan
Kvällstid ca 1 tim 6.500 kr inkl resa, elier enl ök

Reine	Johansson	-	teatertrubadur

    Pris: omsorgen    2.000
             övriga            2.500
60 min omsorgen    2.600
             övriga            3.000

Saxbandet

Pris:   3.500

Swing	och	Dansmusik	från	40-60-	tal
8 glada musicerande gentlemen i mogen ålder med glimten i ögat, spelar musik från 
40-60- talet. Dåtidens schlagers och dansmusik.
5 saxofoner + piano, bas och trummor.

Nytt



Vistrubadur	för	allas	öron
Spelar och sjunger visor på ett lättvindigt sätt ur den svenska visskatten från 1920-talet 
och framåt. Låt er roas av berättande och en härlig blandning 
sånger. Lasse Dahlqvist, Evert Taube. Mats Paulsson, 
Dan Andersson, Ruben Nilsson, Cornelis Vreeswijk med flera

Sångprogram
Musikglädje och gemenskap är Svens signum. En frisk blandning av gammalt och nytt, 
gitarr eller ukulele och rytminstrument, svenskt och på andra språk.  
Musikaliska	frågelekar
Korsord, quiz om landskap, årtal, namn m.m. 
Som gjort för allsång! 

Sven	Söderberg

Pris:    1.500
efter kl 17.00   1.900
llängre spelning efter ök

Musiker		

Torbjörn	Jonson	tolkar	Elvis

Pris:     2.200

Tvååkers		spelemän

Pris:    1.500

Med	Kalle	Jularbo	i	högsätet
Jularbomelodier med inslag av sånglåtar. Allsångsbitar ingår. Ett tiotal spelemän på scenen.
Så	minns	vi	Thore	Skogman
Sång och musikkavalkad med spelemän och solister.

Tillgång till lokalen 1 tim innan

Visor	med	Stefan	Petzén
Blandade visor där Stefan berättar på ett underhållande sätt om visornas tillkomst och 
upphovsmän.Taube, Ferlin, Dan Andersson, Bo Bergman, Olle Adolphson 
samt några fler.

Stefan	solo

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.

Torbjörn	Johansson

Pris:    1.500
 

Tommy	Leijon

Pris:    1.500
 

Nytt
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Pris:    2.500    

Nytt

Torbjörn sjunger låtar med inspelad Elvis originalmusik med kör och allt.



Musiker		
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Viktoria	Rockers

Pris:    3.500
omsorgen efter ök

Åsa	Harrysson

Pris:    1.300
med komp  2.350

Widuo

Pris: max 3 tim 3.900
helkväll enligt ök

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

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!
3 gitarrer, elbas och sång.

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 
man få gitarrkomp till. 

På	sångens	vingar
Victor har arbetat 35 år med att sjunga och spelar det mesta inom både visor och schla-
gers, gamla som nya! Inte bara musik från Sverige utan även från Latinamerika, Spanien 
och Italien, för att nämna några länder. 
En musikalisk resa, helt enkelt!

Victor	Salazar

Pris:    1.200

Med kontrabasdragspel och gitarrer bjuder tre spelemän på en väl komponerad repertoar 
med gammal och modern musik. Dom blandar gärna musikframträdandet med episoder, 
historier och dialog med publiken.
Tar gärna en kaffepaus för att då kunna samtala med åhörarna och på så sätt få en avslapp-
nad och personlig atmosfär på framträdandet.

Ca 60 min

Valldagänget

Pris:    1.800
efter 18  2.100



Föreläsare		

Anders	Källgård

Pris:    2.500

Anna-Pia	Åhslund

Pris:    3.000

Anders	Wirdheim
Folk	och	fåglar
Människor har i alla tider haft nära relationer till fåglar. Fåglarna talade om när det var dags 
för olika sysslor, till exempel när det var dags för vårbruket. Men fåglar har även haft dju-
pare betydelse: -Varför anses vissa fåglar vara ”orena” i Bibeln?
Anders går på djupet i förhållandet fåglar och folk.

45-75 min

 Pris:    2.500

Andreas	Karlsson

Pris:    1.600

NyttTrollkvinnor,	spågubbar	och	kloka	gummor
Giftmord	och	gästabud	
Blåkullafärder	och	våldsamma	svärmödrar	
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 
8 böcker som han och hans syster gett ut.
Endast kvällar och helger
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Nära	Nauru	–	varför	vi	behöver	öar
En berättelse med bilder om resor till öar och om vad vi kan lära oss av öarna. Söderhavsön Nauru, 
världens minsta republik, är ett skrämmande exempel på hur illa det kan gå om man gör slut på 
alla sina värdefulla naturresurser!  Känsliga personer varnas: föredraget kan innehålla politik.
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.

Vit duk eller vägg för bildvisning

I	författarens	fotspår
Följ med på litterära strövtåg och upptäck Halland ur författarnas perspektiv. Möt Klara 
Johanson, Halmstads första kvinnliga student och pionjär som litteraturkritiker när 
1900-talet var ungt. Möt August Bondeson ifrån Vessigebro, Fredrik Ström, den romantiske 
revolutionären från Simlångsdalen och Astrid Pettersson från Älvsåker, som skrev passio-
nerat om livet som bondhustru.
Elsa	och	kärleken
Elsa Grave, 1918–2003, var en ny kvinnotyp som diktare. Hon skrev vackert om kärlek, men 
dikten kunde också fyllas av både vrede och hat. Om relationer, moderskap, djur och natur 
skrev hon passionerat – och med humor. Snart är det 100-
årsjubileum för Elsa, men hennes dikter är lika aktuella idag.

Nytt



Föreläsare		

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.
Reseskildring	från	Tanzanias	Nationalpark 
Bengt skildrar med sin film Tanzanias djur i sin rätta miljö och 
berättar om Massajernas liv och leverne.

Mörkläggning är önskvärd
Pris:    550
Tanzania 750

Ben	Olander
Vårt	älskade	Halmstad
Ben är av Halmstad kommun licensierad guide. Följ med honom på en stadsvandring, 
antingen på plats i stan – eller i en föreläsningssal med sprakande bildspel. Ben utlovar att 
du ges en fördjupad eller annorlunda bild av vår stad och dess historia.
Drottning	Ulrika	Eleonora.
En spännande hyllning i tal, sång, musik och bildspel till kvinnan som gömts undan i den 
svenska historieskrivningen trots att hon räddade tusentals människor från svält, fattig-
dom och död under det mörka 1600-talet. Hennes stora gärning vävs in i Hallands historia.
Hoppets	ljusa	strimma	Musik och bildspel om ”det som ryms mellan mobbing och folk-
mord”. Om Raoul Wallenberg heroiska insats. 

Arvode för programmet går till ungdomars studieresor till Auschwitz
Pris:    2.500

Nytt
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Annette	Seldén

Pris:    3.000

Landskap	som	berör
En resa genom årstider och platser i jakten på den perfekta landskapsbilden. Fotografen 
tar med betraktaren till spektakulära landskap världen över, allt från blommande svenska 
hagmarker och storslagna Skandinaviska fjäll, till västra USA:s nationalparker, Kenya och 
Tanzanias vildmarker, Grönländska isberg till färgsprakande korallrev i Röda Havet. Bildvis-
ning med ett bildspel som avslutning.

Längd 60 minuter
Mörkläggning och tillgång till ljud i stora lokaler, mikrofon (mygga)

Nytt

Nytt



Calle	Karlsson

Pris:  omsorgen  2.300
          övriga 2.900
kväll efter ök

Historik	och	skojerier
En lättsamt föredrag med Träslövsläge/Läjet som utgångspunkt. 
Calle berättar om ett samhälle i förändring med kulturspråket 
”Läjesboa” som sammanhållande faktor. 

Projektor och duk krävs  

Nytt

Föreläsare		

Varför	tigger	rumänska	romer	i	Sverige?
Författaren Bennie Åkerfeldt har jobbat som folkbildare kring frågor om resande och romer 
i Sverige och Europa, under mer än tio år.
I denna föreläsning använder han sin senaste bok BUSSRESAN – ett intermezzo i Rumänien, 
som en uppstart till samtal och insikter kring de rumänska migranterna som gästar vårt 
land.         
ca 1 tim
Dom	som	inte	finns…
En berättarföreställning om dem som man ibland lite slarvigt kallar ”vanliga människor” 
och original”. Bennie berättar avslöjande fakta om sig själv och om möten med människor 
som betytt mycket för hans förståelse av våra olikheters likheter och alla människors lika 
värde.

Gärna befintlig projektor, duk och ljud

Bennie	Åkerfeldt

Pris:    2.700
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August	Bondeson	–	en	hallänning	värd	att	minnas!
Med berättelser och visor tecknas en bild av den halländske författaren och läkaren som 
gav oss Skollärare John Chronschoughs memoarer och August Bondesons Visbok. 
Jul	i	Halland	
Minnesbilder, sånger och berättelser från ett halländskt julfirande
förr i tiden. Julstämning utlovas!     

Bengt-Göte	Bengtsson

Pris:    2.000
kväll   2.700



Föreläsare		

Helge	Kärrbrant
Balgö	–	4	årstider
Natur, växtlighet, och djur på Balgö och 8 andra öar i naturreservatet.
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.
Hurtigruten:	Världens vackraste sjöresa.
Kors	o	tvärs	från	Bua	mot	Varberg
Växter	och	djur	på	nära	håll	- välj antingen eller

Ca 1 tim    mörkläggning behövs
Pris:  omsorgen      650
 övriga och kväll  1.550
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I	främmande	land
Hamdi berättar om sin bakgrund och den egenproducerande filmen ”I främmande land’’ 
som hade premiär 2014. Filmen utspelar sig mest i Falkenberg och handlar om hur barn 
med invandrarbakgrund trots kulturkrockar, religion och rasism integreras i det svenska 
samhället. Hamid kom till Sverige år 1990 och jobbar som språklärare och resurspedagog i 
grundskolan och gymnasiet.

Projektor och mikrofon krävs
Enbart föredrag 45 min. Presentation + film ca 1,5 tim
OBS bokningar enbart helger och kvällar efter kl 16

Pris:    2.000

Hamdi	Arifaj

Året	då	Lagan	steg
En hyllnning och kärleksförklaring till Lagan och det mångskiftande livet kring hennes 
stränder. Program tillsammans med Bengt Forssberg med sånginslag om Gudrunåret 2005.
Dansa	vidare	Ett program för friherrar och friherrinnor om våra liv efter arbetslivets slut.
Lyrik-ett	själsläkande	medel	utan	skadliga	biverkningar	
En stund med lyrik, egna upplevelser kring lyriken varvat med 
visor med Bengt Forssberg.

Eva	Jagrell

Pris:    2.500
 

Sant	&	osant	i	Halland
Etnolog och tidigare verksam som 1:e arkivarie vid museet i Varberg – visar bilder och förelä-
ser om sägner, folktro och traditioner kopplade till bl a naturen, årets och livets högtider, 
havandeskap m m i Halland. 

Gör även stadsvandring i Varberg - även ”sittande vandring” 
med bilder från staden förr och nu Pris:    1.350

Eva	Berntsson	Melin



Albert	Olsson	
En författande folkskollärare - om Albert Olssons författarskap.
Nyfiken	på	Fiken	-	och	andra	kvinnor	i	Halmstad
Berättelser om några kvinnor som levt i Halmstad från1600-talet till nutid.
Plats	på	scen	
Teaterliv i Halmstad - teaterhistoria från vår stad.
Astrid	Lindgren
En fantastisk saga! - om Astrids liv och böcker.

Ingegerd	Sahlström

Pris:    1.600

Jan	Stenklint		
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 internatio-
nell ryktbarhet. Svenskt glas är i dag  en bransch i kris – hur behålla denna omistliga del av vårt kulturarv?

60 min
Mörkläggning, digital projektor och duk krävs
Ej bokning vintertid till platser som medför längre mörkerkörning

Föreläsare		

Jan-Olof	Nilsson
Lucky	Strike	–	kärlek	och	dramatik	i	andra	världskrigets	skugga
Författaren och filmaren berättar och visar bilder utifrån sin prisbelönta bok och SVT-doku-
mentär.
”En storslagen hyllning till kärleken och livet”
ICA-Kuriren

Pris:     3.500
 

Jimmy	Stigh																								

Pris:    2.500
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Professor emeritus i berggrundsgeologi
Motorsågen	och	berget
Föredraget bygger på ett samtal mellan en geolog och en bonde och försöker greppa hel-
heten och komplexiteten på och i vår jord. Samspelet i naturen är uppbyggt under många 
miljoner år och ställs nu mot människans kortsiktiga mål. De senaste 100 åren har totalt 
förändrat vår jord och vi bevittnar i dag klimatförändringar med naturkatastrofer som följd.
Påverkar	växtplatsen	ett	vins	doft	och	smak?
Intresset för vin och kunskapen om vin har ökat markant under senare år. De flesta anser 
att jordmån och berggrund är en av grundförutsättningarna för ett gott vin. 
Frankrike använder ordet  ”Terroir” som löst kan översättas med ”känsla som fås från plat-
sen”. Internationellt är begreppet mest förknippat med vinproduktion. Här reds begreppen 
ut på ett lättfattligt sätt, med möjlighet till frågestund. 

Projektor krävs
Pris:   1.250



Föreläsare		

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 och Peter Skoglund. Pris:    2.000
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I	huvudet	på	en	radiopratatare
Ett lättsamt kåseri om livet vid en radiomikrofon och om sådant som kan hända i en direkt-
sändning som ”Tur på Hjul”, i Radio Halland P4.
Programledare och ”skådis” – på gott och ont, samt lite
annat smått och gott från kåsörens drygt sjuttioåriga liv.

Ca 50-60 min

Lennart	Jonsson

Pris:    1.950

Filosof och författare. 
Filosofi	till	vardags
Många människor funderar på frågor som filosofer har försökt ge svar på. I föreläsningen 
berättar Lars på ett enkelt och lättförståeligt sätt om hur filosofer tänkt kring:
-Hur blir man lycklig? -Har livet någon mening? -Vad är godhet och ondska? -Hur ser man 
på religion?

Ca 60 min
Pris:    1.200

Lars	Danielsson

Erotik,	graffiti	och	sprutande	eld																				
-en berättelse om vulkanen Vesuvius och livet i Pompeji.
”Det är helt vanlig morgon under det första århundradet i vår tideräking. Invånarna i Pom-
peji och Herculaneum går till sina sysslor …. Det börjar med att jorden skakar ….”  
Kathinka Lindhe, berättar och visar bilder från livet vid Vesuvius före och efter det våldsam-
ma utbrottet år 79. 
Den	fule	ankungen	-	om H C Andersens liv och ”eventyr”
Kathinka Lindhe, berättar och visar bilder tillsammans med  Roland Andréasson, journalist 
och amatörskådespelare, som låter oss uppleva några av den store författarens sagor.

 45 - 55 min 
Duk/vägg för bildvisning krävs 

Nytt

Pris:    2.000
HC Andersen 2.500

Kathinka	Lindhe



Maria	Ahlbäck-Carlsson
Marias	inre	bibliotek
I tidningen Veteranen står att läsa: ”När en gammal människa dör, då dör ett helt bibliotek”.
Utifrån bilder från sin barndoms fotoalbum berättar Maria om många händelser från sin 
tidiga barndom på 30-talet.  Det är “minnen med rädslor, med nostalgi och med tårlätta 
känslor”, som det står på baksidan på en av hennes böcker. 

Skärm för bildvisning Pris:     1.000

Patrik	Leonardsson

Humor	+	Naturfotografi	=	sant
Bildföredrag där Patrik berättar om hur mer eller mindre dråpliga situationer och planerade 
bildidéer blev till en humoristisk bildstil som även fungerat som en motpol eller lustfyllt 
komplement till hans ordinära naturfotografiska alster. Berättelser kring bilder som även 
beskriver hur han blev den fotograf han är idag, hela tiden med den humoristiska fanan 
högt.
Halländska	öar
En ny fräsch föreläsning om en ö-värld som ingen trodde fans. Följ med på en odyseé där vi 
gör strandhugg på några av Hallands tvåhundrafemtio namngivna öar i hav, sjö och å. 
Hör historierna om skepp som förlist, sjömän som går igen och om sälar som torpederar 
kajaker. Kort och gott en annorlunda skildring av vårt otroligt vackra Halland i sin mång-
fald. Pris:    2.800 

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. 

Mörkläggning, gärna högtalaranläggning och projektorbord
OBS - helst inom 5 mils radie från Halmstad

Pälle	Näver

Pris:    1.250

Föreläsare		
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Pris:    1.600

NyttRockmusikens	historia
Claes-Håkan Olofsson och Hans Webeck berättar om och spelar musik med artister som 
Elvis Presley, Tommy Steele, Bill Haley, Chuck Berry, Cliff Richard, Little Gerhard, Rock-Olga, 
Jerry Williams med flera. Vi får även höra personliga minnen från möten med de flesta av 
dessa artister.
Vid önskemål kan även erbjudas ett liknande koncept med countryartister som Dolly Par-
ton och Johnny Cash. 

Nytt



Föreläsare		

Polen	- nedslag i polsk natur, historia och samtid.
Island	- is, eld, lupiner och fåglar.
På ett fängslande sätt och med fantastiska bilder berättar Thomas om Islands storslagna 
dramatiska natur, geologi och historia på denna 350 mil långa resa runt hela ön.
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 landskap som ständigt förändras av 
vind, vatten, is och stillhet. Vi upplever ett år vid fåglarnas och 
sälarnas kust.  
	Island ca 60 min, mörkläggning krävs	

Pris:    2.500

Thomas	Andersson
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Pris:   1.800

Sven	Larsson
Historikern och författaren berättar i ord och bild om att vara hallänning för 300 år sedan.
Halland	blev	svenskt	1645,	men blev hallänningarna svenskar?
Halländska	kvinnor	på	1600-	och	1700-talet
Utsatta och starka, förtryckta och handlingskraftiga.
Ätrans	dalgång.	
Berättelsen om ett gränsland.
45-60 min.  Mörkläggning, filmduk och projektor krävs

Vissångerska och estradpoet - men även taktil massör, onkologisjuksköterska och vårdlärare.
Kärlekens	och	kättjans	kemi
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
75 min      2.700

Susanna	Hillbom

Nytt

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)
Hallands	Väderö

Krav: mörkläggning, duk, projektorbord, mikrofon (helst mygga)
Gärna högtalare eller ljudanläggning att koppla till laptop, 
förlängningssladdar. Pris:    1.600

Stefan	J	Nilsson

Nytt



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              

Orsa ca 70 min, Nidingen ca 60 min
Helst mörkläggning och filmduk

Författare, journalist, fotograf och globetrotter som har besökt 175 länder jorden runt. 
Afrikas	bästa	Safari
Möt de vilda djuren i ångande regnskogar och på de vida savannerna.
Kryssningar	på	floder	och	hav	jorden	runt
Kryssning utgör den bekvämaste och mest prisvärda semestern som finns.
Nyfiken	på	världen
Res med till världens alla hörn och möt kändisar du hört mycket om men aldrig träffat.

Kåserier med bildspel varför rojektor (kanon) och filmduk behövs

Uno	Grönkvist

Pris:    3.000

Torbjörn	Johansson
Evert	Taubes	brev	från	Bohuslän
Torbjörn läser ur de brev Evert Taube skrev till familjen och sin förläggare från vistelsen på 
Ängön i Bohuslän under några krigsår på 40-talet. Breven är hämtade från en nyutkommen 
bok av Pia Schmidt de Graaf och fotograf Håkan Berg. Programmet blir ett tidsdokument 
från en orolig tid. Till uppläsningen bjuds även ett par visor till fiol. 
Breven	hem
Sjömannen Otto Svensson lämnade 1891 Falkenberg för ett liv till sjöss. Detta skildras i 92 
brev hem till familjen fram till 1903, då han omkom utanför Nordamerikas kust. Under åren 
var han mönstrad på 16 olika fartyg, från en liten slup med 
tre mans besättning, via fullriggare till  trupptransportfartyg.

Pris:    1.500

Solens	Barn
En fascinerande berättelse om Inkafolket och deras öde under och efter 1500 talet, med 
avstamp i de  fyra föregående kulturerna.
Victor Salazar kommer från Bolivia och har bott  i Sverige sedan 1973. 

Bildvisning ca 60 min
Projektor till dator behövs

Victor	Salazar

Pris:    1.200

Pris:    1.250
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Föreläsare		

Nytt
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Komik	&	Magi		

Pris:     2.500

Anton	Fast
Stand-up	Magi!
Antons förtrollande turné fortsätter med en stil som är inbjudande, häpnadsväckande 
och underhållande! Interaktionen med publiken är ett viktigt inslag. Ni 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. Låt er förundras!

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!
Skrattet i centrum och över bältet.

Pris:    3.000
  

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

Pris:    2.500       

Pris:  omsorgen 2.000
          övriga  2.500
helger  3.000

Christabuu
Med över 30 års erfarenhet i Trolleri och underhållningsbranchen blandar Christabuu 
komik med otroliga magiska nummer. Från fingerfärdighet till mentala exprement med 
tankeläsning och föremål som svävar.
Varje föreställning är unik och skapad för ert sällskap! 
Christabuu är meriterad i både nordiska och svenska mästerskap.
Att	fiska	krabba	i	Alaska 
Berättelse med trolleri.  - OBS: 25% högre pris för detta program.

Rolf	Olsson	-	berättare
Historier	från	Tjörn
Från sommarlovsveckor på en liten gård på Tjörn delar Rolf minnen för livet. Om barndomens 
original, om goa och viktiga möten med härliga människor. Allt blandas friskt.
Göteborgshistorier	från	50-talet
 Pris: omsorgen    900

          övriga  1.750        



Resan	till	Fagersta
En vardaglig, realistisk bagatell. Komedi av Anna Wahlgren.
Därefter lite lätt underhållning till kaffet i form av monologer , sketcher och annat smått 
och gott. 

Ca 30 – 40 min för pjäsen, 20-30 min för det övriga
Upphöjd scen behövs ca 6 x 3 m

Stättareds	teatergrupp

Pris:    3.000
       

Två	gånger	Tjechov	-	“Björnen”och	“Ett	Frieri”
Den unge medicinstuderande Tjechov är verkligen på skojhumör. För sitt eget och sina 
vänners nöje skriver han korta pjäser om älskvärda, charmiga, kärlekstörstande människor. 
Men kan det gå att bilda par, när både män och kvinnor är så besynnerligt envisa?

Kan spelas på små scener, även i salar utan scen
Föreställningen tar 2x 50 min. Lämpligt med kaffeservering i pausen

Kärleksbrev
Rolig och gripande berättelse om livslång kärlek genom brev
På scen Hertha Berggren och Inge Linder

Ca 2 tim med pau

Teater	Golem

Pris:  hela  3.000
en pjäs  2.000
Kärleksbrev    3.000

Teater		
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