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Vi sticker upp – ut!

”Savannens giraffer uppträder
med en kunglig dignitet och
elegans. Lika målmedvetet och
säkert som de artister och föreläsare som vi presenterar här i
årets katalog – Välkomna!”
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Hallands bildningsförbund har regionens uppdrag att
förmedla god kultur i länet, inte minst i vården.
Med hjälp av Region Hallands och Kulturrådets
anslag för denna verksamhet, är bildningsförbundet
en resurs för både beställare och artister i länet.

Musiker

Vi arbetar på bildningsförbundet
Bildningskonsulent: Björn Lind
Hembygdskonsulent: Gullvi Andreasson

Föreläsare

Teaterkonsulent: Björn Holmgren
Ekonomiassistent: Mia Björback
Kulturförmedlare: Martin Odd
Kontaktinformation
Växel: 035-17 77 70
Fax: 035-17 77 77
E-post: info@hbf.se
Besöksadress: Kungsgatan 1, 302 45 HALMSTAD
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Föreläsare
Omslagsfoto: ©Sven Zetterlund, Afrikahuset Varberg. Ett stort tack för lån av bilder!
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Hallands bildningsförbund

2008 kunde vi glädjas åt en 25-procentig ökning av antalet
bokningar. Inför 2009 presenterar vi två nyheter, dels en helårskatalog, dels uppspelsdagar med levande möten mellan
artister och beställare. För att kunna diskutera dessa nyheter
med våra beställare kommer vi under våren -09, att bjuda in
till träffar i länets kommuner. Då presenteras även årets sommarprogram samt några spännande, kompletterande artister,
bl a 2009 års julprogram.

Katalogen finns på vår hemsida
Titta in på www.hbf.se/kulturformedling
• Där finns också information om och blankett för ansökan av kultur
		 programbidrag.
• Det är också möjligt att engagera andra artister och föreläsare än de
		 som ingår i detta utbud. Vi har ett stort kontaktnät och står gärna till
		 tjänst med tips och information.

Välkommen att kontakta oss angående höstens kulturprogram!

Så här går det till att boka via oss:

• Ring, e-posta eller skriv. Antingen för att berätta vilken artist du vill ha
		 vid vilket tillfälle eller för att få hjälp att hitta lämplig artist.
• Vi bokar artist, gör upp om pris och skickar bekräftelse på bokningen
		 både till arrangör och artist. (Kontrollera noga på bekräftelsen så att
		 allt stämmer) OBS; Vissa artister har sitt lägsta pris för beställare i vården.
		 För föreningslivet kan priset vara något högre.
• Behöver du besked om din bokning till någon viss dag?
		 Uppge i så fall detta vid bokningen. I övrigt tar vi hand om bokningarna
		 efter hur nära i tiden de ligger.
• Vi tar emot faktura från artisten och ombesörjer betalning av arvode,
		 resekostnad, skatt, sociala avgifter etc.
• Vi fakturerar arrangören på det pris vi kommit överens om.
• Katalogpriserna är det som beställaren betalar, inga ytterligare kostnader
		 tillkommer. Priserna gäller för program på ca. 45 min.

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

Musik i Halland

Kulturutbudet presenteras i samarbete med Musik i Halland, som står
för en kraftig subvention av priset för flera av de artister som finns med i
utbudet. (Du ser vilka genom att Musik i Hallands logotyp finns på sidan
där artisten presenteras.) Urvalet av turnerande artister har också skett i
samråd med Musik i Halland.
Läs mer om Musik i Halland på deras
hemsida; www.musikihalland.se

Vår ekonomiska insats:

• Vi betalar resekostnader för halländska artister som uppträder i Halland.
För våra profil-artister, som varje säsong presenteras med bild i
		 katalogen, betalar vi resa, traktamente och hotell.
• Föreningar som inte får statsbidrag på annat sätt för sitt arrangemang,
		 kan vi ge en subvention (kulturprogrambidrag).
		 Kontakta oss så berättar vi mer om detta.
Torbjörn Johansson,
Musikkonsulent, Musik i Halland
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Mu s ike r

Mu si ker

Gun Svensson & Susanne Kihl

”Hun synger som en fjellbekk, klart
og tindrende”, skrevs det efter Reidun
Saethers premiär i Les Miserables. I
sin vackra, handbroderade dräkt från
Gudbrandsdalen bjuder Reidun på
strålande scennärvaro och sånginsats
i en klass för sig. Dan Lindén är
”pianisten som spelar allt”. Han har
mottagit Lasse Dahlqvist-stipendiet
och spelat tillsammans med bl a
Helen Sjöholm och Lotta Engberg.

Sedan 1988 har Gun & Susanne varit
en önskad duo i vården, föreningslivet och vid festliga sammankomster.
Dom har spelat in flera skivor, bl a
med tonsatta dikter av Pelle Näver,
och gjort musikaliska gästspel i Norge
och USA.

Denna beprövade och samstämda
musikerduo hittar man ofta på
äldreboenden, vid föreningsträffar och
allsångskvällar. Catarina Reimertz och
Bernt-Åke ”Frazze” Fransson har även
haft glädjen att få sjunga i folkparker,
kyrkor och i TV, bl a Bingolotto.

Jessica och Anders är sång- och
musikerparet som satsar på närheten
till sin publik. Genom musiken vill
dom förmedla en stämning, få igång
festen eller sätta guldkant på en vanlig
kväll. Med charm och spontanitet blir
varje bokning något speciellt!

Här erbjuder de tre visprogram
med gitarr och sång.

Med sång från båda, till gitarr och
dragspel, bjuds publiken på ett mycket
omväxlande program där glädjen står i
centrum. På repertoaren finns finstämda
visor, riviga joddlarlåtar och däremellan
lite jazz, swing och folkmusik.

Hjärtats saga
Välkomna med på en musikalisk resa genom
en människas liv. ”Den gamla dansbanan”,
”I dina kvarter”, ”När tvenne hjärtan slår”
och andra musikskatter, bildar en röd tråd
genom den saga med ljus och mörker, som
bor i varje människas hjärta.

Möte i Bohuslän – en nordisk
konsertupplevelse
Här bjuds pärlor ur den norska och svenska
musikskatten. Underbara melodier av Benny
Andersson, Evert Taube, Alf Prøysen och
Edvard Grieg, varvas med pianostycken av
Dan Lindén. Publiken utlovas en musikalisk
upplevelse på högsta nivå, serverad med
spontant och göteborgskt mellansnack.
Virtuost och bländande vackert!
”Nordiskt succépar, stående ovationer!”
Kungälvsposten
”Reidun är helt fantastisk, Dan en virtuos på
pianot. Toppen!” Från beställare i Falkenberg

Bokas: Efter överenskommelse.
Pris: 2.000 kr
Läs mer här: www.reidun.nu
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Halländska visor
En musikalisk resa genom Halland.
Visor i hatten
Vi låter hatten bestämma visan….ett glatt
program!
Med glimten i ögat
Ett program som blivit vår specialitet.
Fyndiga och finurliga visor, bl a med
Pelle Näver.

Catarina & ”Frazze”

Jessica och Anders Nylander

Reidun Saether & Dan Lindén

”Väl samspelt par med bred repertoar.
Vi kommer att engagera dom igen!”
Från beställare i Kungsbacka

”Blandade, bra visor. Mycket proffsigt och
trevligt.”
Från beställare i Halmstad

Bokas: Efter överenskommelse.
Pris: 2.000 kr

Schlagerfestival
I tidstrogna kläder presenterar Jessica och
Anders ett program med riktiga godingar
från en tid när Melodifestivalen visades
i svartvitt och det bara fanns en kanal på
TV. Sjung med till pärlor som ”Augustin”,
”April, april” och ”Det börjar verka kärlek,
banne mig”.
”Mycket uppskattat av deltagarna.
En fullpoängare!” Från beställare i Halmstad

Bokas: Efter överenskommelse.
Pris: 2.000 kr

Bokas: Efter överenskommelse.
Pris: 2.000 kr (1.500 kr vid minst 3
bokningar samma dag)
Se fler program på; www.nylander.info
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Mu s ike r

Sandström & Co

Stina Karlsson & Thomas Andersson

Eva Bartholdsson & Greger Siljebo

Stinas bakgrund som showartist och
Thomas som teatermusiker, skapar
en spännande dynamik på scenen.
Duon har fått Västanvinds Taubestipendium och gett egen konsert på
Taubescenen, Liseberg. När ni bokar
Stina och Thomas kan ni välja på två
visprogram.

Eva Bartholdsson, sång och gitarr.
Greger Siljebo, fiol, mandola och sång.

Foto; Ulrika Olsson

Nicola D´Lima Johansson

Mu si ker

Ett underhållande, charmigt och
svängigt program där nutida favoriter
blandas med evergreens, Taube,
Cornelis och Beatles. Om publiken är
med på noterna så blir det allsång!

Underhållaren och berättaren
Bertil Sandström från Osby, med
framträdanden i både radio och
TV bakom sig, presenterar här ett
populärt sång- och berättarprogram.

Musiken och sången varvas med
Nicola´s berättelse om sin spännande
resa från att vara heltidsmusiker på
klubbar och hotell i Bombay, till att nu
leva i Halmstad.

Från Ernst Rolf till Hootenanny
Med sina två medmusikanter bjuder han på
ett knippe evigt gröna schlagermelodier.
Visst minns du ”Gula Paviljongen”, ”I
Honolulu går man klädd liksom en zulu”
och ”Köp Hjärtan”? En gammal skolsång
och en ”madavisa” blir det också. I detta
program varvas musiken med uppskattat
berättande om sångerna och artisterna.

Har sjungit tillsammans med bl a Svante
Thuresson, Anders Linder och Nizzan
Jazz Band.
”Härliga rytmer, underbart bra”
Från beställare i Kungsbacka

Bokas: Efter överenskommelse.
Pris: inom vården 1.500 kr
föreningar 2.000 kr
8

”3 glada sångartister med fantastisk
publikkontakt och ett otroligt gitarrkomp”
Från beställare i Knäred

Bokas: Efter överenskommelse.
Pris: 2.000 kr

Inbjudan till Bohuslän
Res med Evert Taube, från Bohusläns kobbar
till stäppen på Pampas. Njut av lyrisk
folkton, bossarytmer och stämningsfulla
klanger från Thomas visluta, byggd med
Taubes egen luta som förebild. Serveras med
cabaret-puls!
För kärlekens skull
Ett blandat program med gamla och
nya visor, allt ifrån Evert Taube och Olle
Adolphsson till Ted Gärdestad. Sångerna
varvas med klassisk gitarrmusik och
solostycken på den specialbyggda vislutan.

Bokas: Efter överenskommelse.
Pris: 2.000 kr

Ett Ögonblick!
En musikföreställning om livet i största
allmänhet och ögonblicken i synnerhet.
På sin 80-årsdag drar sig svärfar till minnes
sin 40-årsfest; ”Jag minns den som igår och
hur jag tänkte att det är långt kvar tills jag är
dubbelt så gammal. Nu står jag här, och jag
tycker att det bara har gått ett ögonblick!”
Och ändå; så många ögonblick, av stort och
smått, livet innehåller!
Tio i topp!
Ett program vi vill göra i samverkan med
vår publik. Ni får en lista med sånger (som
vi tror att ni känner igen), ur vilken ni väljer
tio favoriter, som vi framför på just er unika
konsert!
Till våra beställare i vården:
Ni som är vårdpersonal känner era
vårdtagare allra bäst. Ni vet vem som skulle
bli glad och upplyft av den ena eller andra
sången. Låt gärna menyn ligga framme i
dagrummet. Vi hör av oss några dagar innan
vi ses, för att ta del av era önskemål.
Bokas: Efter överenskommelse.
Pris: 2.000 kr
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Mu s ike r

Smépôjka

Vill ni ha fart och sväng?
Musik, skratt och hålligång?
Smépôjka, dvs Kjell Bergén och Dan
Sjöstedt, är omtalade för sin svängiga,
roliga och musikaliska underhållning.
Perfekt för att förgylla föreningsmötet.
Även varit månadens artist i Radio
Halland.

Bäcker & Andersson

Per Bäcker, saxofonist och klarinettist,
har bl a spelat med Tommy Körberg,
Carola och Christer Sjögren. Håkan
Andersson, på accordeon, har anlitas
bl a av Lasse Berghagen, Olle
Adolphsson och Sven-Bertil Taube.
Denna underbara duo blandar och
bjuder generöst från en repertoar
med svensk folkton, Evert Taube,
Povel Ramel, franska valser, italiensk
filmmusik och jazzstandards.
Per och Håkan påträffas även i trion
Mellow Motions.

Njutning

”Även ett lejon gillar
ett bra framförande
så mycket att nosen
blir hjärtformad!”
Foto: ©Sven Zetterlund,
Afrikahuset Varberg

Bokas: Efter överenskommelse.
Pris: 2.000 kr

Bokas: v12 och v42.
Pris: 2.000 kr
Läs mer på www.plumbum.se
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För e lä sa r e

F ö rel äsare

Sven Zetterlund & Linda Rasmussen

Jan Wolfhagen

Vivian Tisting

Sven Zetterlund är naturfotograf och
författare. Han har givit ut fyra böcker
tillsammans med sin hustru Ingegerd,
som mycket tragiskt omkom i Afrika
sommaren 2002. Han lever och arbetar
nu vidare tillsammans med Linda
Rasmussen, som även hon förlorat
sin livskamrat i Afrika. Tillsammans
har paret skrivit boken ”I Afrikas
grepp” och driver nu Afrikahuset i
Varberg. Sven och Linda presenterar
tillsammans följande program.

KUNGLIKT ROLIKT

Vivian Tisting är trädgårdsentusiast
och växtsamlare med stor kunskap
om växter och deras preferenser. Hon
är utbildad Friskvårdsterapeut och
vet att trädgården är en stor källa att
hämta energi från. Till föreläsningarna
hör vackra och inspirerande bilder.

I Afrikas grepp
Föreläsningen inleds med berättelsen om hur
två familjer en gång kastade skyddsnätet för
att ge sig ut i världen och möta nya kulturer,
om Sven och Lindas märkliga möte och vad
som sedan hänt. Därefter bjuds vi med till
det vilda Afrika med hjälp av ett bildspel först för att möta det stolta och fascinerande
massajfolket, därefter för att göra en safari
bland Afrikas vilda djur. Bildföredraget
bygger på boken ”Masai Mara”, som av
Biblioteksföreningen belönades med Carl
von Linné-plaketten 2004.

Trollkarl, Imitatör och Föredragshållare.

”Mycket roligt och proffsigt”
Karin Starrin, fd Landshövding.

”Roligast frukosten genom tiderna”
Mig-Aktuellt Göteborg.

”Grymt bra föredrag om service
och positivt tänkande”.
Billingehus Skövde.

Trädgårdsinspiration och design
Föreläsningen ger inspiration och kunskap
i vad man bör tänka på när man skapar och
utvecklar den egna trädgården. Bilder varvas
med enkla råd om trädgårdsplanering.
Du kommer även få se mindre kända och
vackra växter som är odlingsvärda och
intressanta.

Bokas: Efter överenskommelse, ej i januari.
Pris: 5.000 kr

Bokas: Efter överenskommelse.
Pris: 4.000 kr

Läs mer på; www.afrikahuset.se

Flera tokigheter på; www.wolfhagen.se
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Växter och örter för kropp och själ
Föreläsningen berör bl a Myt och magi,
Huskurer, Läkekonstens historia och växter
som tillfredsställer kroppens alla sinnen.
Vi får höra om några av våra vanligaste
växters läkande krafter. Som t ex Mattram,
som visat sig mer effektiv mot migrän än
samtliga piller på marknaden!

Bokas: Efter överenskommelse.
Pris: 1.650 kr

Owe Clapson

Owe Clapson är värmländsk underhållare, berättare och musikant med
glimten i ögat. Han bjuder på ett
program med visor, bondkomik och
Fridolf Rhudin-imitationer.
Han gestaltar även Olle i Skratthult
och har gjort flera turnéer om denne
i USA. Som mångårig tolkare av
Löparnisse i Värmlänningarna kan
han även ikläda sig denna roll. Han
ackompanjerar sig själv på gitarr och
enradigt dragspel.
Owe Clapson driver Fridolf Rhudinmuseet i Munkfors och blev Nya
Wermlands-tidningens kulturpristagare
2008.

Bokas: v14 och v39.
Pris: 2.200 kr
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För e lä sa r e

F ö rel äsare

Andreas Karlsson

Eric Hammerin

Karlo Pesjak

Kent Lindell

Andreas Karlsson från Falkenberg, är
ingenjören som drabbades av passion
för vår halländska historia. Tillsammans
med sin syster Anna Karlsson har
han dykt djupt i historiska källor som
Rigsarkivet i Köpenhamn, Landsarkivet
i Lund och Göta Hovrätt. Som ett
resultat har syskonparet givit ut två
böcker; ”Bondeupproret i Halland
1622”, och den nyligen utkomna;
”Yxmördare, häxor och svärande
damer i 1600-talets Halland”.

Eric Hammerin, fotograf och
föreläsare. Han har samlat
erfarenheter under långa vistelser i
bl a Indien, Sydostasien och USA.
Tre föreläsningar (ej bildvisning)
som utgår från människans
fascinerande relation till språket.

Karlo Pesjak från Hässleholm, är
medlem i PhotoNatura, naturfotografer
från södra Sverige. Han är en välkänd
och prisbelönt fotograf som varit på
långa fotoresor över hela världen.
Framför allt så trivs han i svenska
naturen, från Skåne till Lappland. Här
presenteras ett urval av Karlos program.

Brott och straff i Halland under 1600-talet
Hallänningarna som levde för 400 år sedan
var inte så olika oss, när det gällde lagtrots.
De ljög, stal, grälade, älskade och slog
ihjäl. Möt t ex yxmördaren Nils Persson,
kyrkoplundrerskan Anne som härjade i norra
Halland, eller den oförskämda hustrun Inger
som svor i Varbergs kyrka. Vi får även veta
hur det gick till vid en häxprocess under
vår danska tid. Genom denna berättelse om
brott och straff får vi en fascinerande inblick
i människornas vardag.

Ordens makt
Hur reagerar vi på det som sägs och skrivs...
och varför? En del ord får oss att skratta och
en del gör oss spaka. Föreläsningen varvas
med samtal om hur orden och språket
påverkar oss alla i olika sammanhang.
Lögn och sanning
Mår vi alltid bäst av att få veta sanningen?
Är en lögn alltid en lögn och är det sanna
alltid sant? Föreläsningen fungerar som
aha-upplevelse när det gäller lögnen och
sanningens effekter i våra liv.

Laponia – Lapplands världsarv
En färd till Laponia, en av Västeuropas sista,
stora vildmarker. Vi får bl a uppleva Porjus,
Kungsleden och Akka – Lapplands drottning
och samernas heliga berg. Laponia skrevs in
på världsarvslistan 1996.
Svenska smultronställen
Det vackraste Sverige, där bilder av landskap,
blommor och djur i spännande och
dramatiskt ljus, tolkas med dikter av Harry
Martinsson, Nils Ferlin, Dan Andersson m fl.
Kranjska Gora – Slovenska alperna
Välkommen till Karlos hemland och till
Kranjska Gora, där man fortfarande minns
Ingemar Stenmarks segrar. Upplev de
skimrande, vita alperna av kalksten, där
fäbodskulturen fortfarande lever och du kan
bada i grönskimrande vattenfall.

Resefotograf Kent Lindell, Alingsås,
har under ett tiotal långresor besökt
samtliga världsdelar. Han reser med
öppet sinne och respekt för landets
befolkning, historia och kultur.
Resornas möten med människor
avspeglar sig i personliga bilder och
berättelser. Han ser sig gärna som en
föreläsare av ”den gamla skolan”, med
en uppskattad blandning av bildning,
underhållning och reseinformation.

Bokas: Efter överenskommelse.
Pris: 900 kr

Bokas: Efter överenskommelse.
Pris: 2.000 kr

Bokas: Efter överenskommelse.
Pris: 1.650 kr

Världens språk
För 500 år sedan talades ca 10.000 olika
språk på jorden, i dag omkring 6000 och
de minskar stadigt. Ett program om glädjen,
problemen och nyttan av att ha olika språk.
Skratta, förundras, njut av hur vi uttrycker oss!

Se fler program på; www.erichammerin.com
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Transsibiriska järnvägen till Kina
Följ med på den berömda järnvägen till
Ryssland och Kina. 1987 gick första resan,
och 20 år senare, efter Sovjetunionens fall,
görs äventyret om på nytt. St Petersburg,
Moskva, Irkutsk vid Bajkalsjön, Peking
samt den vackra Li-floden i södra Kina,
utgör intressanta stopp längs färden.
Kent delar även med sig av lite mer udda
upplevelser, som inneboende gäst hos en
rysk krigsveteran och ”kinesande” i tält
på Kinesiska muren, tillsammans med en
nyfunnen, lokal vän mitt i vintern!
Bokas: Efter överenskommelse.
Pris: 1.500 kr
Läs mer på: www.lindellsresefoto.se
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Tea t e r

Stättareds teatergrupp
Den folkliga och humoristiska
”Midsommardröm i Fattighuset” är
Pär Lagerqvists mest spelade pjäs
och känd som den ljusaste författaren
skrev.
7 aktörer, speltid ca 1.5 tim, tillgång till
lokalen 3 tim innan, spelyta 6 X 4 m.
Pris: 3 000 kr

Herberts och gänget
”Breda leenden”, ett sång- och danslustspel där 4 par dansar och agerar
tillsammans med 6 musikanter.
Pris: 4 050 kr.

Teater Golem
”Kärleksbrev”

En rolig och sorglig berättelse om livslång kärlek genom brev. Med Hertha
Berggren och Inge Linder.
Pris: 3 000 kr

”Två studier i galenskap”

En annorlunda föreställning! Skräck,
fantasi, poesi, komik och tragik! Med
Öystein Flaa och Inge Linder.
Pris: 3 000 kr

”Och roligt ska vi ha!”

En nostalgikabaré med skrattgaranti!
5 skådespelare.
Pris: 3 500 kr
Ring för info om bygg/rivtid, scenyta m.m.
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Övri g t
Folkdanslag & Herrskapsdansare
Falkringens folkdanslag
Folkdansens vänner i Halmstad
Fotnot
Herrskapsdansarna
Ränneslövs folkdanslag,
barndansgrupp
Snöstorps folkdanslag
Vallda folkdanslag
Varbergs folkdansare
Körer
Ceviterna, Falkenberg
Falkenbergs manskör
Halmstads Kammarkör
Halmstads manskör
Hylte manskör
Kapella, Snöstorp
Kungsbacka Kammarkör
Laholms manskör
N:a Hallands körsällskap
Oskarströms kyrkokör
Varbergs Kammarkör
Varbergs kvartettsällskap
Wipå-kören
Dragspelsklubbar
Fjärås dragspelsklubb
Halmstads dragspelsklubb
Herberts Dragspelsgäng
Hyltebygdens dragspelsgäng
Laholms dragspelsklubb
Varbergs dragspelsklubb
Vessigebro dragspelsklubb
Spelmanslag
Forskarlens spelmanslag
Hallingastråk
Harplinge spelmanslag
Hällesåkers spelmanslag
Lagabygdens nyckelharpor
Nissadalens spelmanslag
Runevads musikanter
Sibbarps spelmanslag
Dragkrokarna
Tvååkers spelemän
Tvärdraget
Morups Spelstugas Spelmän

H al l än d sk a ar t i ster

OBS; Vissa artister har sitt lägsta pris
för beställare i vården. För föreningslivet
kan priset vara något högre.
Prisnivå: 1.500 kr eller lägre

Maja Adamsson &
Bengt Alberyd, Torup

Till Majas ackompanjemang sjunger de
schlagern vi minns. Kan även bokas tillsammans med Bror Pettersson, på såg och fiol!

Annika Andersson, Träslövsläge
Spelar traditionell klassisk dragspelsmusik
med bl.a. Calle Jularbo och Evert Taube.

Solveig Bryntesson-Bernlöv &
Leif Kjellberg, Kungsbacka.

Duo SOLEI. Ett program kring Sonya Hedenbratts musik och liv.

Dan Eriksson, Laholm

Sång till gitarr.
1. Bellman 2. Dan Andersson.
3. Blandat visprogram. 4. Elvis-låtar.
5. Stjärnorna kvittar det lika, Nils Ferlin.

Brita & Göte Ferdinandsson,
Laholm

Sång och dragspel med syntmodul och en
repertoar med såväl gamla som nya schlagers och visor.

Goa Gubbar, Veddige

Glada spelmän med skön musik.

Stefan Isebring, Halmstad

Hasse Johansson &
Gert Svensson, Laholm

Musik och sång till dragspel och 12-strängad
gitarr. Mixade melodier av Taube, Dan
Andersson, Roland Cedermark, Lasse
Berghagen och Mats Paulsson.

Kerstin & Happe, Halmstad

Med dragspel, gitarr och stämsång bjuder de
två välkända musikprofilerna från Halmstad,
Kerstin Nilsson och Hans ”Happe” Rosendahl,
på godbitar från förr, nyss och nu.

Bo Liljedahl, Ullared

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

Anita Milding, Fjärås

Med sång och pianospel i skön förening
bjuder Anita på 40-tals-melodier, operett
och musikalpärlor, pianostycken och visor.

Morups Spelstugas Spelmän

Visor, schlagers, psalmer och läsarsånger
framföres med dragspel, durspel, munspel,
fiol, mandolin och gitarr. Vi skräddarsyr
programmet efter beställarens önskemål.

Musiklirarna, Fjärås

Med två dragspel och sång underhåller
de mogen publik med bl a Taube, Lasse
Dahlqvist, gammal dansmusik, musikal och
operetter.

Stefan Petzén, Halmstad
Sång till gitarr.

Toner från förr. Berättar om äldre tiders
musikinstrument samt spelar på dem. Många
har han byggt själv.
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Sjung och Le, Fjärås

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

Kenth Skogh, Tvååker

Dragspelare med en repertoar av både
gammal och nyskriven musik.

Filip Svenzon, Tvååker

Dragspelare med Jularbo, Taube och Cedermark på programmet.

Uno Swahn, Veinge

Blandat visprogram med sång och dragspel.

Roland & Ulla-Britt Thörnqvist,
Halmstad.
Spelar och sjunger växelvis på keyboard.
Underhållande visor, allsång, schlagers och
dansmusik.

Håkan Widar, Varberg

Håkan spelar och berättar om den legendariske Varbergsspelmannen Hugo Berntsson.

Benkt Åscar, Våxtorp

Trubadur som sjunger egna och andras låtar
till gitarr. Vill gärna att publiken sjunger med.

Prisnivå: 1.500 kr - 2.500 kr

Bengt-Göte Bengtsson, Halmstad
Gitarr, munspel och sång.

Ulrika Ekre med
ackompanjatör, Halmstad

Program för sång och gitarr med visor och
ballader från 1500-talet och till nutid.
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Bernt-Åke Fransson
& Kjell Clase, Kungsbacka

Spelar och sjunger schlagers och örhängen.
Programmet kan även mixas med jazz om
så önskas.

Leif Isebring och Ann-Louise
Liljedahl, Halmstad

Sjunger välkända visor till gitarr, mandolin
och blockflöjt.

Jan-Erik Johansson, Marita
Widarsson & Martin
Andersson, Tvååker/Sibbarp

Med gitarr och sång bjuds vi in till visor,
underhållning och allsång.
Uppträder som duo eller trio. Jan-Erik och
Martin spelar även upp till dans!

Birgit Nilsson Huss & Andreas
Huss, Halmstad/Lund

Lättsam klassisk musik blandat med musikaliska melodier, jazz ballader och visor.

Calle Karlsson, Varberg

Underhållare och trubadur med bred repertoar.

Lars Karlsson, Fjärås

Spelar på och berättar om nya och antika
durspel. Egna kompositioner blandas med
traditionella, kända melodier.

Kenth & Rose-Marie, Tvååker

40-talsnostalgi med sång och dragspel med
komp.

Berit Ljunggren, Björn Lindahl
& Kenneth Hulander, Halmstad
Wienermusik och sånger ur den svenska
visskatten.

Jörgen Magnusson, Halmstad

Framför tidlösa schlagers och visor till eget
jazzdoftande gitarr ackompanjemang.

Rozaz, Varberg

Rozaz orkester tar er tillbaka till den gamla
dansbanan. Med sång, dragspel, gitarr och
klaviatur skapas en glad och underhållande
stämning.

Seniorsextetten, Halmstad

Sång och dragspelsmusik varvas med lyrik,
spex och roliga historier.

Edit & Ulf Sundberg, Torup

Dan Winde & pianist, Vallberga
Sång till pianomusik. Sakrala sånger blandas
med operettmelodier och visor.

Åderlåtarne, Halmstad

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

Prisnivå: 2.500 kr eller högre

Herberts dragspelsgäng, Våxtorp

1. ”Sånger vi minns”. Ett program i dikt och
ton med inslag av allsång.
2. ”Min barndoms jul”. Vi tänker och minns.
Hur var det då, när vi var små?

Edit sjunger till Ulfs ackompanjemang, de
vill gärna att deltagarna sjunger med.

Två polare, Halmstad

Arne Pettersson & Johnny Eriksson sjunger
samt spelar gitarr och dragspel, en mixad
repertoar med visor och schlagers.

Tvååkers spelemän

”Med Kalle Jularbo i högsätet - Kalle Jularbo
115 år”. Jularbo-melodier med inslag av
sånglåtar. Allsångsbitar ingår. Programtid
ca 1,5 tim. Ett tiotal spelemän på scenen.
”Så minns vi Thore Skogman”, 1,5 timmes
sång och musikkavalkad med spelemän och
solister. Gärna med allspel som avslutning
på kvällen.
Spelyta ca 6X4 m, tillgång till lokalen 1 tim
innan.
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Prisnivå: 1.500 kr eller lägre

Birgitta Arthursson &
Kerstin Hallén, Halmstad

Vi bjuds med på en resa i ord och bild i
Pelle Nävers värld.

Stig Asterling, Halmstad

Föreläsning med diabilder:
1. ”Med tåg till Copper Canyon”, rundresa i
Mexico
2. ”Världens sju nya underverk”, enligt en
världsomröstning 2007.
3. ”Safari i Regnbågslandet” rundresa i
Sydafrika.
4. ”Med Inlandsbanan från Mora till Gällivare”.

Åsa Axberg, länsmuseet Varberg
Vem var Bockstensmannen? Föredrag med
bilder.

Eva Berntsson-Melin,
länsmuseet Varberg

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

Solveig Bryntesson-Bernlöv, Särö
Vad gör jag med lådorna på vinden? De
innehåller föremål som 7 kvinnor bevarat.
Minnen om hur det var förr, att växa upp på
landet och i stan 1868-2004.
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Lennart Dahlström, Halmstad
Föreläsning med diabilder:
1. ”Påarp, mitt smultronställe”.
2. ”Australiens natur”.
3. ”Indien, ett myller av folk”.
4. ”Madeira - Atlantens trädgård”.

Björn Haraldsson, Träslövsläge

Grönland, en resa i kajak bland vikingar och
inuiter.

Erling Karlsson, Falkenberg

Bland pingviner och sjöelefanter på
Falklandsöarna. Ett diabildsprogram om
främst djur och natur, men även andra
fakta om öarna, som blev omtalade under
”Falklandskriget” 1982.

Kersti Nilsson, Halmstad

Fd Hemslöjdskonsulent vid Halländska
hemslöjdsföreningen Bindslöjden. Talar om
den mjuka slöjden, under rubriken Halländsk
hemslöjd under 50 år.

Anna-Lena Nilsson, Varberg

Föreläsning med diabilder om fotografen
Matilda Ranch. En yrkeskvinna i början av
1900-talet.

Stefan Nilsson, Halmstad

Föreläsningar med diabilder.
1. ”Mina smultronställen i södra Halland”.
2. ”Höstvandring i Kvikkjokk och Sarek”.
3. ”Syd amerikanska bilder”.
4. ”Naturens väsen”.

Ulf Norenius, Varberg

1. ”Azorerna”- Mitt i Atlanten ligger Azorerna,
en grupp öar uppbyggda av vulkaner. Här är
grönt året runt och här finns ungdomens källa.

2. ”Somrar i Norrbotten”- Från hav till fjäll,
via det vidsträckta myr- och skogslandet.
Besök i bl a Muddus nationalpark och i en
av de stora fjälldalarna, Vistasvagge.
3. ”Slovenien och världsarvet Dubrovnik”Vi besöker bl a städerna Piran med anor från
romartiden, Lipizza med sina hästar och
Ljubljana, huvudstad i Slovenien.
Till sist världsarvet Dubrovnik.

1. ”Kom följ mig till stranden”, ett program om
Vilshärads utveckling från bondby till förort.
2. ”Från Runö till Halmstad”, ett program
om dr Helena Norrgrens spännande livsresa.

Ingvar Persson, Slöinge

1. ”Södra Afrika”, en resa från Godahoppsudden till Viktoriafallen.
2. ”Kina – ett land i förvandling”. Vi får resa
från Peking, till kinesiska muren, terrakottaarmén i Xian och provinsen Hunnan i
mellersta landet.

Föreläsningar med diabilder.
1. ”Andrées ballongfärd mot Nordpolen”.
2. ”Svalbard - isbjörnens land”.
3. ”Island, landet som ständigt växer.”
4. ”Mot Nordpolen med ballong och luftskepp”.

Ulla Rickardsson, Vessigebro

Prisnivå: 1.500 kr - 2.500 kr

Thomas Andersson, Falkenberg

Bengt-Göte Bengtsson, Halmstad

Föreläsning med diabilder om Island.

Föreläser om August Bondesson och sjunger
en del av hans upptecknade visor.

Ingegerd Sahlström, Halmstad

Hertha Berggren, Falkenberg

Ordförande i Astrid Lindgrensällskapet
föreläser om Astrid Lindgren, hennes liv och
hennes böcker.

Gunnel & Gert Svensson,
Väröbacka

Har lång erfarenhet av blommor och trädgård.
1. ”En resa bland blommor i bild och ton.”
2. ”Människor vi mött i USA”.
3. ”Råd och tips i trädgården”.
4. ”Ovanligheter i naturen”.

Anna Wieslander, Halmstad/
Vilshärad

Anna Wieslander arbetade i 30 år på Sida.
Hon är journalist och författare, medarbetare
i Hallandsposten och i Amnesty och utkom i
juni 2008 med en bok om Vilshärad.

1. ”Dramatiserad föreläsning om HC Andersen”- hans liv och odödliga sagor.
2.”Kura skymning”- handlar om Selma
Lagerlöf och hennes böcker om familjen
Löwensköld och händelserna på Hallstanäs.
3. ”Karen Blixen”- en av Danmarks stora
diktare som är känd över hela världen. Berättar om hennes förunderligtraffinerade och
skimrande författarskap och några av hennes
otroliga historier.
4. ”Jag minns den ljuva tiden”- bygger på
berättelser om skolan som dokumenterats av
enskilda och studiecirklar runt om i Halland.

Kjell Carlsson, Långås

En seglats med den världsberömda ostindiefararen Götheborg, från Nice till London.
Genom Medelhavet och till Atlantens
stormar. Berättelsen varvas med bildspel,
filmsnuttar och ljudinslag.
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Lars Danielsson, Varberg

1. ”Filosofins grunder”.
2. ”Möten och upplevelser”- i fyra världsdelar.
Dessutom har Lars gjort 16mm filmer.
1. ”Livet, konsten och kärleken”- en film
från Toscana.
2. ”Vackra Danmark”.
3. ”Halland mest från luften”.

Marc Grieves, Glommen

”Västsvenska kapare.” Om kaperiet i början
av 1700-talet, med Lasse i Gatan, Jonas
Alström, m fl.
”Slaget vid Halmstad.” Det första slaget under skånska kriget stod i Halland, sommaren
1676. Föreläsningen hålls med fördel på
slagfältet vid Fylleån. Se: www.grieves.se

Lars Grimbeck, Varberg

En unikabox full med halländska dialekter
och uttryck - men också minnen av hur de
gamle talade, de som aldrig talade annat än
halländska.

Patrik Leonardsson, Halmstad

1. ”Halland - innanför hallarna”. Ett strövtåg
som tar oss från Kungsbacka i norr till Laholm
i söder, över kustens klippor och sand och
genom inlandets djupa skogar.
2. ”Öar i Halland”- är en odyssé i den halländska övärlden. Patrik har grävt fram såväl
skrönor som öarnas verkliga historia.
3. ”Över tid och rum”. Foton tagna under 10 år.

Jan-Olof Nilsson, Falkenberg

Anrop Red Dog - från helvetet över Hamburg
till idyllen I Halland. En återblick av Halland
under andra världskriget och vad dramatiska
nödlandningar kunde innebära.

Stig Stjernberger, Träslövsläge

Efter mer än 30 år som redaktör, producent
och chef inom radio och TV, kan Stig berätta
om bl.a Poppe, Palme, Persson och Sahlin,
likväl som Beppe Wolgers, Lill Lindfors
och andra kända artister. Nutidshistoria
presenterad på ett underhållande sätt.

Prisnivå: 2.500 kr eller högre

Genuin glädje!
”Masaikrigare utför en traditionell, suggestiv sång och
dansritual vid lägerelden.
Glädjen i detta kan jämföras
med all den glädje som
artister och föreläsare
sprider hos våra beställare i
vården och föreningslivet”
Foto: ©Sven Zetterlund,
Afrikahuset Varberg

Anna-Pia Åhslund, Haverdal

1. ”Modiga mamseller och fantastiska fruntimmer”, en berättelse med bilder om en
handfull kraftfulla kvinnor som levt och verkat i Halland, från 1700-talet till vår egen tid.
2. ”I författarens fotspår – litterärautflykter i
Halland”. Vi får följa Anna-Pia på litterära
strövtåg och upptäcka halländsk kultur och
natur ur en rad författares perspektiv.

Gunilla Nilsson, Falkenberg

Föreläser kring stresshantering.
1. ”Hur hanterar jag min vardagsstress?”.
2. ”Våra vanor påverkar vår miljö”- hur
påverkar jag mina vanor?
3. ”Qigong i teori och praktik”.
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