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Innehåll 2013

Kulturutbudet stöds av

Välkomna till 2013 års kulturutbud!
Hallänningar blir äldst i Sverige. Kultur ger hälsa - så säkert beror det lite på all
kultur Ni bokar via oss! Allt fler artister och beställare möts genom kulturförmedlingen - 2012 slogs bokningsrekord för femte året i följd!
Årets program kommer nå nästan 70.000 hallänningar!

Så här bokar Du via oss:

• Ring: 035-17 77 73
		 Mail: bokningar@hbf.se
		 Post: Kungsgatan 1, 302 45 Halmstad
• Vi bokar artist, gör upp om pris och skickar bekräftelse på bokningen både till
		 arrangör och artist. (Kontrollera noga på bekräftelsen så att allt stämmer).
• Behöver du besked om din bokning till någon viss dag? Uppge i så fall detta vid
		 bokningen. I övrigt tar vi hand om bokningarna efter hur nära i tiden de ligger.
• Vi ombesörjer utbetalning av arvode till artisten.
• Vi betalar resekostnaden för artisterna i utbudet.
• Vi fakturerar arrangören på det pris vi kommit överens om.

OBS!
• Priserna i katalogen är allt beställaren betalar - inget tillkommer.
• Priserna gäller för program på ca 45 min.
• 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!

Lyssna och läs mer - i katalogen på vår hemsida! NYTT!
Gå in på www.hbf.se / länken ”Kulturförmedling”. Där finns katalogen!
Här kommer du kunna provlyssna på musik och läsa mer om program och artister!

Hallands bildningsförbund är ett resurscentrum för utveckling och samordning
av regionalt kultur- och bildningsarbete. Huvuduppgiften är att främja halländsk
folkbildning. För att stärka den regionala teater- och hembygdsverksamheten,
finns våra regionala konsulenter. Läs mer: www.hbf.se
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Ann-Louise Liljedahl & Stefan Isebring

Bengt-Göte Bengtsson

Eva Bartholdsson & Greger Siljebo
Foto: Kerstin Lindell

Alina Tjell & Jolanta Johansson

Musiker 2013

Alina Tjell; violin och Jolanta Johansson; piano, är båda skolade klassiska
musiker, meriterade från utbildningar
och musikaliska sammanhang av
högsta klass.
Vår älskade klassiska musik!
Alina och Jolanta bjuder på en spännande och avkopplande musikresa
genom olika epoker och stilar. Musiken rör sig från välkända tonsättare
som Mozart, Beethoven och Schubert
till det moderna stjärnskottet Astor
Piazzolla, vars fantasifulla tango inte
lämnar någon oberörd. En och annan
svensk pärla serveras upptill. Vi får
också höra om tonsättarna bakom
verken. Välkomna – alla älskare av
klassisk musik!

Flygande tefat och klingande harpa!
Lyssna och förundras över ovanliga
klanger och toner när Ann-Louise och
Stefan trakterar sina sällsynta instrument. Ann-Louise är en av få utvalda
i världen, som fått lov att hämta
hem en mytomspunnen Hang - från
Schweiz!
Sång och en och annan känd melodi
ingår!

Dan Andersson - med Roland Andréasson!
Med sånger och berättelser möter vi en av
våra mest folkkära diktare.
”Medryckande och charmigt.
Mycket uppskattat!”

Förening, Halmstad

”Mycket uppskattat, fin musik, proffsigt framfört.”
Äldreboende, Halmstad
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Minns Du julen förr?
– Julstämning med minnesbilder från ett
halländskt julfirande förr i tiden.
Luffarskoj - med Mårten Johansson!
En hejdlöst svängig och rolig musikunderhållning där publiken hela tiden är delaktig!

”Mycket bra underhållning. Mjuka, fina
toner anpassade bra till lokalen.
Publiken mycket nöjda.”
Seniorförening, Halmstad

Pris: Vården 2.400
2.300 kr
Övriga;
Övriga 3.100
3.200 kr
kr

August Bondeson
– en hallänning värd att minnas
Med sånger och roliga berättelser tecknas en
bild av ett spännande människoöde.
Bengt-Götes blandning
– Sånger, berättelser och trollerier (!),
Låt oss sjunga en sång tillsammans!

Pris: Vården 2.400 kr
Övriga 3.200 kr

Pris: Vården 2.400 kr
Övriga 3.200 kr

En salig blandning

av dikt och sanning

NYTT

Två röster, en fiol, en gitarr, en mandola
och en publik.
Med den sättningen kommer allvar att
blandas med humor, grovt med grant,
tänkvärt med nonsens.
Det vill säga: en helt vanlig musikföreställning med Eva Bartholdsson och
Greger Siljebo.
Har ni önskemål om någon särskild
blandning? Hör av er!
”Fantastiskt.”

Träffpunkt, Kungsbacka

”Superbra. Proffsigt. Underhållande.
Toppen.”
Förening, Hyltebruk

Pris: Vården 2.400 kr
Övriga 3.200 kr
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Eva Simmons & Jan-Olof Persson

Eva Simmons, med klar och naturlig röst,
tydligt textande och bra gitarrspel.
Jan-Olof Persson, skicklig dragspelare,
bördig från Simlångsdalen.
Artisternas favoriter!
Vi plockar favoriter ur många artisters
repertoarer, t ex. Brita Borg, Jeja Sundström, Allan Edwall och Edith Piaf.
Jannes stilfulla spel skänker extra nerv
och känsla åt såväl visor som folkliga
polskor eller svängiga schlagers.
Sånger med karaktär, innehåll och
humor!

Musiker 2013

Götaflickorna

Musikaliska höjdpunkter
till fika och fest
Flickorna som tagit Halland med storm!
Fina och svängiga visor serveras, med
hög scennärvaro. Till det underfundigt mellansnack över livets vardagssituationer.
Glädje och samspel med publiken är
flickornas filosofi för god underhållning!
Anette Lennartsson;
sång, munspel, gitarr
Maja Sandberg;
sång och diverse instrument

”Eva har en underbar röst!”
Träffpunkt, Kungsbacka

”Pigga, trevliga flickor.
Uppskattade – publiken fick sjunga med.”
Förening, Halmstad

”Seniorerna uppskattade verkligen
uppträdandet.”
Äldreboende, Halmstad

”Mycket fin musik som pensionärerna
kände till. Sjöng bra!”
Hemtjänsten, Kungsbacka

Henrik & Alexandra Murdock

Med karismatisk framtoning och sällsamt
välstämda röster, berör de sin publik.
Paret bjuder på ett varierat program där
visor av bland andra Cornelis Vreeswijk,
Evert Taube och Dan Andersson, blandas
med egenkomponerade betraktelser och
monologartade mellansnack.
2012 fick de Hallands Akademis Olof
von Dalin-Stipendium, då de ”utvecklat
stort konstnärskap….och varit till stor
betydelse i eller för Halland.”
”Kanonbra! Dom bokar vi snart igen!”
Äldreboende, Falkenberg

Henrik Murdock
& Mika Tahvanainen

Henrik Murdock - halländsk visartist
med hela landet som arbetsfält.
Hallands Akademi-stipendiat 2012 (Ihop
med Alexandra Murdock)
Mika Tahvanainen - vissångare med
rötterna från Finlands djupa skogar.
Nyligen släppte han sitt kritikerrosade
debutalbum – ”Nålkonstnärens visor”.
Bland luffare, dagdrivare och annat
löst folk
Med gitarr, dragspel, såg och härliga
röstresurser sjunger de Sveriges mest
kompletta luffarrepertoar i en modern
tappning. Här blandas bl.a. Allan Edwall,
Alice Babs, Ruben Nilsson, Cornelis
Vreeswijk och Martin Nilsson samt en
och annan skillingtrycksvisa.

”Fantastiskt bra. Vi njöt av underhållningen”
Pensionärsförening, Ullared

Pris: Vården 2.400 kr
Övriga 3.200 kr
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Pris: Vården 2.400 kr
Övriga 3.200 kr

Pris: Vården 2.400 kr
Övriga 3.200 kr

Pris: Vården 2.400 kr
Övriga 3.200 kr
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Jessica & Anders Nylander

Keith Deling

Maria Edén & Arne Murby

Foto: Ulla Montan

Ingela Strandberg

Musiker 2013

Bejublad duo med Maria Edén, sång,
violin och Arne Murby, piano, från bl a
Ronnie Hartleys orkester.

Musikerparet som förmedlar värme och
närvaro. Med pianospel, härlig röst och
glimten i ögat, når de fram och berör
sin publik!
Ingela Strandberg, sång, poesi,
till ackompanjemang av Ingela Karlsson
& Bengt-Göte Bengtsson.

Ingelas sånger
Ett musikaliskt och poetiskt möte med
Ingela Strandberg - skaparen av den
älskade ”Blå visa”!
Ingela hör till våra mest respekterade
och hyllade författare, prisad av både
Hallandsakademin och Svenska Akademien. Sånger och dikter i en generös
blandning!

Kvinnlig Fägring!
Från Ulla Billquist till Siw Malmkvist
- en lång rad oförglömliga kvinnliga,
svenska artister från 40-talet och framåt.
Kom - så minns vi tillsammans!
Vårt mest bokade program!
Jul i vårt hus
Med våra välkända julsånger kommer
den rätta stämningen som vi längtar efter
i juletid. Lyssna, njut och sjung med - så
lyser vi upp mörkret tillsammans!
”Fantastiskt bra program!”
Församling, Hässleholm
”Jessicas imitationer av kända sångerskor
var bra. Kan rekommenderas.”
Pensionärsförening, Halmstad

Pris: Vården 2.400 kr
Övriga 3.200 kr
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Pris: Vården 2.400 kr
Övriga 3.200 kr

”Keith Deling
– en av våra stora Taube-tolkare”,

Göteborgsposten

2011 tilldelades Keith Sjösalapriset av
Evert Taube-Stiftelsen, bl a för; ”hans
eminenta och genuina sätt att tolka Evert
Taubes älskade sånger”.
En världsomsegling i ord och toner
En rundtur med Evert Taubes visor till de
trakter som varit inspiration och bildar
bakgrund i hans sånger - både hemma
och världen över. Här blandas gamla
örhängen och mindre sjungna visor med
kunniga och intressanta presentationer.
En glädjestund för den som älskar visor!

Pris: Vården 2.400 kr
Övriga 3.200 kr

Från Puccini till Povel
Evergreens, jazz, 40- och 50-tals schlagers blandas med pärlor från opera,
operett och musical. Med sång, piano
och violin bjuds publiken på ett musikaliskt fyrverkeri med stämning, känsla
och skön nostalgi.
Här är den sköna sommar
- från Taube till Toots
Visor, jazz, romanser och schlagers
samsas i detta somriga program. Njut
av sånger som ”Att angöra en brygga”,
”En gång jag seglar i hamn” eller ”Sommarsång”, av Wilhelm Petterson-Berger.
”Mycket bra” Förstklassigt!
Välskolad sångerska, skicklig violinist.”
Pensionärsförening, Falkenberg

Pris: Vården 2.400 kr
Övriga 3.200 kr
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Kia Skog & Lowe Pettersson

Komik och värme - med publiken i
centrum!
Alla låtar känns igen och alla är välkomna att sjunga med.
In på scenen träder även operasångerskan Olga Mareng, en drygt två
meter lång skönhet, full av sång- och
berättarlust!
Livet är en fest, just här, just nu!

”Det var lysande. Alla tyckte det var jättebra.”
Träffpunkt, Kungsbacka

Musiker 2013

Smépôjka

Svanungar

Säg det i toner

Flitigt bokade, ständigt önskade!
Enda problemet är att dragspelspelaren
har så svårt att bestämma sig för vem han
ska spela med! Det blir i alla fall med någon som heter Björn, Lasse eller Danne.
Missa inte Hallands mest underhållande
pôjkar!

Elin-Louise Ahlberg, sång, gitarr och
munspel.
Gustav Bäcklin, sång, gitarr och banjo.

”Säg det i toner” har blivit ett av våra
allra mest uppskattade program.
Halländska ungdomar, i färd med
musikutbildningar, kommer på besök
i sommartid. Ett önskeprogram med
önskemusik, framtaget speciellt för
äldreomsorgen!

”Suveränt duktiga, både med röster och
instrument.
Gav oss många glada skratt.
Kan varmt rekommenderas.”
Förening, Halmstad
”Otroligt roliga och spontana killar.
Brukarna var väldigt nöjda.”
Träffpunkt, Kungsbacka
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Stäm träff med lantlollan från skånska
västkusten - och förortsgrabben från
Hisingen!
”Svanungar kan verkligen rekommenderas
till alla tillfällen. Toppen!”
Förening, Fjärås
”Charmig duo. Mysigt småprat mellan låtarna.”
Pensionärsförening, Varberg

”Fantastiskt bra. Trollband våra gäster. Man
blir så glad när man Ser henne och Smälter
när man hör henne.”
Frivilligverksamheten, Varberg

Pris: Vården 2.400 kr
Övriga 3.200 kr

Ett finstämt och humoristiskt visprogram med vackra melodier, countrydoftande stämsång och berättande texter
- varvade med tänkvärda, roliga och
mänskliga anekdoter!

Pris: Vården 2.400 kr
Övriga 3.200 kr

Pris: Vården 2.400 kr
Övriga 3.200 kr

”Ljuva toner i våra öron. Trevliga ungdomar. Ser fram emot ett nytt besök nästa år.”
Äldreboende, Varberg
”Duktiga artister. Trevliga i sitt bemötande
med de äldre.”
Äldreboende, Laholm
”Ett mycket uppskattat program som passar
åldersgruppen. Låtvalen var perfekta och
framförandet mycket proffsigt. Samtidigt
var de snyggt klädda och vackra att se på!”
Pensionärsförening, Laholm

Pris: Vården 1.700 kr
Övriga 3.200 kr
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Trio Povel Ramel

Musiker 2013

Torbjörn Johansson & Co

Yvonne Tuvesson

Musik i Halland,

Möt Povel Ramels odödliga musik och
texter med underbar, humoristisk kvalitet.
Vi njuter smakprov ur hans rika produktion. Både jazzdoftande mästerverk
och sånger från Knäpp Upp-revyerna
och hans mera crazybetonade sida.
Mattias Palm – har sjungit huvudroller i bl a Köpenhamn, Göteborg och
Stockholm.
Charlotta Sairio – har sjungit och
regisserat i bl a Stockholm och London.
Och Säffle!
Vid pianot;
Teresa Indebetou eller
Klabbe Hörngren
– kända från en
mängd musikaliska
sammanhang.

Pris: Vården 2.400 kr
Övriga 3.200 kr
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Torbjörn Johansson, vissångare till fiol,
turnerade under 1970- och 80-talet tillsammans med sångerskan Eva Bartholdsson runt om i Skandinavien med visprogram av olika slag. Tillsammans gav de
ut 5 LP-skivor och Torbjörn har sedan
dess även gett ut två böcker;
”Halländska visor” och ”Breven hem”,
och en CD i eget namn. Genom åren
blev det också ett 25-tal TV-program i
SVT och en mängd radioprogram.
Det kanske mest uppmärksammade var
inläsningen av ”Breven hem” som har
repriserats åtskilliga gånger i de syd- och
västsvenska P4-kanalerna.
Fiolen och jag
Här erbjuder den ”gamle” vissångaren,
fiolspelaren, producenten, radioprataren
m.m, ett omväxlande program med visor,
låtar, dikter och en och annan skröna.
För att förgylla programmet finns alltid
en musikalisk partner med på gitarr, cello
eller flöjt. De flesta heter Eva. Dom övriga
heter Bosse.

Pris: Vården 2.400 kr
Övriga 3.200 kr

Christina Nilsson
- en Smålandssaga ...

som numera är en del av
Region Hallands
kulturförvaltning, är en
regional resurs som
utvecklar, stöder och
samordnar det halländska
musiklivet, bl a som i det
här fallet då det sker i ett
tätt samarbete med
Hallands Bildningsförbund.

Född i ett fattigt Småland 1843, växte
Christina Nilsson upp till en sångerska
som kom att fira enorma triumfer världen över. Hon är bredvid Jenny Lind
och Birgit Nilsson, den svenska sångerska som är mest känd utomlands.
Iklädd en kopia av Christinas första
klänning levandegör Yvonne berättelsen om Christinas liv, varvad med de
folkvisor Christina sjöng livet igenom
på sina världsturnéer.

Patric Aurell
Pris: Vården 2.400 kr
Övriga 3.200 kr

musikproducent
035-16 43 51
patric.aurell@regionhalland.se
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Dalibor Stanic

Musik, både glad och ledsen, uttrycker
våra känslor och förenar människor
oavsett var vi kommer ifrån eller hur
vi ser ut.
Musiken är gränslös!
Häng med på balkan-svenskt svängande
dragspelsprogram!
Från Dalibors dragsspel kommer bl a
balkansk musik, svenska folktoner
eller smäktande italiensk serenad!

H b f Musiker 2013

Morfars Trio

Stig Olsson - klarinett
Ronnie Leander - gitarr, sång
Lennart Engström - dragspel
En Vals till Dig
Morfars Trio från Åsa, vill sprida glädje
till alla som tycker om Glad musik,
Roliga texter, Underhållande historier,
Allsång och Smäktande toner.
På repertoaren finns bl.a. Lasse Dahlquist,
Evert Taube, J Sylvain, Sten-Åke Cederhök,
Benny Andersson samt egna låtar m.m.

Reine Johansson

Stampa takten till irländsk bluegrass!
Njut lättsmält folkmusik med gitarr,
banjo och sång i stämmor.
Gärna allsång!
Teatertrubadur Reine Johansson tolkar
folkkära diktares låtar och ger oss bakgrunden. Även inlevelsefull läsning av
poesi eller prosa -om publiken vill.
Kom - låt oss minnas med musik!
Evert Taube - liv och musik
Cornelis – liv och musik
Välj mellan dessa program, där vi med
Reine som guide, sjunger oss till möten
med två älskade poeter och musikanter.
En fattig trubadur…
Dan Andersson, Fröding, Cornelis, Taube,
Bellman, m.fl. Skön musik, uppläsningar
och historier om dessa stundtals panka
och fågelfria karlars vilda leverne!

Pris: Vården 1.100 kr
Övriga 1.400 kr
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Pris: 2.350 kr

River Valley Bluegrass

Pris: Vården 2.000 kr
Övriga 2.400 kr

Mindre bandet (dagtid):
Janne Berglund, Mattias Kjerrman och
kanske någon till.
I vår bluegrass-repertoar blandar vi in
svenska ,välkända låtar av allsångskaraktär. Sång, gitarr, fiol, mandolin,
banjo, munspel och mycket mellansnack!
Hela bandet (kvällstid/helger):
Njut av amerikansk- engelsk- irländsk
bluegrass!
Även egen musik och mellansnack
om vår verksamhet med slowfood och
naturupplevelser på landet.

Pris: Mindre bandet 2.000 kr
Hela bandet 3.500 kr
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Viktoria Rockers

Dags att rocka!
Fyra musiker från Halmstad spelar
den glada, svängiga 50-och 60-tals
Rock´n´roll de själva växte upp med.
Elvis, Eddie Cochran, Roy Orbison,
Fats Domino, Chuck Berry, Cliff
Richard, Jerry Williams, Owe Törnkvist
m fl - finns på repertoaren!
Bandet;
Herberth Johansson, sång och gitarr
Kjell Karlsson, sång och elbas
Willard Stavgren, sång och gitarr
Tommy Bengtsson, sång och gitarr

H b f Musiker 2013

Nicola D´Lima Johansson

Nicola flög från Bombay till Halmstad på
kärlekens vingar. Hon är nu sedan länge
en flitigt önskad sångerska och musikant
på många scener i Halland och Sverige.
Sing-along-Bingo!
En glad och underhållande musiklek.
Tävla, sjung och kanske även dansa,
tillsammans med dina vänner!
Musik ska byggas utav glädje!
Populära sånger blandas med humoristiskt berättande om Nicolas resa
från att vara musiker i Bombay, till
att nu leva och verka i Halmstad.
Festmusik!
Nicola spelar gärna på er fest med
musik till mat och dans. Även helkväll.
”Vilken kväll! Personal och seniorer dansade
twist och sjöng.”
Träffpunkt, Kungsbacka

Gun Svensson & Susanne Kihl

Vi fyller 25!
Gun & Susanne firar 25 år som önskad
visduo i vården, föreningslivet och vid
festliga sammankomster. De har gjort
flera skivor, bl a med tonsatta dikter av
Pälle Näver, och gjort musikaliska
gästspel i Norge och USA.
Visprogram med gitarr & sång på svenska:
Skräddarsytt!
NYTT
Ett skräddarsytt program utifrån era
önskemål om tema, allsånger m.m.

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. Allt i en lättsam
förpackning med allsång, berättande
mellanprat och anekdoter som extra
krydda!

Halländska visor
En musikalisk resa genom Halland.
Visor i hatten
Hatten bestämmer visan - ett glatt program!
Med glimten i ögat
Fyndiga, finurliga visor, bl a med
Pälle Näver.

”Härlig röst, otrolig publikkontakt!”
Förening, Halmstad

Pris: 3.100 kr
Danskväll (hela bandet, 6p) efter ök.
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Pris: Vård 2.000 kr. Övriga 2.500 kr
Festmusik; enligt överenskommelse

Pris: 2.700 kr

Pris: 2.000 kr
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fler ...

40-talisterna

NYTT
Janne Wallin och Pelle Bengtsson,
två glada pensionärer, gillar att
glädja andra genom den finaste
pensionärsmotionen, nämligen
dans!
På repertoaren finns 50, 60-talsmusik och även dansbandsmusik.
Livemusik varvas med färdiginspelade bakgrunder där sången
läggs till utsökt musik från Elvis,
Sven-Ingvars, Vikingarna, Lasse
Stefanz m fl.

...ur vårt stora utbud av halländska musiker
Säsongsbetonad musik finns alltid
med: vårsånger, sommarsånger.
Till jul - ETT RENODLAT
JULPROGRAM!

Dahlquist, Carl Anton m.fl. Med
mångårig erfarenhet och stor repertoir skräddarsyr Calle ett program för just ert evenemang!
Pris; Vården 1.700 kr / övriga 1.900 kr Även populära musik-kryss! NYTT
Personligt engagemang och
Bara På Skoj
känsla garanterar en härlig
Tre glada musikanter som med
stund tillsammans. Calle
bra låtval och roliga hattbyten
uppträder akustiskt med gitarr,
bjuder på en härlig stund med låtar men kan även engageras
som Johan på Snippen, Capri, Den förstärkt med ljudanläggning.
gamla spinnrocken m fl. Till det ett
Pris: Vården 2.000 kr / övriga 2.400 kr
knippe Lasse Dahlqvist-melodier,
Helkväll:
4.000:framförda i äkta Göteborgsanda!

Pris; Vården 1.900 kr / övriga 2.500 kr
Pris: 1.200 kr
Danskväll 3.500 kr
Halmstad, Hylte, Laholm 1.800:-

Anita Milding

Uppskattad artist i kyrkor, på
äldreboenden, föreningar och
slott likväl som solist i Sydneys
operahus! Med sång och
pianospel bjuder Anita på ljuva
40-tals-melodier, evergreens,
visor, operett, musikal och
pianostycken.
Nu grönskar det
Ett sprudlande vårprogram med
melodier av Bach, Bellman,
M. Paulsson, Evert Taube m.fl. Vi
sjunger tillsammans era favoriter.
I Juletid
Med de vackraste gamla och nya
julmelodierna, skapar vi
tillsammans en stämningsfull
musikstund.

Benkt Åscar, Våxtorp

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

Pris: Vården 1.400 kr / övriga 2.000 kr

Berits Trio

Catarina & Frazze, Kungsbacka

Med sång från båda, gitarr och
dragspel bjuds publiken på ett
mycket omväxlande program där
glädjen står i centrum.

Pris: 2.000 kr

Dan Eriksson, Laholm

Sångfavoriter
NYTT
Program även med en del
klassiskt material.
Elvis i våra hjärtan
Tyngdpunkten ligger på låtar från
1950-talet, men täcker även 60- och
Pris: 1.500 kr
70-tal. Bluegrass - rock - gospel.
Dan Andersson
Bo Liljedahl
Sjunger och berättar om Dan A.
Dragspel och sång i en blandad Egna och andras tolkningar.
repertoar med bl.a. sjömansviFrån Bellman till Elvis
sor, visor och schlagers av äldre Blandat program med visor och
och nyare årgångar.
gospel, Dan Andersson, Evert
Pris; Vården 2.000 kr / övriga; 2.400 kr
Pris: Vården 1.250 kr / övriga 1.750 kr Taube m.fl.
(efter kl 18.00; 2.150:-)
Musikalisk frågesport
Antikviteterna
Njut av sång och musik i ett underEdit Sundberg, Bertil Glarin och Brita & Göte Ferdinandsson
hållande program med musikfrågor.
Ulf Sundberg - tre mogna
Sång och dragspel med syntmodul
Pris: Vården 1.600 kr / övriga 2.150 kr
människor med mottot: Musik
och en repertoar med såväl gamla
ska byggas utav glädje!
som nya schlagers och visor.
Dragkrokarna
NYTT
Det finns mycket fin, mogen
Blandad underhållning från
Pris:
1.250
kr
dragspelsmusik och även
visa till jazz. 4 dragspel, gitarr,
elektronisk musik på programmet.
trummor, bas & sång!
Calle
”på
Läjet”
Karlsson
Förutom kultis, visor och
Pris: Vården 800 kr (i Halmstad) /
Glädjespridare
från
Västkusten.
svensktoppslåtar,
övriga
1.500 kr
Med
glimten
i
ögat
presenterar
bjuds sakral musik och
Calle
visor,
sånger
och
historier
allsångsrefränger. Dessutom ett
Dragspelsduon, Laholm
med humor och värme. Egna alnytt Taube-program! NYTT
ster blandas med Taube, Cornelis,
Pris: 1 075 kr (max 2
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Berit Ljunggren sjunger, Björn
Lindahl spelar klarinett och
Kenneth Hulander piano.
Trion framför Wienermelodier
och musik från 30- och 40-talet.

tim)

Duo Animato

i Sverige och utomlands, bjuder
på sina favoriter. Lennart Andersson, trummor, Kent Björk, bas
och sång, Jan Karlsson, gitarr och
Georg Raulin, dragspel, bokas för
underhållnings- eller dansmusik.
av örhängen från 20- till 70Pris: Vården 1.600 kr / övriga 2.000 kr Njut
talet, musik som väcker ljuva mineller låtar som påminner om
Edward C. Johansson NYTT nen
dansaftnar när det begav sig. Det
Country & Rockn Roll - för alla kommer att svänga ordentligt!
åldrar!
Pris: Vården 1.000 kr / övriga 2.000 kr
Trots sin ungdom har Edward
Hel danskväll: 4.000 kr
redan synts på countryfestivaler,
Vallarna i Falkenberg, äldreboenden
Harplinge spelmanslag NYTT
och med Hasse ”Kvinnaböske”
Andersson. Han har rest genom Mellan 10 och 13 spelemän!
Bjuder på en blandning av
USA och vandrat i rockens och
gammeldans och folkmusik.
countryns musikaliska fotspår.
Pris:
Vården 800 kr / övriga 2.000 kr
Ett program för alla som gillar
Hank Williams, Johnny Cash,
Halmstads Dragspelsklubb NYTT
Jim Reeves och Elvis Presley
m fl. Ett program för alla åldrar! 9 dragspelare + komp (4 pers),
bjuder på musik för alla smaker,
Pris: 1.700 kr
från evergreens till jazz och
Forskarlens spelmanslag NYTT önskelåtar. Även till dans.
12 st spelemän - spelar folkmusik! Pris: Vården 1.200 kr (i Halmstad 950:-)
NYTT
Bengt-Ove Gunnarsson, flöjt,
klarinett, sång. Birgitta Lindén,
piano. Blandad repertoar med
klassisk musik, underhållningsmusik, visor och sånger.

Pris: 1.600 kr

/ övriga 1.500 kr

FrazzJazz

Hasse Johansson & Gert Svensson

Njut av vår Jazz-acapellagrupp,
som sjunger egna arrangemang
av kända jazzlåtar, i Real Groups
anda. Íbland med krydda av
dragspelskomp. Härliga låtar,
som t ex «Att angöra en brygga»,
«How high the moon»,»Sweet
Georgia Brown och vokalversion
av «Novelty accordeon»!

Pris: 2.500 kr

Frazzes melodikryss

Lättsam underhållning med
nostalgiska låtar.

Pris: Frazze själv 1.350 kr
Frazze & Catarina 2.700 kr

Gamla favoriter

- vi heter vad vi spelar!
4 musikanter, kända från mängder
av namnkunniga orkestrar, både

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

Pris: 2.800 kr

Herberts & Gänget

NYTT
På Kryzz med Herberts & Gänget!
Vi - upp till 11 personer! - skrattar, sjunger och minns tillsammans i lekfull underhållning!

Pris: 4.500 kr

Ingmari Assarson

Glad, social och proffsig
musikalisk kvinna.
Ring så spelar jag!
Ring, så kommer jag med mitt
dragspel - vi sjunger, pratar och
har trevligt! Spelar med glädje i
vården och föreningslivet.
Även allsång och till fest.
OBS: Bokas endast 1/5 - 30/10

Pris: 1.500 kr

”INVANDRARNA!”

NYTT
Ett namn med humor!
Musik och sång till dragspel,
Sivan fiol, Kjelle munspel,
orgel och 12-strängad gitarr.
- fd Stockholmare. Dan på durAndlig musik; på begäran.
spel och fiol, - fd Norrlänning.
Allsång med häften; på begäran. Alla har invandrat till Halland!
Den gamla dansbanan
Blandad glad musik, med värMusikalisk återblick; musiken vi me! Alla stampar takten!
dansade till!
Pris: 1.500 kr
Mixade melodier
Av Taube, Dan Andersson, Benny Jan Bengtsson & Kerstin Nilsson
Andersson, Lasse Dahlkvist,
Varsågoda, ett program med
Magnus Kvintett, Roland
sång och dragspelsmusik av
Cedermark, Lasse Berghagen,
kvalité! Jan Bengtsson, dragspeMats Paulsson.
lare från Torup, tillsammans med
Dansprogram
NYTT
Kerstin Nilsson, gitarr och sång,
Trivsel och motionsdans med
bjuder på musik av Carl Jularbo,
trumkomp; Thorleifs, Streaplers, Ragnar Sundquist, Andrew
Vikingarna, Sten o Stanley,
Walter m fl kända kompositörer,
Sven-Ingvars m fl.
samt sånger av bl a Lill Lindfors
Pris: 1.500 kr Dansprogram 2.800 kr och Evert Taube.
(max 3 timmar)

Pris; Vården 2.375 kr / övriga 2.500 kr
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John & Bittan
NYTT
Lavner & Bothzén Duo
Dragspel, keyboard och sång.
Anna Lavner, sång & Staffan BothDansmusik, allsång, underhållzén, piano.
ning och låtarna du känner igen! Den gamla hederliga jazzen
Pris: 2.300 kr
”Digga” 1900-talets jazzfavoriter. Njut
av balladerna eller ta en svängom när
Kenth & Britt
NYTT
det ”swingar” som mest.
Vi har vad som krävs för att
Jazz på Svenska
underhålla de äldre och lite till. Ett härligt vår- och sommarprogram
Kenth har spelat i femtio år, och i bästa Monica Zetterlund-stil. Känn
Britt är erfaren sångerska i både doft av hav och sommarängar och
kör och dansband. Vi står upp
lyssna till måsars skri.
för en diger underhållning!
Ett roligt och vackert program med
Pris: 2.500 kr
texter av Hasse & Tage, Povel Ramel, Lars Forsell m.fl.
Kerstin & Happe

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

Pris: 1.700 kr

Med sång, gitarr & ukelele…

Pris: Vården 1.200 kr / övriga 2.500 kr
Beställaren står för ljudanläggning
om sådan krävs.

Visor, schlagers, psalmer och
läsar-sånger framföres med
dragspel, durspel, munspel,
fiol, mandolin och gitarr. Vi
skräddarsyr programmet efter
beställarens önskemål.
Allsång!

Pris: 1.000 kr

Måndagsgänget

Mikael Johansson

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

Varsågod, en två meter lång herre
från Kungsbacka som sjunger visor
till gitarr just för dig! Här bjuds personliga tolkningar av Bellman, Taube
och Cornelis, likväl som Lars Demian och Ulf Dageby. Och inte minst,
av Ruben Nilsson. Och mellan varven gärna en egenkomponerad sång
om kärlek eller hembygden i Norra
Halland. På repertoaren finns dessutom humoristiska visor om tillsynes
tråkiga ämnen som arbetsmarknadspolitik, sjukvårdsekonomi eller den
svenska vapenexporten!
Traditionella visor
Visor från Bellman till idag – kanske
inte så traditionellt som det låter.
Politiska visor
Texter om kvinnor, kärlek, och
hav, men ändå inte.

Pris: Vården 1.250 kr / övriga 1.850 kr

Monica Robertsson

NYTT
En kväll i Alf Robertsons anda
Monica Robertsson, tillsammans
med gitarrist, tolkar maken Alf
Robertsons sånger, samt bjuder
på egna nyskrivna låtar. Ett program som vävs samman av berättelser, minnen och mycket värme.

Pris: 3.000 kr
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Morups Spelstugas Spelmän

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

Pris: Vården 2.000 kr / övriga 3.000 kr Pris: 1.150 kr

Med dragspel, gitarr och stämsång
bjuder de två välkända musikpro- Los Tres Guapos
filerna från Halmstad, Kerstin Nils- Bosse Andersson, Anne-Margreth
son och Hans ”Happe” Rosendahl, Winberg, Victor Salazar ...är
på godbitar från förr, nyss och nu.
«Los Tre Guapos»! På svenska Pris: Vården 2.150 kr / övriga 2.300 kr «Dom Tre Snyggingarna!» Med
bl a keyboard, panflöjt och
gitarr tar dessa tre musketörer
Kjell Clase
ton! Välkomna till en musikstund
Välkänd trubadur i västra Sverige
som förgyller vardagen!
sedan 30 år. Gör gärna program
Pris: 1.500 kr
efter era önskemål med Taube,
Dahlqvist, Vreeswijk, Olrog. För
Monika Häägg
NYTT
den äldre generationen rekomTeaterpedagogen som under många
menderas med förkärlek Jules
år arbetat med sång och röst.
Sylvains tonsättningar.
Evigt gröna sånger
Pris: Vården 1.080 kr / övriga 2.000 kr Program om 1900-talets sånger
- dom vi alla minns. Med sång
Lars Högdahl
 	
		
och gitarr serveras pärlor av bl.a.
Trubaduren och radiounderhållaDan Andersson och Evert Taube.
ren som här bjuder på ett sång- och Kanske blir det också en och
musikprogram kryddat med kåseri- annan allsång.
er och anekdoter i humorns tecken. På allsångens vingar
Sånger till gitarr från hela den gylMed inspirerande sångarglädje,
lene epoken, från Bellmans dagar
som lyfter fram slumrande
fram till modern tid. Boka även ett
sångröster, tar vi oss an vår
musik-quiz! Även program på dans- svenska visskatt.
ka, norska och engelska.
Allsångshäfte med texter ingår.

Pris: 1.900 kr

Manolo

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

Pris: 1.200 kr

Pris: 2.000 kr

Oa Larsson

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

Pris: 2.000 kr

Roland & Ulla-Britt Thörnqvist Stefan Petzén & Stefan Wikrén NYTT
Spelar och sjunger växelvis på keyboard.Underhållande visor, allsång,
schlagers och dansmusik.

Pris: 1.000 kr

Rozaz orkester

Skön musik till kalaset eller
mogendans på festen!
Boka Rozaz för en stunds underhållning eller för en hel danskväll!
Sväng runt till dansbandsmusik,
Country, 40-, 50-, & 60-talsmusik.

Pris: 2.000 kr / danskväll 3.000 kr

Rätta Draget

Hjärtat skall gro av drömmar
Vissångaren Stefan Petzén och
pianisten Stefan Wikrén - två
välkända halländska artister framför Stefans tonsättningar av
Bo Bergmans dikter.

Pris: Vården 2.100 kr / övriga 3.200 kr

Sven Söderberg

En uppskattad och flitigt bokad
musikant i vården och föreningslivet. Musikglädje och gemenskap
är Svens signum. Gärna allsång.
”Sju svåra år”
– lekfullt musikprogram om 50och 60-talet!
Musikalisk frågelek
med populära sånger från 1950
och framåt. Med hjälp av sånger
och händelser vi minns, så gäller det att gissa året. Tävla med
dina vänner!

Pris: 1.300 kr

(efter kl 18.00; 1.700:-)

Maja och Kerstin fångar schlagers och låtar ni allra helst vill
höra. Gitarr, dragspel och sång.

Två polare

Seniorsextetten

och dragspel, en mixad repertoar med visor och schlagers.

Pris: 1.900 kr

Tvååkers dragspelsklubb

Arne Pettersson & Johnny Eriks-

Pris: Vården 2.150 kr / övriga 2.300 kr son sjunger samt spelar gitarr
Pris: 1.350 kr (helkväll 4.000:-)
Sång och dragspelsmusik varvas
med lyrik, spex och roliga historier.

Pris: Anita solo 350 kr, duo 600 kr

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

Stefan Isebring

Uno Swahn, Veinge

Sjung och Le

Med dragspel och gitarr bjuder
Anita Öjersson och Karl-Åke
Johansson på en blandad
repertoar från Sven-Ingvars till
Evert Taube.
(Bokas bara norr om Varberg)

Pris: 1.200 kr

Toner från förr. Berättar om äldre
Blandat visprogram med sång
tiders musikinstrument samt spelar och dragspel.
på dem. Många har han byggt själv. Pris: 900 kr / Pubafton 1.380 kr

Pris: 1.750 kr
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Widuo

NYTT

Åderlåtarne
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.

Pris: 3.000 kr
Bjud upp!
Dansa och trivs med Widuo
- kvällen lång! Benkt Åscar &
Christer Hjalmarsson bjuder upp
till dans!

Pris: 3.750 kr (max 3 tim) /
helkväll 6.250 kr

Victor Salazar & vänner

Välkomna på en musikalisk resa
runt hela världen! Musikaliska
guider är Mariano Serrano,
Marie Madsen & Victor Salazar!
I programmet erbjuds folkmusik,
visor, jazz och blues, från olika
delar av världen, med instrument som panflöjt, flöjter från
Sydamerika och mycket mer.
Musiken ökar förståelsen för
andra kulturer i världen!
Kom och sjung! – med Victor S.
Jag vill dansa med dig…
Vaya con Dios…
Que será será…
Ja, det var då min vän…
Min älskling du är som en ros…
Du är det finaste jag vet…
Du är den ende…
Självklart spelar jag också fina
melodier på min panflöjt!

Pris: Världsmusik - 3.000 kr
Victor Salazar 1.200 kr

Åsa Harrysson NYTT
Rutinerad dragspelare och
sångare som blir stimulerad
av att roa andra. Efter många
års framträdande i andra delar
av landet, har Åsa nu landat i
Halland och spelar med glädje
för vården och föreningslivet.
Musik från 40-talet och framåt!

Många av våra artister hjälper gärna till att
tillsammans med er skapa program med särskilt
tema. Hör av er så kan vi berätta mer!

Vi ses i april!

Under april ordnar vi möten med alla våra beställare.
Vi ger ut vårt Nyhetsbrev och följer upp hur verksamheten fungerar - för beställare och artister.
Vi ses i Er kommun!

Hallands bildningsförbund,

samordnar och förmedlar kultur av god kvalitet till
vården och föreningslivet i Halland. Vi arbetar för att
öka kunskapen och medvetenheten om kulturens
betydelse för äldre. Med hjälp av Region Hallands
anslag och genom samverkan med Musik i Halland,
är vi en resurs både för beställare och artister i länet.

Hallands bildningsförbund
Kungsgatan 1, 302 45 HALMSTAD
035-17 77 73, fax 035-17 77 77, e-post: bokningar@hbf.se
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Anna Åxman

Pris: 1.750 kr

Vill ni ordna Rysk afton?
Eller Sydamerikansk Fiesta?

Gullan Danielsson

Anders Källgård

Anders Källgård från Varberg, är öälskare, författare och populär föredragshållare. Under årens lopp har
han skrivit 7 böcker om öar och ö-liv
i olika delar av världen.
Sveriges öar NYTT
Sverige hade 401 helårsbebodda öar
utan fast landförbindelse när Anders
Källgårds kritikerrosade bok ”Sveriges
öar” utkom 2005.
I år kommer en ny, uppdaterad upplaga
ut. Hur är läget i Ö-Sverige just nu?
Anders har mycket att berätta - och visar
även Johnny GR Ahlborgs akvareller
och tuschteckningar ur den nya boken.
Med Napoleon till Sankt Helena
En resa i tid och rum till den isolerade
lön Sankt Helena i Sydatlanten, dit
Napoleon förvisades efter förlusten
vid Waterloo 1815. Blev han giftmördad på ön? Hur är det på den brittiska
kolonin i dag?
Pris: 2.500 kr

Moderna medier              
Bloggar, Flickr, Twitter, Facebook,
LinkedIn - det handlar om kommunikation!
En inspirerande föreläsning där Anna
med ord, bild och humor tar dig med
in i den virtuella värden. Du får goda
råd och hjälp att upptäcka hur sociala medier kan användas för att skapa
nytta och glädje.
Halländska på Ryska äventyr
Efter 13 år i en världsmakt i förvandling, återvände Anna Åxman till Halland med en spännande berättelse.
Hör om hennes möten med bl a Jimmy Carter, Nixon, drottning Elisabeth,
Vladimir Putin och maffiabossar!
«Bästa föreläsaren vi haft. Förmedlade på ett
engagerat och inlevande sätt sina intryck av
sitt liv i Ryssland.»
Pensionärsförening, Halmstad

Pris: 2.500 kr.

(Ej företag)

(Beställaren står för digital projektor och duk)
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Ben Olander

Halländsk kvinnokraft

Kathinka Lindhe

Foto: Patrik Leonardsson

Annette Seldén

Blev 1998 Kodak och Naturfotografernas
första och hittills enda kvinnliga stipendiat.
Medlem i Svenska Naturfotograferna/N
och bildgruppen Photo Natura.
Natur i Kungsbacka
En resa genom Kungsbackas 15 naturreservat. Tre års dokumentation till fots,
med kajak, skidor, skridskor och flyg.
Njut av naturbilderna, upplev ringmärkningen på Nidingens fågelstation,
cowboyritt i Sandsjöbackareservatet,
ljungbränning och mycket mer. 70 min.
Med kameran som naturvårdsverktyg
Annette berättar om erfarenheterna från
sitt Kungsbackaprojekt. Hur undviker
man att drunkna i lösa trådändar,
tekniska problem och samarbetsovilliga
vädermakter? Med stillbilder och
filmklipp visar hon hur porträttet av 15
naturreservat växte fram. 60 minuter.
«Mycket intressant. Högsta betyg till
föreläsaren.»
Förening, Varberg
«Helt fantastiskt. Alla var nöjda.»
Förening, Kungsbacka

Pris: 3.000 kr
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Livets triumf!
Musik-, bild- och berättarshow!
Hoppets ljusa strimma
Raoul Wallenbergs gärning - i bild, tal
och sång. Arvodet går till ungdomars
studiresor till Auschwitz.
Freden i Knäred NYTT (våren-13)
Varför krig? Varför fred?
Hur påverkades förhållandet med
övriga Norden?
Guide till Beethoven! NYTT (våren-13)
Med Beethoven i ett historiskt perspektiv
kan du njuta mer! Laddat framträdande
med musik, bild och tal!

I sin nya bok, Halländsk kvinnokraft,
lyfter författarna fram kvinnor i
Halland som byggt slott, driver företag,
jobbar politiskt, skapar konst, forskar,
styr och ställer.
Möt samarbetsglada Karin Starrin,
Hallands första kvinnliga landshövding,
keramikern Eva Bengtsson från Frillesås,
Mathilda Ranch, pionjärfotograf från
Varberg, Vicky Ekwall, företagsam
fiskarmadam i Hylte, Viveka Bosson,
skapare av Halmstadgruppens eget
konstmuseum – och många andra!
Någon av oss författare kommer gärna
på besök - med berättelser ur vår bok!
Anna Pia Åhslund, Steninge,
Inger Skantze-Ärlemalm, Åsa,
Ingrid Höglind, Kungsbacka
Birgitta Tingdal, Kungsbacka,
Mymmel Blomberg, Halmstad.

”Mycket tänktvärt, bra och engagerande.”
Förening, Laholm

Pris: 2.500 kr,
”Hoppets ljusa strimma”; 2.000 kr

Borgmästaren
Genom dagböcker, arkivfilmer och
intervjuer gjuter Kathinka Lindhe liv
i borgmästaren Axel Malmquist och
hans tid. Det handlar om Laholm,
men också om ett svunnet Sverige.
Vi möter ett människoöde; en man
med makt som prydde sin stad med
konstverk. Utåt sett lyckad, men var
han lycklig?
Radiojournalisten Kathinka Lindhe
berättar och visar delar av sin
dokumentärfilm, som ger ett stycke
40- och 50-talsnostalgi.
Gammalsvenskby (Ja, staden heter så!)
Kathinka berättar historien om
svenskättlingarna vid Dnjeprs strand
i södra Ukraina och visar sin film om
hur livet levs i byn idag. I filmen (12
min) möter vi gammalsvenskbybor och
får höra prov på hur svenska språket
överlevt 300 år av förtryck.
«Kathinka Lindhe är en medryckande
berättare»
Laholms tidning

Pris: 2.300 kr

Pris: 2.000 kr. Beställaren står för filmduk.
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Lennart Jonsson

Maria Berg

I huvudet på en radio-pratare
Ett lättsamt kåseri om livet vid en radiomikrofon och om sådant som kan
hända i en direktsändning som
”Tur på Hjul”, i Radio Halland P4.

Program för alla sinnen!
Fotograf Maria Berg erbjuder inlevelsefyllda föreläsningar/bildvisningar för
alla sinnen. Beroende på årstid och
föreläsning kan publiken t ex få smaka
på flädersaft eller torkade små, salta
fiskar från Sri Lanka.
Vid önskemål kan föreläsningen avslutas
med bilderbingo.

Programledare och ”skådis” – på
gott och ont, samt lite annat smått
och gott från kåsörens drygt sjuttioåriga liv.
«En trevlig, lättsam föreläsning. Många glada
skratt.»
Föreläsningsförening
«Informativt och underhållande, mycket bra.»
Förening, Halmstad

Pris: 1.950 kr
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Den härligt gröna ön, Sri Lanka
Njut av färgstarka och levande bilder,
blandat med smak och dofter hämtade
från Sri Lanka.
Halländsk trädgårdsprakt
Följ med in och tjuvkika i privata små
och stora paradis. Njut av färgprakten,
harmonin. Samtidigt får du idéer att
använda för eget bruk!
Utöka gärna programmen med en eller
flera workshops á 500 kr.

Pris: 2.500 kr
Med workshop; min. 3.000 kr

Monica Häägg

Susanna Hillbom

Monika Häägg är författare, sångerska
och dramapedagog. Medlem i
Hallands författarsällskap och Sveriges
författarförbund.

Susanna Hillbom är vissångerska och
estradpoet - men även taktil massör,
onkologisjuksköterska och vårdlärare.

Bronsålder och fantasi
– en historisk saga
Monika Häägg berättar i ord, sång och
bilder om Sverige och Halland under
den mytomspunna bronsåldern.
Genom fantasi och fakta har Halland
och Hallinerna, bronsålderns
hallänningar, inspirerat till hennes
böcker Solbarnet, Månguden, Isvintern
och Kungsgården.
«Mycket intressant och medryckande. Helt
annorlunda.»
Föreläsningsförening
«Mycket bra.»

Det rör sig om dig
– och det som berör dig
Föreläsning med övningar, sånger
och dikter. Programmet tar upp
självklarheter som vi behöver bli
påminda om ibland; vetskapen om
beröringens betydelse för vårt
välmående.
Programmet passar för vanligt folk,
vårdpersonal såväl som föreningsliv.
Programtid; ca 45 minuter. (75 min,
om enkel ryggmassage ska läras ut).

Pensionärsförening, Halmstad

Pris: Vården 1.200 kr / övriga 2.500 kr

(Beställaren står för digital projektor och duk)

Pris: 1.900 kr
27

Föreläsare 2013 H b f

fler...

Thomas Andersson

Uno Grönkvist

Spännande och intressanta program
med fotograf och uppskattad föreläsare.
Medlem i föreningen Naturfotograferna.
Fågelkust

NYTT

För nya boken Tidvatten, fick Thomas
Andersson och Lars Rosenberg Falkenbergs
miljöpris 2012. Mitt emellan Varberg
och Falkenberg finns en milslång flack
kuststräcka som ständigt påverkas av
tidvattnet. Ett landskap som ständigt
förändras av vind, vatten, is och stillhet
Bildprogrammet handlar om ett år vid
fåglarnas och sälarnas kust.

Indien – natur, kultur, historia, traditioner
Följ med till nationalparker, kulturella och
historiska platser. Historia, religion och
dagens indiska samhälle skildras. Resan
avslutas vid foten av Himalaya.
Vilda djur på nära håll

Hur känns det att se en vild björn i ögonen på
en meters håll? Thomas avslöjar hur fotografer
och filmare gör för att få sina bilder.
”Mycket vackra bilder. Visningen var proffsig
och lättsam på samma gång.”
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Anders Wirdheim är journalist
och fågelskådare med god inblick i ekologisk forskning.
Kolibrier – små men tuffa NYTT
Bland dessa små fåglar finner vi bl
a världens snabbaste, fåglar som
kan flyga baklänges, och tuffingar
som häckar på 5000 m höjd. De
flesta har fantastiska färger.
Hallands fåglar förr och nu NYTT
Det har gjorts två stora inventeringar av Hallands fåglar, 1975–
84 och nu på 2000-talet. Trots att
det bara gått drygt 30 år har stora
förändringar skett, som även speglar hela landskapets utveckling.

Pris: 2.500 kr

Globetrotter, författare, journalist
och fotograf. Har besökt 175 länder.
NYTT
Resor i tid och rum
Kåserier från hela världen. Möten med
världskändisar. Spännande upplevelser.
Utgår från boken ”Nyfiken på världen”.
Safariäventyr
NYTT
Möten med Afrikas vilda djur i Botswana,
Namibia, Sydafrika och Zambia.
Kryssningar - i ny version
Har tidigare utgivit två böcker om
havskryssningar. En bok om världens
bästa flodkryssningar kommer 2013.
Föreläsningen täcker allt om den mest
prisvärda semesterformen av alla!
Alla kåserierna kompletteras med
färgstarka bildspel!

Hembygdsförening

Pris: 2.500 kr

Anders Wirdheim

Pris: 2.500 kr

Andreas Karlsson

Bland skogsrövare
och skräppeskitar!
NYTT
Nytt program om folket och livet
i det danska Halland. Baseras på
ny bok, utgiven hösten 2012.
Brott och straff i 1600-talets
Halland
En berättelse om lagtrots, som ger
en fascinerande inblick i vardagen för forna tiders hallänningar.
Blåkullafärder och våldsamma
svärmödrar!
Om kvinnoöden i Halland under
1600-talet. Vi hör om häxprocesser, trolldom, folktro och vardagens slit och vedermödor.

ur vårt stora utbud av halländska föreläsare
resultatet av den stora jordbävningen och försöken att underlätta
för de drabbade. 45 min. Bilder.
2. Kom följ mig till stranden
Vi följer byn Vilshärads utveckling
från istid till nutid, från bondby
till förstad, som ett exempel på en
svensk bygds utveckling över tiden.
Utgångspunkten är snart 75 års
sommarboende i Vilshärad, som
resulterat i boken ”Kom följ mig
till stranden”. 45 min. Bilder
3. Helena Norrgren
– från Runö till Halmstad
Ett program om Steningeläkaren
och Rödakorsledaren Helena
Norrgrens liv. Men även den
estniska ön Runös dramatiska
historia från medeltid till i dag.
45 min. Bilder.

Pris: 1.250 kr

Anna-Pia Åhslund

Skriver om litteratur, konst och
teater i bl. a. HP och HN. Håller
föredrag, visar bilder och
inspirerar till nya perspektiv på
litteratur och kulturhistoria.
I författarens fotspår
Följ med på ett litterärt strövtåg
och upptäck Halland ur olika
författares perspektiv. Bl a Klara
Johanson, Halmstads första
kvinnliga student, folklivsskildraren August Bondeson från
Vessigebro, Fredrik Ström, den
Pris: 1.200 kr (Vardagar; ej före kl 17) romantiske revolutionären.
Modiga mamseller och fantasAnna Wieslander
NYTT
tiska fruntimmer – kvinnornas
Efter 30 år på Sida har Anna
nutid och historia i Halland
Wieslander stor erfarenhet av
Möt en rad kraftfulla kvinnor i
biståndsverksamhet och har
Halland. Vi börjar på 1700-taskrivit ett antal böcker i ämnet.
let, då mamsell Charlotta körde
1. Haiti – inte bara elände
genom landskapet med häst
Annas tid i det olyckliga landet
och vagn, med pistolen gömd i
resulterade i många vänskaper
förklädesfickan. Vi fortsätter fram
och intryck av en levande kultur
mot vår egen tids alla fantasmed konst och musik av klass.
tiska, halländska fruntimmer!
Fortsatta kontakter gav inblick i
Pris: 2.300 kr

Arne Bergström

Arne Bergströms bildspel har uppskattats både för fakta, bildkonst
och den digitala presentationen.
Trandansen vid Hornborgasjön
Varje vår kommer tusentals besökare till Hornborgarsjön i Västergötland för att se och fascineras av de
rastande tranorna, på deras resa mot
nordliga häckningsplatser. Upplev
trandansen utan att vara där.
Laxfiskaren på naturreservatet
Grimsholmen
Ett program om laxfiskaren Walter
Isaksson, fiskare med utgångspunkt från Grimsholmen. Strandsätt, ett sätt att fiska som snart är
borta från Hallandskusten.
Morups Tånge
Ett program om naturreservatet
som också är en viktig rastplats
för våra flyttfåglar.

Pris: 1.700 kr

Bengt Bengtsson

F.d. ostmästare från Kvibille mejeri.
Sveriges mest kända ostar!
Föreläsningsprogram om två av
Sveriges mest kända ostar;
cheddar och ädelost från Kvibille.
Publiken kan även få provsmaka!
Välj mellan dessa två program:
1.Bildvisning; om äldre tillverkning.
2.Filmvisning; om nyare tillverkning.
Föreläsaren har med all utrustning. Mörkläggning är önskvärd.

Pris: 500 kr

Björn Ackre

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

Pris: 2.500 kr

Björn Bergstrand

Spännande seglatser i ovanliga
vatten.
Björn Bergstrand från Särö har
seglat i vikingarnas kölvatten
till Shetland, Färöarna, Island,
Grönland och Newfoundland.
På sina färder har han slagit runt
två gånger, krockat med fartyg
och mött spännande människor.
Bildföreläsning.

...ur vårt stora utbud av halländska föreläsare
2. Italienska världkulturarv
enligt UNESCO
NYTT
Christina berättar om både
kända och okända platser som
rankas som omistliga bland hela
världens kulturer.
3. Skyar av väldoft
NYTT
Ett nytt stort samlarområde är
parfymflaskor! Christinas unika
samling har visats på museerna
i Höganäs och Helsingborg.
Publiken får gärna ta med egna,
äldre flaskor för bedömning.

Pris: Vården 1.875 kr
Övriga 2.500 kr

Pris: 2.500 kr

(Bokas endast södra Halland - upp till
Falkenberg)

Carina Zimmerman

Edda Kraenzmer

NYTT
Hälsocoach i föreningslivet,
Friskvårdsterapeut, kost- och
näringsterapeut och undersköterska.
Föreläsningar om Hälsan och
näringens betydelse för ett friskare liv med livskvalitet:
1. Kostens betydelse för ett friskare liv.
2. Vitaminer och mineralers
betydelse för hälsan.
3. Mage och tarmarnas viktiga
funktion för hälsan och immunförsvaret.
4. Vad händer i kroppen vid
utbrändhet? Vi lär oss lyssna på
kroppens signaler.
Carina kan även bokas för en
serie av besök om Hälsan -med
en mängd ämnen. Ring gärna för
info!

Pris: 2.000 kr

Christina Lindvall-Nordin

1. Laholmskeramik
NYTT
Christina och maken Staffan
grundade Keramikmuseet i
Laholm. Ingen kan som hon
levandegöra stadens fantastiska
krukmakartradition. Publiken
får gärna ta med egen Laholmskeramik för bedömning.
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Fotograf, föreläsare, musikant
som bl a givit ut fotoboken
”Prins Bertils stig” (2011) och
CD ”Precious” (2012).
Föreläsningar:
NYTT
1. Historiken om Prins Bertils stig.
2. Med ord och sång om fotoboken ”Prins Bertils stig”.
Bildvisningar till musik:
1. Prins Bertils stig (Bilder där
stigen är som vackrast)
2. Naturens serenad (Naturbilder
genom årstiderna)
3. Halmstad med omnejd
4. En Vintersaga (Vinterbilder)

Pris: 1.400 kr

Eva Berntsson Melin

Etnolog och tidigare verksam
vid Hallands kulturhistoriska
museum i Varberg.
Visar bilder och föreläser om
sägner, folktro och traditioner
kopplade till bl a naturen, årets
och livets högtider, havandeskap
m m i Halland.
Hon gör även stadsvandring i
Varberg.

Pris: 1.350 kr

Gunilla Nilsson

Helge Kärrbrant

Vårt inre ledarskap NYTT
«Att känna andra kallas förståelse.
Att känna sig själv kallas visdom.»
säger Lao Tzu. Men att leda sig
själv, är inte alltid lätt och att se på
sig själv med humor och kärlek,
är något att träna på.
Gunilla Nilsson arbetar som
kroppsterapeut med TCM
(traditionell kinesisk medicin)
och hjälper personer som vill
lära känna sig själva. Gunilla
berättar om sina erfarenheter från
sitt arbete och vi får även testa
övningar till självkännedom.

Balgö – 4 årstider
Möt natur, växtlighet och
djur; sälar, svanar, skarvar,
mufflonfår m.m., på Balgö och
8 av de andra öarna som ingår i
naturreservatet.
Bilder från mitt närområde
Från Fyren i Bua i norr, till
kitesurfare i Björkäng i söder.
Vi ser Borrås skåra, Tångaberg,
Gamla Varberg, Getterön,
Mickelsmäss på Fästningen,
Träslövsläge, Radiostationen
i Grimeton och andra platser.
Ett år med kameran.
2011 fångat i kameran, från
många olika platser i Sverige,
Österrike och Slovenien.
Programmen tar ca 1 timme.
Lokal för mörkläggning behövs.
Medför själv filmduk 2x2 m,
och övrig utrustning.

Pris: 2.500 kr

Gunnel & Gert Svensson

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. Gnugga geniknölarna NYTT
- frågesport om växter.

Pris: 1.020 kr

Gunnel Larsson

Med Transibiriska till Mongoliet
Femte resan till Mongoliet går
denna gång med Transibiriska
järnvägen tillsammans med min
Bruno. En spännande resa genom
Ryssland, dessutom enastående
naturupplevelser i Gobi och norra
Mongoliet. Digitala bilder.
Från öken till taiga
Digital bildvisning som skildrar
natur och växtlighet i Mongoliets
skilda klimatzoner.
I örnens rike
Under sitt fjärde besök i Mongoliet
fick Gunnel Larsson delta i jakt
med örn. Vi får följa med till Altajbergen, där man sedan urminnes
tider jagar med dresserade örnar
och visar upp sina färdigheter vid
en årlig örnfestival i staden Ulgi.

Pris: 1.500 kr

NYTT

Pris: Vården 500 kr / övriga 1.250 kr

Hertha Berggren

Hertha trollbinder med sin dramatiserade berättarkonst.
Sällsamma historier
Vill ni känna nackhåren resa sig?
Med berättelser som ”Svarta droskan”, ”Ryttaren från Lützen” eller
”Soldaten och Vampyren”, lyfter
Hertha på slöjan till det sällsamma.
Selma & bredvidvärlden
Som barn hörde Selma Lagerlöf
många historier om ”bredvidvärlden”. Denna mystiska värld,
osynliga för de flesta, finner vi bl a
i ”Herr Arnes penningar”, ”Körkarlen” och ”Löwensköldska ringen”.
Karen Blixen
En av Danmarks stora diktare,
känd över hela världen. Vi hör om
hennes raffinerade och skimrande
författarskap och Hertha ger oss
några av hennes otroliga historier.

Pris: 2.120 kr

Ingegerd Sahlström

Två vuxensagor av Astrid
Lindgren
NYTT
Mindre kända berättelser - mer
passande för vuxna än för barn.
Nyfiken på Fiken och andra
kvinnor i Halmstad
Visst finns det kvinnor som satt sin
prägel på Halmstad. Men - känner
du dem? Madam Richardy, moster
Ulla och Hilma H, presenteras
tillsammans med ytterligare ett
antal damer i ett kåseri.
Astrid Lindgren
Ingegerd Sahlström är ordförande i Astrid Lindgren-sällskapet
och föreläser om hennes liv och
böcker.

der och en spännande berättelse
som utgör en välbehövlig motvikt till de ibland mörka skildringarna av denna livsbejakande
kontinent.

Pris: 1.500 kr

Lars Danielsson

1. ”Filosofins grunder”.
Lars har även gjort 16mm filmer:
2. ”Halland mest från luften”.

Pris: 2.150 kr

Lennart Dahlström

1. Equador - med Galapagos
OBS; digital bildvisning beställaren står för projektor.
Res med till det lilla bergslandet
Equador med haciendor och
Pris: 1.350 kr
vulkanavenyn på 3600 m. Flyg
sedan 100 mil ut över havet till
Ingvar Persson
Galapagos. För 200 år sedan var
Föreläsningar med diabilder.
1. ”Världsarvet Falu gruva”. NYTT Darwin här, kanske lever ännu
sköldpaddorna han mötte då.
2. ”Svalbard - isbjörnens land”.
Föreläsningar med diabilder;
3. ”Island, landet som ständigt
2. Påarp - mitt smultronställe
växer.”
3. Indien - ett myller av folk
Pris: 1.000 kr
4. Madeira - Atlantens trädgård

Jan-Olof Nilsson

Anrop Red Dog
Författaren berättar en dramatisk
och hjärtvärmande historia från
andra världskrigets Halland.
Den gamla rörradion är förstås
med, likaså kaffesurrogatet och
annat som väcker igenkännande
leenden.
«En mycket gripande
föreställning i ljud ord och bild.»
Tidningen Seniorliv

Pris: 2.230 kr

Kerstin Bertilsson

Med bil från Angola till Morup
I en sliten bil gav sig två kvinnor
i mogen ålder ut på en lång resa
genom Afrika. Från denna upplevelse har Kerstin med sig bil-

Pris: Vården 1.150 kr / övriga 1.500 kr

Magdalena Hansen

Efter att ha arbetat med mänskliga rättigheter i Guatemala,
driver nu Magdalena Hansen
”Fair Monkey”, ett kooperativ
som stödjer mayakvinnorna genom rättvis handel.
Bland mayakvinnor och midjevävar i Guatemala
Med passion och kunskap tar
Magdalena med på oss en färgsprakande resa i ord och bild
till mayakvinnornas värld.
Genom att organisera sig kooperativt har de skapat möjligheter
att lyfta sig ur fattigdom.

Pris: 2.000 kr

(Går till arbetet med mayakvinnorna)
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Mats Dahlbom

NYTT
Ätramynningen – ett spännande
område i Nordens medeltida
historia!
Ett program som väcker många
spännande frågor - och ger en
del nya svar! Varför byggdes
en borg med ett imponerande
torn vid Ätrans mynning? Vem
byggde den och vem rev den?
Vilka konspirationer mot kungen
skedde på Falkenbergsborgen?
Har den heliga Birgitta besökt
Falkenberg? Varför fanns det
två städer i Ätramynningen?
Programmet bygger på boken
”Falkenberg i dansk medeltid”,
av Mats Dahlbom och Peter
Skoglund.

Pris: 1.500 kr

Ove Wennerholm

Bockstensmannen – mordgåta
från 1200-talet
Bockstensmannen är ett av
Europas mest fullständiga fynd
från medeltiden. Sedan han blev
funnen fastpålad i en mosse 1936
har man undrat; När levde han?
Vem var han? Blev han mördad?
Och varför mördades han? Vem
var mördaren?
Numera vet vi genom de senaste
C14-dateringarna att han levde
mellan 1250-1290 och att han
var en kyrkans man av rang. Privatforskaren Owe Wennerholm
tar med åhörarna på en spännand
mordgåta vars huvudspår leder
ända ner till påvearkivet i Rom.
Föredraget med diabildsvisning,
varar ca 40 min och därtill frågestund med diskussion.
Mörkläggning krävs.

...ur vårt stora utbud av halländska föreläsare
fantastiska landskap. Från de
stora vidderna till skogens
mystik, kustens klippor och
sand, till närgånget besök i
insekternas värld.
Samtidigt berättas landskapets
historia och öden. Hur fick
Halland sitt namn? När blev vi
hallänningar svenskar? Välkommen
till en ny, intressant vandring i ett
av Sveriges vackraste landskap.
Nissan - en å från a till ö
Med hjälp av Patriks kamera
vandrar, flyger och cyklar vi från
mossen Nissakälla och följer hans
barndomså den 20 mil långa
färden till mötet med väststerhavet.
En naturfotografisk skildring av en
av de stora västkust-åarna, som
även berör vattendragets betydelse
för människans utveckling i
Nissans dalgång, från forntid fram
till nutid.

Pris: 2.500 kr

(Vi har använt oss av Patriks fina bilder
för att göra vår katalog ännu mer
oemotståndlig och attraktiv – Tack!)

Pälle Näver

kan se vårt halländska landskap
med nya ögon.
Bockstensmannens landskap
Om fynd av medeltida gårdar runtom mossen, där det finns ett bevarat, medeltida odlingslandskap.

Pris: 2.500 kr

Solveig Bryntesson-Bernlöv

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.

Pris: 1.500:-

Stefan Nilsson, Halmstad

Bildvisning med föreläsning.
1. ”Mina smultronställen i södra
Halland”. 2. ”Höstvandring i Kvikkjokk och Sarek”. 3. ”Argentina
med Chile och Brasilien”.
4. ”Naturens väsen”.

Pris: 1.400 kr

Stig Stjernberger

Stig har i mer än 40 åt arbetat
med såväl tidningar som radio
– en resa i ord och bild
Den småländske diktaren Pälle Näver och TV. Både som nyhetsjournalist och som ansvarig för vetenblev under sin levnad,1897-1986,
skapsprogram i SVT.
välkänd i landsortspressen med
Veckans visa, som gavs ut under 44 år. Han föreläser på ett lättillgängHan var oerhört produktiv naturlyriker ligt och underhållande sätt om
med en stor humoristisk sida. Birgitta vad som hänt med journalistiken
Artursson och Kerstin Hallén berättar under den perioden.
om och läser dikter av Pälle Näver. De Poppe, Palme, Persson!
har gjort flera resor till Pälles diktarstu- Från sin långa radio- och TV-karga, träffat hans anhöriga och verkligen riär, berättar Stig om möten med
profiler från olika estrader.
bekantat sig med hans diktarmiljö.
Nutidshistoria på ett underhålPris: 1.250 kr
lande sätt!
Från journalistik till skvaller och
Pär Connelid
förtal!
NYTT
Nycklar till det halländska land- - Kolla aldrig en bra story, den kan
Pris: 1.900 kr
skapets historia.
spricka! När Stig började på Sveriges Radio 1966, var detta ett poNYTT Halland är ett eldorado när det
Patrik Leonardsson
gäller äldre odlingshistoria. Pär
pulärt skämt. Idag verkar det närHalland - landet innanför hallarna Connelid är historisk- geograf
Populär föreläsning i ny version. och arkeolog och hjälper oss låsa mast vara en vanlig arbetsmetod.
Pris: 2.000 kr
Vi gör en vandring i detta
upp dörrarna till forntiden så vi
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Stig Ågren

Globtrotter med en mängd spännande program, t ex:
1. På märkligt uppdrag med bogserbåt i Persiska viken.
2. De svarta slavarnas arv från
kung Salomo.
3. Dalai Lamas Tibet.
4. Vad är islam?
+ ... många fler!

Pris: 950 kr

Sven Larsson
NYTT
Utifrån sina två böcker, berättar
historikern och författaren Sven
Larsson om att vara hallänning
för 300 år sedan. Föreläser med
bilder.
1. Det utsatta gränslandet Halland. Från krigstid till fredstid
under 1700-talet.
2. Halländska kvinnor på 1600och 1700-talet. Utsatta och
starka, förtryckta och handlingskraftiga.
Pris: 1.500 kr

Ulf Norenius

Orsa Finnmark
-Sveriges sydligaste vildmark
Hit kom först finska invandrare,
sedan skogsarbetarna och sedan
rallarna som byggde Inlandsbanan.
I dag finns här Sveriges tätaste
björnstam.
Från Nidingen till Väderön
Bilder från Hallandskusten
– inte som i turistbroschyrer, utan
som en personlig upplevelse.
Mitt Varberg
Kända och mindre kända miljöer, byggnader, evenemang och
människor i staden.

Pris: 1.250 kr

Nissan vid Torup
Foto: Patrik Leonardsson

Åsa Axberg

Hallands kulturhistoriska museum
Om Varbergsskolan
Ett föredrag med rikt bildmaterial
om konstnärerna Richard Bergh,
Nils Kreuger och Karl Nordström
som 1893 - 1896 levde och verkade i Varberg. De var fångade av det
franska friluftsmåleriet och inspirerade av bl a Gauguin och van Gogh.
Med Varbergsskolan grundade de
en ny nationell konst och deras verk
från tiden i Varberg hör till de mest
betydelsefulla för perioden och visas
på många museer i Sverige.
Bockstensmannen och hans tid
Föredrag med bilder om mossfyndet från 1936, medeltiden,
sägnerna och den nutida
rekonstruktionen av utseendet.
Varbergs fästning 1612 NYTT
Föredrag med bilder där vi får
följa de dramatiska händelserna
under 1612 när Halland låg i
krig. Kalmarkriget avslutades
med freden i Knäred 1613.

Pris: 1.500 kr
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... komik

& magi

Anton Fast

... teater
erbjuder en föreställning med
godbitar från såväl imitationens
som illusionens värld. Varsågoda,
bjud in Hans Majestät Konungen
och upplev årets roligaste 45 minuter!
”Succé! Strålande!”
Förening, Varberg
”Vitamininjekltion med skratt och
glädje. Mycket, mycket bra! En
artist med hjärtat på rätta stället!”
Frivilliggrupperna, Hyltebruk

Pris: 3.000 kr

Johdins Trolleri & Magi
Stand-up Magi!

Efter turné för Göteborgs
seniorpublik är det nu dags för
Anton att förtrolla publiken
i Halland! Ett magiskt framträdande med stor fokus på
publiken - med mycket skratt
och glädje! Allt som behövs är
en kvadratmeter golvyta och
en publik så fixar Anton resten!
Låt er fascineras!

Rolf Olsson

Berättaren från bl a Göteborgs
kulturkalas och Ljungby berättarfestival, har flyttat till Halland,
skrönornas landskap! Rolf och
publiken fångar tider som flytt.
Vi skrattar och minns tillsammans!
Hur man får en zebra gratis &
Med myggjagare mot kärleken
Två av de skrönor från ungdomstiden, som Rolf hoppas få berätta.
Historier från morfars potättelann
Om Sveriges heligaste man. Hönestöld. Pappersprästen som inte
kunde sjunga. Indianer. Betydelsen av avståndet mellan öronen
och mycket annat.
Roligt & otroligt från 40 år i
grundskolan
Hur man kan hamna i Högsta
domstolen för ett kastat äpple ...

Yvonne & Dan Jodihn bjuder på
show och magi med rep, eld,
eldkulor genom kroppen, vatten,
spelkort, pengar och mentalism!
Pris: Vården 750 kr / övriga 1.500 kr
Trolleri med förbundna ögon,
kedjor för utbrytning, mynt och
teater
mycket mera. Ni kan själva önska!

Pris: Vardag 2.000 kr
Efter 18.00 och helger 2.500 kr

En timma Moberg - ungefär!

Peter Wahlbeck

Bo Karlén

Jan Wolfhagen

Kunglikt Rolikt!
Många beställare
efterlyser ett
ROLIGT program.
Jan Wolfhagen är
en unik artist som
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Pris: Den starkare 2.000 kr
STRINDBERG! 4.000 kr
Ett Kärleksbrev 4.000 kr

Stättareds teatergrupp
Inte alla tjuvar kommer för att
stjäla
Fars av Dario Fo med fart och
kläm, men även eftertanke.
1 tim 15 min, 6 pers på scen.

Tvååkers revysällskap

Pris: Vården 1.500 kr / övriga 2.000 kr

Pris: 2.500 kr

Den starkare
- av August Strindberg NYTT
På ett café möts skådespelerskorna Fru X och fröken Y.
Under deras samtal avslöjas
och klarläggs deras förhållande
till samme man. Pjäsen är 30
minuter. Passar som soppteater
eller inledning till möten.
STRINDBERG!
NYTT
Hela ensemblen ger Den starkare
och scener ur Påsk, Fröken Julie
& Fadern.
Ett Kärleksbrev
En rolig och sorglig berättelse
om livslång kärlek genom brev.

Pris: 3.000 kr

”Rekommenderas!”
Vården Kungsbacka

Magiker – präst – underhållare
Tempofylld, modern magishow
med fingerfärdighet, tankeläsning, publik medverkan och
humor för alla åldrar.

Teater Golem

”Fritt ur Hjärtat - med Peter”
Vår rikskände humorist Peter
Wahlbeck bjuder på sin blandning av fantasi och allvar i en 45
minuters Stå Upp-underhållning
om livet, konsten och hembygden. En vitaminkick für Alle!
”Det finns en väldigt enkel
anledning till att Peter Wahlbeck
tillhör toppskiktet av svenska stå
upp-komiker.
Han är jävligt bra.”
Hallandsposten (2010)

Pris: 3.000 kr

Lättsam underhållning med
kåseri och teaterscener!
Lennart Jonsson och Rigmor Wilderoth från Scendraget, Halmstad,
berättar om Vilhelm Moberg och
om de rollfigurer de spelat. Dessutom visas några smakprov ur «Marknadsafton» och Änkeman Jarl».
Varsågoda, ett komplett paket
för teaterälskare!
”Mycket trevlig föreställning.
Både lärorikt och humoristiskt.”
Pensionärsförening, Kungsbacka
”Extremt trevligt.”
Förening, Halmstad

Pris: 2.900 kr

Framträder huvudsakligen med
eget material med texter skrivna
av Karl- Olof Andersson och musiken huvudsakligen tonsatt av
Martin Andersson. Låtarna kommer ur en upplevd verklighet
med möten med människor och
miljöer. Om så önskas berättas
historier och minnen ur gången
tid. Full ensemble innebär 9
personer, där alla sjunger.
Instrument: Dragspel, gitarrer,
klaviatur och trummor.

LYSSNA TILL
HALLANDS
FÖRFATTARE

Ett sp
Fredr
Trista
Göra
Tobia
Cath
Susa

VOL
Skälm
Augu
Carl-

”Ljuset kommer från Halmstad”

VOL
Gud, n
Abel
Gust
Ingel

Nu släpps Vol 2 i ljudboksserien med halländska författarskap
som påverkat den svenska litteraturen.
Här läser Teater Hallands skådespelare bland annat Klara Johansons
noveller Det första bokrummet, Familjeminnen från förra seklet och ur Dagbok 1912–1920 samt av Fredrik Ström delar ur Min ungdomsstrider, Rebellerna och politiska tal som Talet mot Sven Hedin och Kvinnor! skaffen eder
bildning….
Med noveller, personliga minnesbilder, visor, agitationstal, politiska
inlägg och dagbokstexter. Här presenteras tiden runt sekelskiftet och
1:a världskriget i Sverige. Musik, ljudarbete och intron till författarna och
tidens frågor skapar en stämningsfull kontext och skön lyssning.

VOL
Att fö
Elsa G
Sonja

VOL
Visor,
Alf H
Ingeg
Geta
Slam
Beng
Alexa
Gylle

ITillden
satsningen
”Lyssna
tilllyssnatillhalland.se.
Hallands författare”
serien spännande
LYSSNA TILL HALLANDS
FÖRFATTARE finns
webbplatsen
Där kan man hitta texterna i original, pedagogiskt material, intervjuer och information om författarna och de
med
7
ljudböcker
växer
en
rik
flora
av
texter, berättelser och
historiska epokerna samt möjlighet till bokning av “föreställningsprogram”.
Teater Halland är först i Sverige med att lyfta fram det litterära kulturarvet på detta sätt. Teater Hallands
visor
fram.
Dessa
ger
oss
möjlighet
att
erbjuda
fina program
skådespelare, kompositörer, musiker och de båda litteraturvetarna prof. em. Eva Lilja och fil. dr. Ulf Cronquist
har
tillsammans
värnat
om
ett
lätt
tilltal
och
vetenskapliga
fakta
där
förhoppningsvis
alla; ungdomar
att
komma ut med. Idag finns två program att välja mellan:
såväl som vuxna får lyssna till spännande och viktiga författarskap.

”Skådespelare läser halländska berättelser”

Att få lyssna när någon berättar är vardagslyx.
Skådespelare från Teater Halland kommer till er och läser
med härlig inlevelse ur fina noveller, berättelser m.m., som
www.teaterhalland.se
www.cal-forlaget.se
August Bondeson och andra hallänningar skrivit och som du
kanske känner väl igen. Vi lovar en nära upplevelse med skön
lyssning.

”Från Dalin till idag med musik”

Ett musikprogram där en skådespelare och en musiker från
Teater Halland bjuder på halländska visor och texter av bl a
Olof von Dalin, Linnélärljungarna eller någon från senare tid.
Programlängd 45-50 min. www.teaterhalland.se
Pris 3. 100 kr exkl moms.

Pris: 5.000 kr

(Vi uppträder även i mindre grupper, för
program med lägre pris.)
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Kultur för livet
Kultur för livet pågår till våren
2014. Regionen vill ihop med
kommunerna skapa en uthållig
situation med kultur som en
naturlig del av halländsk äldreomsorg.
Kultur för livet erbjuder också
professionellt ledda kulturstunder.
Med glädjerika resultat, för
seniorer, personal och anhöriga!
Passa på att prova - till priser
som är kraftigt subventionerade.

När orden tar slut
– tar sången vid

Sedan många år sprider musiker
Jörgen Magnusson glädje, vid sina
ca 500 besök per år i halländsk
demensvård.
Personalen säger:

Kultur för livet

”Oerhört bra, de gamla
fullständigt älskar honom!”
”En del av en evidensbaserad
metod som är underbart att
vi kan ha tillgång till.”

Kulturinsatser i äldreomsorgen!
Region Halland har av Kulturrådet beviljats medel för att förstärka
insatserna för kultur inom äldreomsorgen, tillsammans med kommunerna.
Detta görs under rubriken KULTUR FÖR LIVET.
HALLANDS BILDNINGSFÖRBUND SAMORDNAR INSATSERNA

Foto: Kjell-Åke Gustavsson.

Martin Odd, samordnare
– berättar gärna mer.
Tel. 035 – 17 77 76, 072-515 09 25
E-adress: m.o@hbf.se
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Pris (2012):
600 kr/sångstund
Boka: 070-834 81 83
E-adress: j.m@hbf.se
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Måla för livet

Sjunga för livet

Levande
utställningar

– en resurs i äldreomsorgen i
samverkan med Hallands kulturhistoriska museum.
Väck minnen till liv med bilder,
föremål, ljud eller dofter!
4 utställningar om:

Med konstnären Mia Lundqvist kan
alla måla sig gladare och friskare!
Målarstunderna fördjupar relationen
mellan personal och seniorer.
Personalen säger:
”Skönt att få kvalitetstid
ihop med våra seniorer.”
”En brukare som klagat
över värk, glömde det helt
under målarstunden.”
Pris (2012):
800 kr/målarstund (minst 3 ggr)
Vi inleder med en utbildningsträff
för personalen.
Boka: 035-17 77 78, 070-518 32 54
E-adress: m.l@hbf.se
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Kaffetåren den bästa är
Livet på landet
Att göra sig fin
Livets Högtider

Personalen säger:

Vi erbjuder också:
Studiebesök på museets magasin.
Här finns mängder av spännande
föremål kopplade till teman ovan.
Vi avslutar med kaffe och kaka.

”En dam sjöng solo
trots lunginflammation!”

Boka: 035-17 77 73
E-adress: bokningar@hbf.se

Halim Koshi är körledaren som
skapar sångarglädje! ”Hälsokörer”
växer fram i hela länet!

”Även de som hade svårt
att gå ville dansa.”
Pris (2012):
500 kr/körstund (minst 8 ggr)
Vi inleder med en utbildningsträff
för personalen.
Boka: 072-528 13 13
E-adress: h.k@hbf.se

Pris: 1400 kronor - för 4 veckor
Introduktion ingår – med museets
antikvarie på plats hos er!

Bilder Hallands kulturhistoriska museum:
Kaffetår. Foto: Gerda Winqvist.
Kodrivning. Foto: Hugo Bengtsson.
Makarna Mowert. Foto: Märta Ågren.
Möhippa. Foto: Gustaf Björkström.
Damfrisering. Foto: Märta Ågren.
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