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Välkommen till ett spännande

H

allands bildningsförbund utgör en mötesplats för halländska artister och beställare
av kulturprogram inom vården och föreningslivet. Förra säsongen såg vi åter en ökning av
antalet bokade program, det halländska kulturlivet
lever och har hälsan! En nyhet i detta utbud är att vi
presenterar ett sommarprogram, se sidan sex. Efter önskemål redovisar vi också prisnivåer för artisterna. Notera att artisterna själva bestämmer sina
priser och att de kan ändras under säsongen.

Martin Odd,
kulturförmedlare,
Hallands bildningsförbund

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.)
• 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.
Vår ekonomiska insats:

• Vi betalar resekostnader för halländska artister som uppträder i Halland. För våra s.k. turné-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.

kulturutbud, hösten 2008!
Katalogen ﬁnns på vår hemsida:

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!

Martin Odd
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.

Torbjörn Johansson,
musikkonsulent,
Musik i Halland

Hemsida: www.musikihalland.se

Musik
”Säg det i toner”
Ett soligt musikprogram speciellt framtaget för sommaren!

M

ed gitarr, ﬁol och sång
bjuder denna begåvade
trio upp till ett charmigt,
underhållande och musikaliskt
möte över generationerna. Unga
röster tar sig an gamla godingar
som ”Med dig i mina armar”,
”Swing it magistern”, ”Min
soldat”, ”Jazzbacillen” och ”Fem
smutsiga, små ﬁngrar”
Evergreens som samsas med
lite modernare tongångar bildar
ett musikaliskt pärlband av både
minnen och nya upptäckter.

Helena Hagström - sång, Hannes Jägerstedt - gitarr, Elina Nygren - ﬁol.
Trion har växt upp i Halmstad och gick samtidigt på Sturegymnasiets musiklinje.
Medan Hannes musicerar i olika konstellationer och söker utbildning för att få
praktisera musik på heltid, går Elina och Helena numera på musikhögskolan i
Malmö. En trio unga men ändå erfarna musikanter!
Sommaren 2007 arbetade alla tre på ett äldreboende i Halmstad. Där fann de
inspiration att sätta ihop ett musikprogram och genomförde ett antal mycket
uppskattade konserter. Detta gav mersmak! Vi är glada att under sommaren 2008
kunna erbjuda detta charmiga och ungdomliga musikprogram för vården och
föreningslivet i hela Halland. Genom subvention från Musik i Halland, dessutom
till ett mycket attraktivt pris!

Bokas: 1 juli – 8 augusti. Både dag och kvällstid.
Pris: 900 kr
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Musik
”Fimpen & Tändstickan”
…och andra visor av bl.a. Ruben Nilson och Alf Hambe

E

n uppskattad turnéföreställning
som till största delen bygger på
visdiktarna Ruben Nilson och
Alf Hambes visor. Vissångaren
Lucas Stark och violinisten Livet
Nord har utarbetat nya spännande
arrangemang till både kända och
mindre kända visor. Skrönor, sånger
och struntprat i skön förening!

Lucas Stark – sång och gitarr

Flitigt turnerande vissångare från Göteborg med bred erfarenhet av olika sorters
publik och scener. Fick 2006 Taubestipendiet samt Ulf Peder Olrogstipendiet
med motiveringen: ”för målmedvetna studier kring den svenska visan i tradition
och förnyelse och ett gediget musikaliskt hantverk”.
”Hängivenhet är bara förnamnet på hans utstrålning.”
Hallandsposten
Livet Nord – sång och ﬁol

Livet Nord är fritt verksam violinist. Hon besitter en stor genrebredd och är fast
medlem i ﬂera etablerade grupper, bl. a. världsturnérande New Tango Orquesta.
Livet samarbetar ofta med skådespelare, berättare och dansare, samt är väl anlitad
som studiomusiker för fonogram, teater och ﬁlm.
”Livet Nords violinspel imponerar”
”I hennes toner ryms inte bara jazz, barockmusik och tango, utan även en räcka känslor från
djupaste vemod till spralligaste munterhet”
Hallands Nyheter

Bokas: v 39, 43, 47, 48
Pris: 2 000 kr
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Musik
”Kom fria sinnen hit!”
- Vi uppmärksammar Olof von Dalin 300 år

V

em skulle kunnat tro att en fattig
halländsk prästson från Vinberg
skulle bli den förste i Sverige att
hamna i den mediala hetluften! Olof
Dalin gjorde kometkarriär som landets
förste ”journalist” med tidningen Then
Swänska Argus 1732. Ryktbarheten
förde honom vidare till huvudstaden
och maktens domäner. På kungliga
slottet blev han hovpoet och informator
till den unge Gustav den III.
Martin Bagge möter här Ginestrakvartetten i en musikalisk föreställning
som i löpsedelsform beskriver livet och
viktiga händelser i 1700-talets Sverige.
Med utgångspunkt från Olof von
Dalins liv gör vi spännande jämförelser
mellan då och nu.

Martin Bagge

Av många ansedd som vår ledande Bellmantolkare av idag, men han har ﬂera
strängar på sin…..nej, inte lyra. Instrumentet heter citrinchen. På denna replik av
nationalskaldens eget lutinstrument har han numera hela Norden och Tyskland
som sitt arbetsfält. Läs mer; www.martinbagge.se
Ginestrakvartetten

Hallands egen stråkkvartett, hemmahörande i Musik i Halland. En kreativ
ensemble, vars verksamhet rymmer allt från egna klassiska konserter till
musikteater för barn och samarbeten med artister från andra genrer.

Bokas: V. 36, 37

Bygg/rivtid: 60/ 30 min

Pris: 2 700 kr
8

Musik
”Ros i snö”
...julprogram med Ginestrakvartetten & Eva Bartholdsson

J

ulvärme och vinterkyla, glädje och allvar, folkligt och klassiskt. Sångerskan
Eva Bartholdsson och Ginestrakvartetten har tillsammans skapat ett program
med både juligt och ljuvligt innehåll. Klassiska julsånger och kända visor av
bl.a. Alf Hambe och Dan Andersson, varvas med jultexter och stämningsfulla
instrumentala inslag.
Eva Bartholdsson

Eva är en genuin halländska och en sångerska med sina musikaliska rötter i visan.
Eva har svävat ut i världen och turnerat i Norden och i USA ett ﬂertal gånger och
hon har ett antal skivproduktioner bakom sig. Med en röst som är sinnlig, spröd
och stark, klar och varm sjunger hon det hon vill utan att behöva kompromissa
eller söka tidens trender.

Bokas: v. 49, 50, 51
Pris: 2 000 kr
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Musik
”Drömmarnas ﬂykt”
- Det är så vackert att man rentav blir gråtfärdig!

J

a, så kan det låta när Duo Réverie
bjuder sin publik på Evert Taubes ”Så
skimrande var aldrig havet”. Harpans
klingande toner förhöjer atmosfären på
ett sätt som inget annat instrument kan
åstadkomma. Här möts harpa och ﬂöjt i en
musikalisk upplevelse utöver det vanliga.
Efter uppskattat turnerande i föreningsliv
och äldreomsorg i Göteborg, är det nu
Hallands tur att få uppleva denna duo.
I unika och medryckande arrangemang
bjuder de på Taube, irländsk folkmusik
och mycket annat.
Även publiken blir artister! Entonsﬂöjter
och miniharpor sätts i händerna på sugna
åhörare för att framför folklåten Lord of
the dance.

”…en konsert av två fullfjädrade proffs och efter ﬁnalen var
de ﬂestas handﬂator ömma av allt applåderande.”
Göteborgsposten

Bokas: V 44, samt övrig tid efter överenskommelse
Obs! Max tio program, först till kvarn gäller.

Pris: 2 000 kr
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Musik
Sven Söderberg
- en möjligheternas artist

S

edan 25 år är Sven Söderberg från Halmstad en uppskattad musikant i vården
och föreningslivet. Han rör sig fritt mellan genrer och epoker och bjuder
på allehanda musik som fångat hans musikaliska lust. Publikkontakten är
något Sven sätter högt. Han varvar sin musik med berättelser och publiken får
gärna vara med och välja låtar. Eller vara med och spela! Om lusten ﬁnns så
delar Sven gärna ut sina medhavda rytminstrument och skapar en gemensam
musikalisk glädjestund med publiken. Han kan också ordna musikaliska frågelekar
om önskan ﬁnns. Och blir publiken sugen på en stund med sång- och danslekar
så åker dragspelet fram.
Prata gärna med Sven i förväg och ta chansen att sy ihop ett skräddarsytt
arrangemang för just dina behov och önskemål!

Bokas: Efter överenskommelse (Dagtid efter ca kl 14)
Pris: Dagtid: 1 215 kr / Kvällar, Helger: 1 700 kr
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Musik
Bengt Åke Bengtsson
Ett gott skratt förlänger livet!

B

engt Åke Bengtsson är lärare, museivärd,
sångare och dragspelare - men framför allt
är han en duktig och rolig berättare!

I hans program får vi lära oss intressanta och
roliga fakta om personer, titta på bilder ur deras
liv och sjunga härliga allsånger.
Han är en öppen och glad människa som gärna
berättar om sitt eget liv och sprider glädje och
värme omkring sig.

Edvard Persson i ord och ton

Bengt Åke är skåning och glädjen och stoltheten över det, lyser igenom i detta
program om Edvards dramatiska liv, orsakerna till hans framgångar och hans
positiva, glada visor.
Ett gott skratt förlänger livet

Musik och sång blandas med intressanta fakta om hur humor, roliga historier och
visor påverkar hälsan. Med Bengt Åkes hjälp får du en chans att leva betydligt
längre och roligare!
Bengt Åke har också program om Bellman, Cornelis, Ted Gärdestad, jultraditioner,
Linné, Skåne, Jules Sylvain och Evert Taube.

Bokas: Efter överenskommelse
Pris: Dagtid: 1 350 / Kvällstid ef kl 18 och helger: 2 450 kr
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Föreläsare
Mikael Wigforss

E

n av förra säsongens föreläsare
drabbades av förhinder och Mikael
Wigforss ﬁck hoppa in med kort
varsel. Resultatet blev en föreläsning om
Linné och Varbergs föreläsningsförening
gav betyget; ”Årets bästa!” Med ett
sådant omdöme är det klart att vi ber
Mikael återkomma till Halland.
Han beskriver sig själv som resande boksamlare med vurm för natur och kultur
i Sverige och Europa, särskilt Linné och
hans epok. Här presenteras tre lockande
föreläsningar för hösten. I programmen
ingår effektfulla diabilder som visas med
egen medhavd utrustning.

”Gud bevare konungen och fastlandet”

Med denna humoristiska rubrik betonas Gotlands särart gentemot övriga Sverige.
Bilder från Visby, kyrkorna och naturen och fågellivet på Stora Karlsö, varvas
med den rika berättelsen om gotländsk natur och kultur.
Pris: 3 120 kr
”Korsika – den vackra ön”

Välkommen till en rundtur på det legendomspunna Korsika! Naturen är
synnerligen välbevarad och med vältagna bilder närmar vi oss en fantasisk ö.
Pris: 2 580 kr
”Linné och hans tid”

Min roligaste föreläsning! Det stora specialintresset skapar en berättelse som
ständigt utvecklas. Välkomna att önska en proﬁlering!
Pris: 3 525 kr

Bokas: Efter överenskommelse
Pris: 2 580 - 3 580 kr se ovan
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Föreläsare
Pär Connelid
”Nycklar till det halländska landskapets historia”

H

alland är något av ett eldorado när det gäller äldre odlingshistoria. På
många ställen, särskilt i skogsbygden, ﬁnns omfattande lämningar efter
såväl brons- och järnålderns som medeltidens jordbruk. Spåren är många
och med lite hjälp kan man både lära sig att se och förstå vad som hänt.
Pär Connelid är historisk-geograf och arkeolog med eget företag i kulturmiljövården.
Här hjälper han oss att ”låsa upp” dörrarna till forntiden och betrakta vårt
halländska landskap med nya ögon. Som en liten bonus får vi inblick i en
landskapshistorikers vardag - när vi t ex ger oss ut på en välkänd mosse för att
göra den första efterundersökningen sedan Bockstensmannen hittades……

Bokas: Efter överenskommelse, även dagtid
Pris: 2 650 kr
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Föreläsare
Olle Edström
”Evert Taube – sånger och musikalisk värld”

D

e ﬂesta svenskar kan fortfarande
sjunga någon sång av Evert
Taube. Han måste räknas som
1900-talets störste och mest populära
svenska artist: visdiktare, kompositör,
författare och målare i en person. Här
berättar, sjunger och spelar professor
Olle Edström Taubes sånger, gärna
med medverkan av publiken.
Vi får höra vilken musik Taube mötte
på Vinga i sin barndom, vad han
inspirerades av och varför hans visor
och sånger blev så älskade. Kanske
bjuder Olle också på en spännande
upptäckt, en hittills okänd version av
”Så länge skutan kan gå”!
Kan man bli professor i musikvetenskap med en bakgrund som dansbandsmusiker,
barpianist, violinist i symfoniorkester och genom att skriva böcker om Michael
Jackson och samisk jojk? Jo, Olle Edström är det levande beviset!
Han har också gett ut två böcker om Evert Taube och hans visor. Den första, en
musikvetenskaplig handbok, den andra; ”Evert Taube – Sånger och musikalisk
värld”, som utkom i april 2008, är en populär framställning och en skildring av
Taubes musikaliska liv.

Bokas: Efter överenskommelse

Gärna lokal med stämt piano, annars medföres keyboard.

Pris: 2 850 kr
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Föreläsare
Gunnel Larsson
”På liten häst i stort land”

E

fter 27 år i hushållningssällskapet
och 33 år som nämndeman reser
Gunnel Larsson nu ut i världen.
Själv hästmänniska, som sitter i sadeln
ﬂera gånger i veckan, dras hon till det
avlägsna Mongoliet, där hästen spelar
en så viktig roll. Med berättelser och
bilder får vi vara med vid hennes
tredje besök i landet, ett möte med
den stora naturen och tystnaden, de
vänliga människorna och deras liv med
hästar. För Gunnel från Getinge har
Mongoliet blivit ett andra hemland.
”Snart hör jag göken gala
och korpen ropa,
upplever hur lamm och killingar
bräkande söker sina mödrar,
fascineras av munkarnas böneläsning
och ryttarnas urgamla sånger.”
- Gunnel Larsson, april -08

Bokas: Efter överenskommelse
Pris: 900 kr
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Föreläsare
Trygve Bång

R

esenären, författaren, fotografen och
föreläsaren Trygve Bång ﬁck Piratensällskapets Bombi Bitt-pris 1999.
Läs mer här; www.trygvebang.se

”Öar” - illustreras av stillbilder.

Utifrån en nyutkommen bok berättar Trygve
Bång om möten med öbor och unika miljöer på
bl a Anholt, Grönland, Island, Orkneyöarna och
Lofoten. Vi får t ex höra om den globala uppvärmningens effekt på Grönlands inlandsis och
varför skotsk whisky inte alltid är så skotsk.
”… en charmerande kåserande resebrygd.
Till charmen bidrar förstås ett slösande rikt
illustrationsmaterial - författaren Bång är
också skicklig fotograf…”
Skånska dagbladet

”Kina” - illustreras av stillbilder.
Trygves senaste resa i Kina reviderade bilden av det enorma landet med 1.2
miljarder innvånare. Spänningarna mellan stad och land ökar och oroar regimen.
En bondfamilj får ha två barn om det första är en ﬂicka. I staden är det bara
tillåtet med ett barn. Den som bryter mot reglerna straffas. Ett program om ett
land med världens blickar på sig.
”Typiskt danskt!”

Ett humoristiskt kåseri inspirerat från boken med samma namn. Hur skiljer sig
danskar och svenskar. Varför luktar, låter och känns det annorlunda i Köpenhamn
än i Malmö? Varför har vi inte smørrebrød i Sverige?

Bokas: Efter överenskommelse
Pris: 3 200 kr
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Föreläsare
Kerstin Bertilson
”Med bil från Angola till Morup”

I

en sliten bil ger sig två ensamma kvinnor i mogen ålder ut på en lång resa
genom Afrika. För att lära känna folket djupare bestämde sig Kerstin Bertilson
och hennes kamrat Eva Heberg, att ta en ett år lång biltur genom Afrika. Från
denna upplevelse har Kerstin med sig bilder och en spännande berättelse, full av
underbara episoder om kulturen och folket. Vi får en föreläsning som utgör en
välbehövlig motvikt till de ibland mörka skildringarna av denna livsbejakande
kontinent.
Kerstin har jobbat 11 år för Hälsoministeriet i Angola.

Bokas: Efter överenskommelse
Pris: 1 300 kr
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Teater

19

Teater
Stättareds teatergrupp

Under hösten spelas den folkliga och
humoristiska ”Midsommardröm i
Fattighuset”. Detta 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

Under hösten spelas sång- och danslustspelet
”Breda leenden”. 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.

Övrigt
Folkdanslag & Herrskapsdansare
Falkringens folkdanslag
Falkringens ViKan-grupp
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
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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

Halländska artister
Prisnivå: 1 500 kr eller lägre Nicola D´Lima Johansson,
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 schlager
och visor.

Goa Gubbar, Veddige

Glada spelmän med skön musik.

Stefan Isebring, Halmstad

Toner från förr. Berättar om äldre tiders
musikinstrument samt spelar på dem. Många
har han byggt själv.

Halmstad. 1998 ﬂyttade Nicola till Sve-

rige, från Bombay. I Indien jobbade hon som
heltidsmusiker, bl a på Hotell Sheraton och
på lokala jazzklubbar. Här bjuder hon på ett
underhållande program som med berättelser
och musik skildrar hennes uppväxt i det
färgglada landet Indien.

Kerstin & Happe, Halmstad

Med dragspel, gitarr och stämsång bjuder de
två välkända musikproﬁ lerna 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 schlager 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. 15 medlemmar
men spelar även i mindre konstellationer.

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.

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

Med dragspel och gitarr bjuder Anita Öjersson och Karl-Åke Johansson på en blandad
repertoar från Sven-Ingvars till Evert Taube.
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Halländska artister
Kenth Skogh, Tvååker

Dragspelare med en repertoar av både
gammal och nyskriven musik.

Filip Svenzon, Tvååker

Dragspelare med Jularbo, Taube och Cedermark på programmet.

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

Uno Swahn, Veinge

Blandat visprogram med sång och dragspel.

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

Roland & Ulla-Britt Thörnqvist,
Halmstad. Spelar och sjunger växelvis

Birgit Nilsson Huss & Andreas
Huss, Halmstad/Lund Lättsam klas-

Håkan Widar, Varberg

Calle Karlsson, Varberg

på keyboard. Underhållande visor, allsång,
schlagers och dansmusik.
Håkan spelar och berättar om den
legendariske Varbergsspelmannen Hugo
Berntsson.

sisk musik blandat med musikaliska melodier,
jazzballader och visor.

Underhållare och trubadur med bred repertoar.

Lars Karlsson, Fjärås

Spelar på och berättar om nya och antika
durspel. Egna kompositioner blandas med
Trubadur som sjunger egna och andras låtar
till gitarr. Vill gärna att publiken sjunger med. traditionella, kända melodier.

Benkt Åscar, Våxtorp

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.

Bernt-Åke Fransson & Catarina
Reimertz, Kungsbacka

Bjuder på välkända schlagers och visor från
blandade tider.

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 gitarrackompanjemang.

Jessica & Anders Nylander,
Halmstad

Bernt-Åke Fransson & Kjell Clase, Sång och piano. Flera olika visprogram; bl a
Från Ferlin till Berghagen, Jazz, Julprogram.
Kungsbacka. Spelar och sjunger
schlagers och örhängen. Programmet kan
även mixas med jazz om så önskas.
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Läs mer; www.nylander.info

Halländska artister
Rozaz, Varberg

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

Seniorsextetten, Halmstad

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

Sme-Pôjka, Vallda

Kjell Bergén och Dan Sjöqvist är kända för
svängig, rolig och musikalisk underhållning.
Perfekt för att förgylla föreningsmötet. Även
varit månadens artist i Radio Halland.

Edit & Ulf Sundberg, Torup

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

Gun Svensson & Susanne Kihl,
Veddige/Varberg Visor från livets

skiftningar och skeenden, alla med anknytning till Halland.

Två polare, Halmstad

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

Tvååkers spelemän

”Så minns vi Thore Skogman”, 1,5 timmes
sång och musikkavalkad med spelemän och
solister. Gärna med allspel som avslutning
på kvällen. Spelyta ca 6 X 4 m, tillgång till
lokalen 1 tim innan.

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 ﬁ nt 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?

Eva Bartholdsson & Greger Siljebo, Veddige

Sång till gitarr, ﬁol och mandola.

Halländska föreläsare
Prisnivå: 1 500 kr eller lägre Åsa Axberg, museilektor, Varberg,
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”.

Vem var Bockstensmannen? Föredrag med
bilder.

Eva Berntsson-Melin, länsmuseet
Varberg Föreläser och visar bilder

1. Förklaringar till det oförklarliga - om
sägner och folktro. kring avtryck i naturen.
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.
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Halländska föreläsare
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.

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. ”Sydamerikanska bilder”. 4. ”Naturens
väsen”.
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Ulf Norenius, Varberg

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

Ingvar Persson, Slöinge

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
Föreläsning med diabilder om Island.

Ingegerd Sahlström, Halmstad

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

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. ”Ovanligheter i naturen”.

Prisnivå: 1 500 kr - 2 500 kr
Thomas Andersson, Falkenberg

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.

Halländska föreläsare
Bengt-Göte Bengtsson, Halmstad

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

Hertha Berggren, Falkenberg

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 förunderligt
rafﬁnerade 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,
ﬁ lmsnuttar och ljudinslag.

Lars Danielsson, Varberg

1. ”Filosoﬁ ns grunder”.2. ”Möten och
upplevelser”- i fyra världsdelar. Dessutom
har Lars gjort 16mm ﬁ lmer. 1. ”Livet,
konsten och kärleken”- en ﬁ lm från Toscana.
2. ”Vackra Danmark”. 3. ”Halland mest från
luften”.

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.

Eva Berntsson-Melin, länsmuseet
Varberg Föreläser och visar bilder

1. Förklaringar till det oförklarliga - om
sägner och folktro kring avtryck i naturen.
Vardagar, tidigast från kl 17.

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.

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”.

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
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 – litterära
utﬂykter i Halland”. Vi får följa Anna-Pia
på litterära strövtåg och upptäcka halländsk
kultur och natur ur en rad författares
perspektiv.
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Beställningsblankett
Vi beställer följande artister/föreläsare
1. ..................................................................................................................
Dag ................ Tid ........... Plats ...............................................................
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Dag ................ Tid ........... Plats ...............................................................
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Dag ................ Tid ........... Plats ...............................................................
4. ..................................................................................................................
Dag ................ Tid ........... Plats ...............................................................
5. ..................................................................................................................
Dag ................ Tid ........... Plats ...............................................................
Beställare .....................................................................................................
Kontaktperson ..............................................................................................
Telefon ..........................................................................................................
Fakturan skickas till ......................................................................................
......................................................................................................................
Skicka per brev eller faxa beställningen till:
Hallands bildningsförbund, Kungsgatan 1, 302 45 HALMSTAD
Tfn: 035-17 77 73, fax: 035-17 77 77

Under våren -08 visades vandringsutställningen UPPBROTT – halländsk
migration då och nu, för mer än 250.000 besökare på Gekås i Ullared! Under juni
och juli kan du se den på Grimetons radiostation, som skrevs in på världsarvslistan
2004. Sedan vandrar utställningen vidare till hembygdsmuseet i Falkenberg, där
den ﬁnns under augusti månad. Vill du veta mer om utställningen så kontakta
hembygdskonsulenten; tel 035-17 77 74.

