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Kulturprogram från
Hallands bildningsförbund
Vår ambition är att bjuda på ett varierat utbud av artister och föreläsare för att tillgodose alla smakriktningar. Priserna i katalogen är subventionerade genom att vi betalar resorna för artister/föreläsare, eventuella traktamenten och uppehållskostnader. Oavsett vad som tillkommer, så betalar ni alltid det pris som står i katalogen under den tid
som anges.
Den service vi erbjuder; ett urval av artister/föreläsare att välja bland,
kontrakt med respektive artist, administration kring beställningen, utbetalning av arvode och sociala avgifter med mera ingår i priset.
Utöver de artister som finns i detta utbud är det också möjligt att engagera andra artister och föreläsare. Vi har ett stort kontaktnät och står
gärna till tjänst med information.
Senast den 17 maj vill vi ha in era större beställningar. Ni är dock
alltid välkomna att beställa program när ni så önskar.
Har ni ytterligare frågor kring kulturprogrammen?
Ring 035-17 77 73 eller faxa 035-17 77 77
Det går också att nå oss via e-post: b.s@hbf.se
Vill ni ha fler kulturutbud går de att hämta hem från vår hemsida
www.hbf.se/kulturformedling
Välkommen med era beställningar!
Vi arbetar på bildningsförbundet:
Sven Karlsson, bildningskonsulent
Gullvi Andreasson, hembygdskonsulent
Björn Holmgren, teaterkonsulent
Mia Björback, ekonomiassistent
Birgitta Svensson, kulturassistent
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En god och glad stund
Juletid

eller

Barbro & Lars
Svenssons

Sångduon Barbro & Lars bor i Färlöv i Norra Skåne.
De har turnerat med sång och musik i nästan 30 år.
Barbro är en av ”Göingeflickorna” och Lars var tidigare dansbandsmusiker.
De har under sina år som sångduo, vid ett flertal tillfällen medverkat i
radio och TV och gjort flera skivproduktioner.
En god och glad stund: Innehåller schlager från 40-talet, välkända
melodier och sånger till gitarr, lite allsång en och annan rolig historia och
kanske en låt på magdeburgerspel.
Juletid: Programmet som innehåller välkända, finstämda julsånger, lite
allsång och varm gemenskap.

Tid: v 43, 44
Pris: 2 175 kr
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Visor
Jan-Olof Andersson

Möt sångaren och gitarristen Jan-Olof Andersson i ett program kring
kärlek, drömmar och längtan. Jan-Olof är välkänd för sina sånger och
tonsättningar där egna tankar blandas med våra poeters formuleringar.
Jan-Olof Andersson, är född i Skövde, uppvuxen i Tidan i Västergötland men är sedan 1974 bosatt i Stockholm och som frilansande kulturarbetare har han hela Sverige och övriga Norden som sitt arbetsområde.
Han har tilldelats ett antal utmärkelser för sitt sätt att tolka den svenska
visan.
Tid: v 41
Pris: 2 000 kr
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Strålande Jul
Axel Falk & Bengt Magnusson

Ett julprogram med våra mest älskade julsånger och visor presenteras av
vissångaren Axel Falk och konsertgitarristen Bengt Magnusson. De kommer bl. a. att sjunga Benjamin Syrsas julsång i sin helhet och inte som på
TV på julafton där sången avbryts. Några solostycken på gitarr kommer
också att spelas.

Tid: v 48 - 49
Pris: 2 500 kr
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Wienermusik och sånger ur
den svenska visskatten
Berit Ljunggren, Björn Lindahl och
Kenneth Hulander

Trion framför ett program med operett- och wienermelodier samt sånger
ur den svenska visskatten.
Berit Ljunggren har varit sångsolist vid bl a Halmstads Underhållningorkester och Kenneth Hulander har i många år varit pianist i samma
orkester. Björn Lindahl däremot spelar i Halmstads Kammarorkester.
Alla tre med lång erfarenhet från framträdanden inom kyrkan, servicehus och föreningssammankomster.

Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 350 kr
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Trubadur
Kristian Svensson

Kristian Svensson är en Halmstadbo, som numera bor i Malmö. Han
framför egna svenskspråkiga låtar till akustiskt gitarrackompanjemang.
Kristan har spelat och sjungit på visfestivaler i Steninge, Falkenberg
och Västervik. För något år sedan framträdde Kristian i Sveriges Radio
P4, från detta tillfälle har han sedan med jämna mellanrum på
lyssnarnas begäran kunnat höras på Radio Halland.

Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 500 kr
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Hjärtats saga
Jessica & Anders Nylander

I varje människas hjärta finns en saga. Från de tidiga barnaåren genom
glädje och sorg och på livets resa.
I Jessicas och Anders visprogram finns det möjlighet att se tillbaka
och med musikens hjälp kanske minnas något, från sin egen saga.

Tid: vecka 7
Pris: 2 580 kr
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Visor
Kerstin Sandberg

Kerstin Sandberg, som är aktiv i Sällskapet Visans Vänner i Göteborg,
använder visor i livets alla sammanhang. I glädje och sorg, med barn och
vuxna, alltid finns det visor som berör och passar. Med hjälp av gitarr,
ukkulele och sin röst blandar hon allvar med komik, gammalt och nytt,
samt med lånade och egna visor. Ett program med bl.a. Evert Taube,
Tove Jansson, Alf Hambe.
Tid: vecka 44
Pris: 1 650 kr
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Riksspelman
Karin Eriksson

I slutet av förra året blev Karin Eriksson doktor i musikvetenskap på sin
avhandling om Hallands spelmansförbund. Hon säger att Halländsk
folkmusik kännetecknas av att låtarna går i dur och att valser och polskor
är vanligast. Karin kan halländsk folkmusik både i teori och praktik vilket
gör hennes program intressant även för oss som saknar djup kunskap i
ämnet.
Tid: v 46,47
Pris: 1 650 kr
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Kina - Japan - Mekong
Jörgen Fredriksson

Jörgen Fredriksson har av eget intresse och i tjänsten rest mycket i dessa
trakter. Jörgen har också bott under många år i Japan och Kina och talar
språken. Vi erbjuder här tre föreläsningar av honom.
Kina i förvandlingens tid: Just nu sker den största folkförflyttningen
världen skådat. Närmare 200 miljoner människor har lämnat landsbygden
de sista 15 åren. Vi följer deras färd från landsbygd till stad och gör
jämförelser mellan då och nu i detta land under de senaste 15 åren.
Längs Mekong: En spännande resa i historien och nuet genom Laos,
Kambodja och Vietnam - de tre sins emellan väldigt olika länderna, som
en gång utgjorde Indokina.
Japan: Världens modernaste traditionella land. En berättelse om hur
det är att bo i världens största stad och ta färden med de supersnabba
shinkansen-tågen till sumoträning, möta geishor och se på
ungdomskulturens extrema sidor.
Tid: v 43
Pris: 2 025kr
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En unikabox full med
halländska dialekter
Lars Grimbeck

För språkforskare är Halland ett
spännande län med en mängd
olika dialektområden. Bland annat möts skorrande tungrots-r och
tungspets-r mitt i landskapet.
Dessutom finns en mängd målande ord, uttryck och talesätt som
lever vidare, trots att de svenska
dialekterna utsatts för en brutal uttunning under lång tid.
Lars Grimbeck har under flera år arbetat med att dokumentera halländska ord och uttryck. Han har också propagerat för halländska dialekter i
radio och TV.
Lars har satt ihop ett föreläsningsprogram, där han packat en unikabox
full med halländska ord och uttryck - men också minnen av de gamle,
som aldrig talade annat än halländska. Det borgar för en stunds
nostalgi och igenkännandets glädje kring våra utrotningshotade
dialekter!
Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 500 kr
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Det finns inget som är
omöjligt!
Berit Janson

Berit Janson lever med sjukdomen Multipel Skleros (MS) sedan 22 år.
Sjukdomen har påverkat hennes liv på många olika sätt. Förutom det
uppenbara, de fysiska symtomen så har hon även fått olika erfarenheter
av att vara funktionshindrad, i privatlivet men också i kontakt med vården, myndigheter och arbetsliv.
Berit anser att när en dörr i tillvaron stängs öppnas en annan. Det innebär
att man måste ha modet att släppa dörrhandtaget på den stängda dörren
för att hitta en annan öppen dörr och ha djärvheten att gå in genom den.

Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 500 kr
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Fröken Julie
Så här skrev Strindberg i
sitt förord till pjäsen ”Problemet om socialt stigande eller fallande, om högre eller
lägre, bättre eller sämre, man
eller kvinna, är, har varit och
skall bli av bestående intresse”

Foto Henri Kokko

Dramat om den grevliga fröken Julie, betjänten Jean och hans blivande
fästmö Kristin utspelas på midsommarafton i godsets kök. Det börjar
som en lek, drivs in i blodigt allvar och slutar med dödlig utgång. Denna
natt då drömmen om att göra något av sitt liv så nära att den nästan går
att ta på, och just i det ögonblicket försvinner den för all framtid.
Julie
Jean
Kerstin
Regi:

Malin Svarfar-Karlsson
Petter Heldt
ej fastställt
Elisabet Sevholt

Spelplats på golv 5x5 m
El
32A
Speltid
1 tim 40 min
Tid: premiär i oktober
Pris: 7 650 kr
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Folkdanslag

Körer

Medlemmar i Svenska ungdomsringen

Medlemmar i Halländsk körsång

Bygdegillet
Falkringens folkdanslag
Falkringens ViKan-grupp
Folkdansens vänner
Ränneslövs folkdanslag, barndansgrupp
Snöstorps folkdanslag
Vallda folkdanslag
Varbergs folkdansare
Viskadalens bygdegille

Dans
Happy Linedancers

Concentus
Falkenbergs manskör
Halmstads Kammarkör
Halmstads manskör
Hylte manskör
Kungsbacka Kammarkör
Laholms manskör
Mölndals Kammarkör
N:a Hallands körsällskap
Snöstorps ungdomskör
Spectrum
Tonslingan
Tylökören
Varbergs Kammarkör
Varbergs kvartettsällskap
Västanvind

Spelmanslag

Dragspelsklubbar

Forskarlens spelmanslag
Hallingastråk
Harplinge spelmanslag
Hällesåkers spelmanslag
Lagabygdens nyckelharpor
Nissadalens spelmanslag
Runevads musikanter
Sibbarps spelmanslag
Tvååkers spelemän
Tvärdraget

Fjärås dragspelsklubb
Halmstads dragspelsklubb
Herberts Dragspelsgäng
Laholms dragspelsklubb
Oskarströms dragspelsklubb
Varbergs dragspelsklubb
Vessigebro dragspelsklubb

Tid och pris enligt överenskommelse
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Halländska artister
Maja Adamsson & Bengt Alberyd,
Torup
Maja och Bengt sjunger tillsammans schlagern vi minns till Majas ackompanjemang.
Leif Axel, Långås
Trubadur – gitarr, munspel och buktalardocka

Bengt-Åke Fransson & Kristina Gyllensten, Kungsbacka
Spelar o sjunger utvalda låtar av gamla
schlagers och örhängen. De kan mixa
programmet med Jazz.

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

Sven-Erik Gissbol & Elver Ohlander,
Halmstad
Sång och dragspel, mixat mellan schlager,
visor och dragspelslåtar. Allt med tonvikt
på kända melodier.

Alex Carlesson & Mattias Östh,
Falkenberg
Fräcka visor och vackra ballader. Sånger av
Cornelius, Bellman och Taube.

Jenny & Samuel Grahn, Simlångsdalen
Musik som framförs i den klassiska visformen, sång till gitarr. Från folkvisa till
jazz.

Ulrika Ekre & Peter Berndtson,
Halmstad o Laholm
Program för sång och gitarr med visor och
ballader från 1500-talet och till nutid

Grannlåt, Varberg
1.Sånger från Evert Taube till Christina
Kjellson. 2.Musik från Paul Simons till
Bob Dylan

Dan Eriksson, Laholm
Sång till gitarr. 1. Bellman 2. Dan Andersson. 3. Blandat visprogram. 4. Elvislåtar.
5. Stjärnorna kvittar det lika, Nils Ferlin.

Lars-Iwan Hansson, Drängsered
Sång till gitarr 1. Från Bellman till
Berghagen. 2. En afton med Evert Taube

Barbro Falkström, Halmstad
Barbro sjunger till dragspel eller pianoackompanjemang. En musikalisk kavalkad
av våra mest kända kärleksvisor
Brita & Göte Ferdinandsson, Laholm
Sång och dragspel med syntmodul och en
repertoar med såväl gamla som nya schlager och visor.
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Leif Isebring & Ann-Louise Liljedahl,
Halmstad
Sjunger välkända visor till gitarr, mandolin och blockflöjt
Jan-Erik Johansson & Marita
Widarsson, Tvååker/Sibbarp
Två röster och två gitarrer, spelar och
sjunger visor.

Bo Karlén, Laholm
Trollerishow med så väl fingerfärdighet
som avklippta slipsar.

Sven Söderberg, Halmstad
Gitarr, dragspel och sång av svenska sånger
och visor samt ett visprogram på franska

Calle Karlsson, Varberg
Underhållare och trubadur med bred repertoar.

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

Gösta Karlsson, Falkenberg
Sång till gitarr ”Titta in i min lilla kajuta”
visor och slagdängor från 1940- och 50talen Berättar lite om kompositörerna och
visornas bakgrund.

Håken Widar, Varberg
Håkan spelar och berättar om den legendariske Varbergs spelmannen Hugo Bengtsson.

Lars Karlsson, Fjärås
Spelar på och berättar om nya och antika
durspel. Egna kompositioner blandas
med traditionellt kända melodier.
Bo Liljedahl, Ullared
Dragspel och sång i en blandad repertoar
med bl.a. sjömansvisor, visor och schlager
av äldre och nyare årgångar.

Dan Winde & med pianist
Sång till pianomusik. Sakrala sånger blandas med operettmelodier och visor.
Benkt Åscar, Våxtorp
Trubadur som sjunger egna och andras låtar till gitarr. Vill gärna att publiken sjunger
med.

Seniorsextetten, Halmstad
Sång och dragspelsmusik varvas med lyrik, spex och roliga historier
Uno Swahn, Veinge
Blandat visprogram med sång och dragspel.
Gun Svensson & Susanne Kihl,
Veddige/Varberg
Visor från livets skiftningar och skeenden,
alla med anknytning till Halland.
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Amatörteatergrupper
Krogseredsamatörerna
En amatörteatergrupp med 4 aktörer som
det här året spelar ”Kloka gubben i Bröbo”
ett folklustspel av Pelle Sjölund. Speltid ca
1 timma, spelyta 4x4 meter.

Stättareds teatergrupp, Frillesås/
Veddige
Spelar ”Snus är snus” av Allan Edvall
6 aktörer, speltid ca 1 timma, spelyta 6x4
meter.

Vi fyra, Halmstad
En amatörteatergrupp med 4 aktörer som
under året spelar ”Friarannonsen”.

Teater Golem
Spelar ”Timmarna med Rita” av Willy
Russel. 2 aktörer, speltid ca 1 ½ t spelyta
4x4 m

Halländska föreläsare
Stig Asterling, Halmstad
Föreläsning med diabilder: 1. Grönlandmänniskornas ö. 2. Röda jordens svenskar
– emigrantöden i Brasilien och Argentina.
3. Sydafrika - safari i regnbågslandet. 4. Australien - landet down under. 5. Den långa
vägen till Nya Duvemåla.
Eva Berntsson Melin, Länsmuséet Varberg
Föreläser om sägner, folktro och om årets
högtider.
Herta Berggren, Falkenberg
Dramatiserad föreläsning om HC
Andersen hans liv och odödliga sagor.

dien, ett myller av folk.
4. Madeira - Atlantens trädgård.
Lars Danielsson, Varberg
Föreläser 1. Filosofins grunder. 2. Möten
och upplevelser i fyra världs-delar. Dessutom har Lars gjort 16mm filmer. 1. ”Livet, konsten och kärleken” en film från
Toscana. 2. ”Vackra Danmark” . 3. ”Halland mest från luften”.
Tomas/Björn Haraldson, Träslövsläge/Onsala
Föreläsning med diabilder. 1. Spetsbergen.
2. Grönland

Solveig Bryntesson Bernlöv, Särö
Vad gör jag med lådorna på vinden? De
innehåller föremål som 7 kvinnor bevarat.
Minnen hur det var förr, att växa upp på
landet och i stan 1868-2004.

Lars Holmer, Halmstad
Ett svunnet sekel, en kavalkad 1900-talshistoria illustrerad med muntliga tidsdokument från Sveriges Radios arkiv. ”Den
så kallade gamla goda tiden är en produkt
av dåligt minne och livlig fantasi.”

Lennart Dahlström, Halmstad
Föreläsning med diabilder: 1. Påarp mitt
smultronställe. 2. Australiens natur. 3. In

Eva Jagrell, Laholm
Livsåskådning, etik, meditation, personlig utveckling och drömmar.
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Kurt Karlsson, Laholm
Kåserier: 1. Visst var det roligare förr. 2.
Sömmerskan, symaskinen och klädmodet.
3. Statarlivet i Halland. 4. Sägner och folktro i södra Halland. 5. Julminnen från far
och farfars tid.
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.
Patrik Leonardsson, Halmstad
Föreläser om ”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.
Lennart Lundborg, Halmstad
Föreläsning med diabilder. 1. Hallands
bronsålder. 2. Ehrensvärd och Sergel ritar i
kapp på Dömestorp.
Bertil Malmer, Falkenberg
Föreläsning med diabilder. 1. Argentina
från längst i norr till världens sydligaste
stad. 2. Det okända Spanien.

Gert Nilsson, Laholm
Föreläser 1. Öland. 2. Gamla lanthandlar.
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.
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.
Birgitta Robinger, Oskarström
Talar om ”Orientens berättelser, magi och
dockteater” samt visar delar av sin docksamling.
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.

Kersti Nilsson, Halmstad
Hemslöjdskonsulent vid Halländska
hemslöjdsföreningen Bindslöjden. Talar
om den mjuka slöjden.
Anna-Lena Nilsson, Varberg
Föreläsning med diabilder om fotografen
Matilda Ranch. En yrkeskvinna i början av
1900-talet.
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Beställningsblankett
Vi beställer följande atister/föreläsare
1. ...........................................................................................................
2. ...........................................................................................................
3. ...........................................................................................................
4. ...........................................................................................................
5. ...........................................................................................................
6. ...........................................................................................................
7. ...........................................................................................................
Beställare ...............................................................................................
Kontaktperson .......................................................................................
Telefon ..................................................................................................
Fakturan skickas till ..............................................................................

Skicka eller faxa beställningen till
Hallands bildningsförbund, Dragvägen 26, 302 42 HALMSTAD
Tfn: 035-17 77 73, fax: 035-17 77 77
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