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Kulturprogram från
Hallands bildningsförbund

Vår ambition är at t b juda på ett va rieratu tbud avart isteroch
föreläsaref örat tt illgodose alla smakriktninga r.P risernaik atalogen
är subventionerade genom att vi betalar resorna för artister/
föreläsare,eve ntuel la traktamenten och uppehållskostnader. Oav sett
vad som tillkommer, så betalar ni alltid det pris som står i katalogen
under den tid som anges.
Den service vi erbjuder;e tturvalava rt ister/föreläsareat tvälja
bland, kontrakt med respektive artist, administration kring
beställninge n, utbetalning ava rvode och s ociala avgifter med mera
ingårip riset.
Utöver de artister som finns i detta utbud är det också möjligt att
engagera andra artister och föreläsare. Vi har ett stort kontaktnät och
stårgärna t i l l t jänstmed i nformation.
Niä ral l tidvälkomna attbestäl laprogr am när ni önskar.

Har ni ytterligare frågor kring kulturprogrammen?
Ring 035-17 77 73 eller faxa 035-17 77 77
Det gårocksåat t nå oss via e-post: b.s@hbf. se
Villn ihafl erkul turutbud gårdeatt hämta hem frå nvår hemsida
www.hbf .se/kulturför medling

Välkommen med era beställningar!

Vi arbetar på bildningsförbundet:
Michael Lindberg, bildningskonsulent
Gullvi Andreasson, hembygdskonsulent
Björn Holmgren, teaterkonsulent
Mia Björback, ekonomiassistent
Birgitta Svensson, kulturförmedlare
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Famnen full utav solsken

Anita Ewald

Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 500 kr

Anita Ewald var en av anitorna i 2xAnita, tjejerna med hattparaden.
Hon kommer från Helsingborg och arbetar numera som soloartist. I denna
höstkatalog har hon tagit med 4 program att välja på.

Dragspelsprogram: Från Calle Jularbo till Benny Andersson.
Tonerna de gå : Visorf rån kust och hav.
Famnen full utav solske n: Gamla schlagersf rån20-talet t i l l 5 0-talet,
sånger som sjöngs av Thory Bernhards, Ulla Billqvist med flera.
Julprogram: Från j ulestök t i l l j ulefrid.
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Tid: enligt överenskommelse
går att beställa även för våren 2007

Pris: 2 000 kr

Susanne har spelat fiol sen barnsben. Tidigt fastnade hon för glädjen i
folkmusiken och hon har genom möten med äldre spelmän samt vid
musikutbildningen i Malung, Bollnäs och Härnösand utvecklat en egen
stil med omv äxlande fi oloch sång.
Göran är en musikant från Göteborg som spelar svensk och keltisk folk-
musik på gitarr och mandolin.
Med värme och en gl imt iö gonvrån spelar de kända och okända låtar i
folkligaarr angemang frånsv enska visor ochs chlagersvarvat med musik
från Brittiska öarna.

Göran Berg & Susanne Lind

Sånt é livet och såna låtar
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Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 500 kr

Martin Högberg

Martin Högberg är skådespelare, vissångare och röstpedagog med gedi-
gen erfarenhet. Numera uppträder han mest som vissångare. Under hös-
ten erbjuder han oss i Halland tre program.
Kärl eken och vinden: EvertTaube passioner i va lsoch tango takt.
Visor vid ko lvakten: Dan Ander ssons tonsat tadikter.
Snurr a min jord : Visor som gjordes ber ömda genom Edith Piaf o ch
Jacques Brel.

Foto Eva-Lotta Pettersson
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Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 900 kr dagtid, 7 000 kr helkväll med anläggning,

för tider däremellan är priset förhandlingsbart

.

Glädjespridaren från Läjet

Calle Karlsson

Calle sjunge roch berä ttar.Med humor,vä rme ochhjärtat i hembygden,
bjuder han på visor och sånge rav EvertTaube,Corn elis Vreeswijk och
Carl-Anton va rvat med eget mat erial. ”Läjeshistorier” ä rofrånkomliga .
Med sin berättarkonst lockar Calle till många hjärtliga skratt. Calles se-
naste cd har resulterat i medverkan vid bland annat Steninge visfestival
och Cornelissällskapets viskvällar i Stockholm.
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Tid: enligt överenskommelse
Pris: 2 420 kr

Musik ska byggas av glädje

Ingeborg Gillner & Karl-Ove Karlsson

I vis och folkton bjuder Ingeborg & Karl-Ove, båda från göteborgstrak-
ten, på en medryc kande, stämningsfull ochglad underhållning.De spe-
larpådragspel,fi oloch mandolin v älkändavisoroch spelmanslåtar.Men
ävenendelnya låtarharsmugitsig inavBjörnAfzelius,LasseBerghagen
och Benny Andersson m. fl.
Ingeborg sjunger samt spelar fiol och mandolin.
Karl-Ove spelar dragspel.
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Tid: enligt överenskommelse
Pris: 2 175 kr

förstärkt med Göran Melander 3 175 kr

Duo Harmoni

Gun Svensson & Ulrika Bergman
kan förstärkas med Göran Melander

Gun Svensson, sångochgi tarr, Ulrika Bergman, pianoochrecitation,
erbjuder er ett varierat musikprogram. När de förstärks med Göran
Melander trakterar han klarinett och violin.
De erbjuder oss här tre program.
M ozart: Med anledning avat tdetär 250år sedan Mozart f öddes har
Gun och Ullrika studerat hans liv och musik. Programmet speglar detta
iordoch ton.
Schuber tiad på vå rts ätt: Franz Schubert sliv i salongsmiljö.
Gunnar Turesson: hade i år bl iv i t 100 år. Han har kanskeva ri t den
främste att popularisera den litterära visan. Han tonsatte tidigt Dan
Ander sson (som var gift med hans syster), N i l sFerl in, GabrielJönsson,
Harry Martinsson, Ruben Nilsson m. fl.
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Hasse Johansson & Gert Svensson

Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 710 kr

Hasse & Gert kommer båda från Laholm, där de spelat med olika part-
nersochiolikam usikband. Dera srep ert oarbestårav EvertTaube,Dan
Andersson och Lasse Berghagens sånger, samt visor och musik som
framförts av Sven-Ingvars och Gunnar Wiklund.

Foto PeO Persson, Laholm
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Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 500 kr

Em musikalisk varité från Taube till
Cabaré

Henry Fredriksson

När Henry är ute och sjunger tar han ofta med sig tavlor för att pryda
scenen. Han sjunge ralltf rån EvertTaube och Lasse Dahlkvist till Ste-
fan Demerto chElvisPre sley.Henry sprogr am känns lite som en va rité.
Det händer så mycket och atmosfären är god och glad.
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Anrop Red Dog

Jan-Olof Nilsson

Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 500 kr

Från helvetet ovanför Hamburg till idyllen i Halland, handlar före-
läsningen Jan-Olof håller, en återblick hur det var i Halland under andra
världskriget.
Över 300 utländska stridsfl ygplan kra schade eller nödlandade i Sve rge
under andra världskriget. De amerikanska bombplanen väckte den största
uppmärksamheten. Ombord fanns unga grabbar som till en början tyck-
tes f ul l ständigt s orgl ösa. De talade som fi lmstjärnor,bjöd på tug gummi
och dansade Jitter Bug.Men det va r bara ytan under låg stor dramat ik
och hemska uppleve lser.
Ett f öredrag om ett skoningslöst krig.Men kanske mest ändå, e nberät-
telse om möten ochl ivslång v änskap.
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Tid: tid enligt överenskommelse
Pris: 1 150 kr

Vem var Bockstensmannen ?

Åsa Axberg

Föredrag med bi lder

Museilektor Åsa Axberg vid Länsmuseet Varberg.
Föredraget handlar om det märk liga fyndet som gjordes i Boc kstens-
mosse 1936, då man hittade resterna av en man, med ett välbevarat rött
lockigthår.Han va rkläddie nkomplett drä kt, som man idagve tärden
enda bevarade från medeltiden, i Europa.
Bockstensmannen hittades med pålar genom kroppen, varav den mest
bevarade avek, sattdärhjärtatengångfanns.
Inför den nya u tstäl lningen om Bockstensmannen på Länsmu seet Var-
berg,påbörjades arbetet med at tre konstru era mannens utseende.B erät-
telsen om hur det gick till kommer också med.
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Våra klassiska favoriter

Sixten Nordström

Tid: enligt överenskommelse
Pris: 3 900 kr

Att Sixten Nordström kan konsten att presentera musik är välkänt i hela
Norden då han i TV var ledare för musikfrågeprogrammet ”Kontra-
punkt”.Hanärmusikdirektörmedett förflutetsomchef förutbildningen
av musiklärare vid Musikhögskolan i Malmö.
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Tid: enligt överenskommelse
Pris: 2 650 kr

Patrik Leonardsson

Möt än en gång Patrik Leonards-
son, musikern som sadlade om till
fotograf och, sin ringa ålder till
trots, blivit ett begrepp inom hal-
ländsk landskap sfotogra fering.
Den här gången erbjuder han oss
två program.

Öar i Halland: Här tar han med oss på en odyssé i den halländska övärl-
den för även om de flesta förknippar Halland med vidsträkta sandsträn-
derfinns det mångafa scinerande öar.Pat rikhargr ävtf ram såväls krönor
som öarnas verkliga historia.

Halland - landet innanför hallarn a ettbi ldföredragdärPat rikberättar
omsitt älskadeHalland,medhistorikochegnaupplevelser till storslagna
bi lder.Hans ströv tågtarossf rån Kungsback ain orr till Laholm isöder,
över kustens klippor och sand till inlandet djupa skoga r.

Foto Patrik Leonardsson
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Teater Halland

Tribadernas natt av Per-Olof Enqvist

August: ”Dessa satans
emancipationsdramer har nu, i
decennium efter decennium, pratat
om kvinnans f rigörelse. Men i ng-
entinggörde.Överhälftenavj or-
dens befolkning är kvinnor. Men
intehardemesarnagjorts igfria.
Kvinnor bara pratar.”

August Strindberg har kommit för att bevittna kvällens repetition av sin
nyapjäs Den Starkare . Sirivon Essen som han ligger i skilsmässa med,
ska spela den ena kvinnliga huvudrollen. Den andra spelas av Marie
David, ens.k. f rik vinna. Vi drepetionern a del tar äve nreg isören Viggo
Schiwe.
Svart sjuka, kärl ek, ro l lspel, genialitet, avund, maktkamp, manligt och
kvinnligt, kort sagt en två timmar rafflande intrig av berättelsernas mäs-
tare Per-Olof Enqvist.

Medverkande
August Strindberg Petter Heldt
Siri von Essen Emilie Strandberg
Marie David Rebecka Cardoso
Viggo Schiwe Henri Kokko

Spelyta 5x5 m. E l1 6 A. Speltid 2 tim 15 min, i nkl p aus.

Tid: från mitten av september, enligt överenkommelse
Pris: 7 500 kr
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Amatörteatergrupper

Krogser edsamatörerna
En amatört eatergrupp som ve rkat i Halland under mångaårmed4 aktö-
rer på scen som det här året spelar ”Nämdemannen på Sjöboda” ett folk-
lustspels krive tav SLKFs för ening iHov stad, Öreb ro.Speltidca1timma,
spelyta 4x4 meter.

Herberts hålligånggäng.
Så vänder vi på b ladet ett sång och danslustspel. Gr uppen består av
folkdansare och musikanter tillsammans 15 personer, speltid ca 1timma,
spelyta 7x4 m.

Stättareds teat ergrupp,Frillesås/Veddige
Spelar ”Snus är snus” av Allan Edvall. Hela pjäsen är skriven på vers ett
annor lunda ochb rai nslag.
6 aktöre r,speltid ca 1 timma, s pelyta 6x4 meter.

Teater Golem
”Timmarna med Rita” av Willy Russel.
En modern klassiker om små och stora livsfrågor skriven med humor
och värme.
2 aktörer, speltid ca 1½ timma spelyta 4x4m.
”Kärl eksbrev ”av A.R. Gurn ey.
En rolig, gripande berättelse om en livslång vänskaps- och
kärleksförbindelse som till störr edelenhål lsvid l ivgenom brev.
2 aktöre r,speltid ca 2 timmar inkl paus.S pelyta 2x3 m.

Tid och pris enligt överenskommelse
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Folkdanslag &
Herrskapsdansare
i Halland

Körer

Medlemmar i Svenska folkdans-
ringen

Falkringens folkdanslag
Falkringens ViKan-grupp
Folkdansens vänner i Halmstad
Fotnot
Herrskapsdansarna
Ränneslövs folkdanslag,barndans-
grupp
Snöstorps folkdanslag
Vallda folkdanslag
Varberg sfolkdansare

Ceviterna, Falkenberg
Falkenbergs manskör
Halmstads Kammarkör
Halmstads manskör
Hylte manskör
Kapella, Snöstorp
Kungsbacka Kammarkör
Laholms manskör
Mölndals Kammarkör
N:a Hallands körsällskap
Oskarströms kyrkokör
Varbergs K ammarkör
Varbergs kva rt ettsäl lskap
Vipåkören

Dans
Happy Linedancers

Tid och pris enligt överenskommelse
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Dragspels-
klubbar

Spelmanslag

Fjärås dragspelsklubb
Halmstads dragspelsklubb
Herberts Dragspelsgäng
Hyltebygdens dragspelsgäng
Laholms dragspelsklubb
Dragkrokarna
Varberg s dragspelsklubb
Vessigebro dragspelsklubb

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

Tid och pris enligt överenskommelse
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Maja Adamsson & Bengt
Alberyd , Torup
Maja och Bengt sjunger tillsam-
mansschlagernviminnstillMajas
ackompanjemang.

Bengt-Göte Bengtsson, Halm-
stad
Gitarr ,munspel och sång.

Ulrika Ekre & P eter Berndt-
son,
Halmstad o Laholm
Program för sång och gitarr med
visor och ballader från 1500-talet
och t i l l n utid

Dan Eriksson, Laholm
Sångti l lg i tarr .1. Bellman 2. Dan
Andersson. 3. Blandat vis-
progr am. 4. Elvislåtar. 5 . Stjär-
nornakvi ttardet l ika, Ni l sFerl in.

Karin Eriksson,V arberg
Karin kan halländsk folkmusik
både i teori och praktik vilket
gör hennes program intressant
för oss som saknar djup kunskap
i ämnet.

Halländska artister

Tid och pris enligt överenskommelse

Barbro F alkström, Halmstad
Barbro sjunger till dragspel eller
piano- ack ompanjemang. En
musikalisk kavalkad av våra mest
kända kär leksvisor .

Brita & Göte Ferdinandsson,
Laholm
Sång och dragspel med syntmodul
och en repertoar med såväl gamla
som nyaschlagerochvisor.

Bengt-Åke Fransson & Kjell
Clase, Kungsbacka
Spelar och sjunger låtar, gamla
schlagers och örhängen. De kan
mixa programmet med jazz om så
önskas.

Sven-Erik Gissbol & Elver
Ohlander, Halmstad
Sång och dragspel, mixat mellan
schlager,v isorochdragspelslåtar.
Allt med tonvikt på kända melo-
dier.

Goa Gubbar,Varberg
Glada spelmän med skön musik.

Jenny & Samuel Grahn, Sim-
långsdalen
Musik som framförs i den klas-
siska visformen, s ång ti l l g i tarr .
Från folkvisa t i l l j azz.
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Grannlåt, V arberg
1.Sånge r f rån Evert Ta ube t i l l
Christina Kjellson. 2. Musik från
Paul Simons till Bob Dylan.

Jan-Olof Hall, Halmstad
Trolleriave nfi ngerfärdig man.

Leif Isebring & Ann-Louise Lil-
jedahl, Halmstad
Sjunger välkända visor till gitarr,
mandolin och blockflöjt.

Jan-Erik J ohansson & Marita
W idar sson, Tvååk er/Sibbarp
Två röster och två gitarrer, spelar
och sjunge rvisor.

Bo Karlén, Laholm
Trol lerishow med så välfi ngerfär-
dighet som av kl ippta sl ipsar.

Gösta Karlsson, Fa lkenberg
Sångti l lg i tarr” Ti ttai niminl i l la
kajuta” visor och slagdängor från
1940- och 50-talen. Han berättar
även lite om kompositörerna och
visornas bakgr und.

Lars Karlsson, Fjärås
Spelar på och berättar om nya och
antika durspel. Egna kompositio-
ner blandas med traditionella,
kända melodier.

Bo Liljedahl, Ullared
Dragspelochsång ienblandadre-
pertoar med bl.a. sjömansvisor,
visor och schlager av äldre och
nyareårgångar.

Berit Ljunggre n, Björn
Lindahl & Kenneth Hulander,
Halmstad
W ienerm usik och sånger ur den
svenska visskatten.

Jörgen Magnusson, Halmstad
Framför tidlösa schlager och
visor till eget jazzdoftande
gitarr ackompanjemang.

Jessica & Anders Nylander,
Halmstad
Jessica sjunger och Anders spelar
piano.P rogr ammet Hjärt atssaga
är musik från de tidiga barnaåren
genom glädje och sorg på livets
resa.

Seniorsextetten, Halmstad
Sång och dragspelsmu sik varvas
med lyrik, spex och roliga histo-
rier.

Edit & Ulf Sundberg,To rup
Edi t s junger t i l l Ul fs
ackompanjemang, de vill gärna
att deltagarna sjunger med i
refrängerna.

Halländska artister

Tid och pris enligt överenskommelse
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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.

Filip Svenzon, Tvååker
Dragspelare med J ularbo,T aube
och Cedermarkpåprogr ammet.

Sven Söderberg, Halmsta d
Gitarr ,dragspel och sång.
1. Svenska sånge roch visor.
2. Visprogram på franska.

Håken Vidar,V arberg
Håkan spelar och berättar om den
legendariskeVa rbergs spelmannen
Hugo Berntsson.

Dan Winde & med pianist
Sång till pianomusik. Sakrala
sånger blandas med operett-
melodier ochv isor.

Benkt Åscar,V åxtorp
Trubadur som sjunge regna och
andrasl åtart il lg itarr .Vi llgärnaatt
publiken sjunger med.

Halländska artister

Tid och pris enligt överenskommelse

Halländska
föreläsare
Stig Asterling, Halmstad
Föreläsning med diab i lder:
1. Grönland- människornas ö.
2. Röda jordens svenskar –
emigrantöden i Brasilien och Ar-
gentina.3.Sydafri ka-s afariir egn-
bågslandet. 4. Australien - landet
down under.5 . Den långavä gen
till Nya Duvemåla.

Bengt-Göte Bengtsson,
Halmstad
Föreläser om A ugust Bondesson
och sjunger en del av hans
upptec knade visor.

Eva Berntsson Melin,
Länsmuséet V arberg
Föreläser om sägner, folktro och
om årets högtider.

Herta Berggren, Fa lkenberg
1. Dramatiserad föreläsning om
HC Andersen hans liv och
odödligas agor.2 . Kuraskymning
ett program om Selma Lagerlöf
och hennes böcker om familjen
Löwensköld och händelserna på
Hallstanäs.
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Halländska föreläsare
Solveig Br yntesson Bernlöv,
Särö
Vad görj ag med lådorna på vin-
den? De innehåller föremål som 7
kvinnor bevarat. Minnen hur det
varförr,attväxaupppålandetoch
i stan 1868-2004.

Leif Cars erud, Laholm
En horst från krittiden. Halland-
sås från arla urtid till tunnel-
byggarnas t id

Lennart Dahlström, Halmstad
Föreläsningmeddiab i lder: 1. Påarp
mitt smultronställe. 2. Australiens
natur.3 . I ndien, ettmylleravfo lk.
4. Madeira - Atlantens trädgård.

Lars Danielsson, V arberg
Föreläser1. Fi losofi nsgrunder.
2. Möten och upplevelser i fyra
världs-delar. Dessutom har Lars
gjort 16mm fi lmer.1 . ” Livet,kon-
sten och kärleken” en film från
Toscana.2 . ”Va ckra 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.

Lars Holmer, Halmstad
Ett svunnet sekel, en kavalkad
1900-tals- historia illustrerad med
muntliga tidsdokument från Sve-
riges Radios ark iv.”Den så kal-
lade gamla goda tiden är en pro-
dukt av dåligt minne och livlig
fantasi .”

Stefan Isebring, Halmstad
Tonerf rånförr .Berättaromäldre
tiders musikinstrument samt spe-
lar på dem. Många har han bygg t
själv.

EvaJagre ll, Laholm
Livsåskådning, etik, meditation,
personlig utveckling och
drömmar.

H G Karlsson, Halmstad
Spåren i kulturlandskapet.
Landskapet skapas i ett samspel
mellan människa och natur

KurtKa rlsson, Laholm
Kåserier: 1. Visst var det
roligaref örr .2. Sömmerskan,
symaskinen och klädmodet.
3. Statarl i vet i H al land.
4. Sägner och folktro i södra
Halland. 5. Julminnen från far
ochfarfars t id.

Tid och pris enligt överenskommelse
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Anna-Lena Nilsson, V arberg
Föreläsning med diabilder om
fotografen Matilda Ranch. En
yrkeskvinna i början av 1900-
talet.

Gunilla Nilsson, Fa lkenberg
Föreläser kring stresshantering.
1. Hur hanterar jag min vardags-
stress.2. Våravanor påve rkar vår
miljö – hur påverkar jag mina va-
nor? 3. Qigong i teori och praktik.

Erling Ka rlsson, Fa lkenberg
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.

Lennart Lundborg, Halmstad
Föreläsning med diab i lder.
1. Hallands bronsålder.
2. Ehrensvärd och Sergel ritar i
kapp på Dömestorp.

Kersti Nilsson, Halmstad
Hemslöjdskonsulent vid
Halländska hemslöjdsföreningen
Bindslöjden. T alar om den mjuka
slöjden.

Stefan Nilsson, Hallmstad
Föreläsningar med diab i lder.
1. Mina smultronställen i södra
Halland 2. Höstvandring i
Kvikkjokk och Sarek 3. Sydame-
rikanska bilder 4. Naturens väsen.

Ingvar Persson, Slöinge
Föreläsningar med diab i lder.
1. Andrées ballongfärd mot Nord-
polen. 2. Svalbard - isbjörnens
land.3.Island,landetsomständigt
växer.4 . Mot Nordpolen med bal-
long och l uftskepp.

Ulla Rickar dsson, V essigeb ro
Föreläsning med dia bilder om Is-
land.

Birgitta R obinge r, Oskars trö m
Talar om ”Orientens berä ttelser,
magi och dockteater” samt visar
delarav sin docksamling.

Gunnel & GertS vensson
Har lång erfarenhet av blommor
och trädgård. 1. En resa bland
blommor i bild och ton. 2. Män-
niskor vi mött i USA. 3. Råd och
tips i trädgården. 4. Ovanligheter
i n aturen.

Tid och pris enligt överenskommelse

Halländska föreläsare
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Beställningsblankett
Vi beställer följande atister/föreläsare

1.. ..........................................................................................................
Dag.......... Tid.......... Plats.....................................................

2.. ..........................................................................................................
Dag.......... Tid.......... Plats.....................................................

3.. ..........................................................................................................
Dag.......... Tid.......... Plats.....................................................

4.. ..........................................................................................................
Dag.......... Tid.......... Plats.....................................................

5.. ..........................................................................................................
Dag.......... Tid.......... Plats.....................................................

Beställare...............................................................................................

Kontaktperson.......................................................................................

Telefon..................................................................................................

Fakturanskickast ill. .............................................................................

Skicka per brev eller faxa beställningen till

Hallands bildningsförbund, Dragvägen 26, 302 42 HALMSTA D
Tfn: 035-17 77 73, fax: 035-17 77 77


