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Kulturprogram från
Hallands bildningsförbund
Vår ambition är att bjuda på ett varieratutbud avartisteroch
föreläsareföratttillgodose 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;etturvalavartister/föreläsareattvälja
bland, kontrakt med respektive artist, administration kring
beställningen, utbetalning avarvode och sociala avgifter med mera
ingåripriset.
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 till tjänst med information.
Ni är alltid välkomna attbeställaprogram när ni 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
Villnihaflerkulturutbud gårdeatt hämta hem från vår hemsida
w w w.hbf.se/kulturförmedling
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

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: Visorfrån kust och hav.
Famnen full utav solsken: Gamla schlagersfrån 20-talet till 50-talet,
sånger som sjöngs av Thory Bernhards, Ulla Billqvist med flera.
Julprogram: Från julestök till julefrid.
Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 500 kr
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Göran Berg & Susanne Lind
Sånt é livet och såna låtar

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 omväxlande fioloch sång.
Göran är en musikant från Göteborg som spelar svensk och keltisk folkmusik på gitarr och mandolin.
Med värme och en glimtiögonvrån spelar de kända och okända låtar i
folkligaarrangemang frånsvenska visor ochschlagersvarvat med musik
från Brittiska öarna.

Tid: enligt överenskommelse
går att beställa även för våren 2007
Pris: 2 000 kr
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Martin Högberg

Foto Eva-Lotta Pettersson

Martin Högberg är skådespelare, vissångare och röstpedagog med gedigen erfarenhet. Numera uppträder han mest som vissångare. Under hösten erbjuder han oss i Halland tre program.
K ärleken och vinden: EvertTaubepassioner i vals och tangotakt.
Visor vid kolvakten: Dan Anderssons tonsattadikter.
Snurra min jord: Visor som gjordes berömda genom Edith Piaf och
Jacques Brel.

Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 500 kr
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Glädjespridaren från Läjet
Calle Karlsson

.
Calle sjungeroch berättar. Med humor,värme ochhjärtat i hembygden,
bjuder han på visor och sångerav EvertTaube,Cornelis Vreeswijk och
Carl-Anton varvat med eget material. ”Läjeshistorier” ärofrånkomliga
.
Med sin berättarkonst lockar Calle till många hjärtliga skratt. Calles senaste cd har resulterat i medverkan vid bland annat Steninge visfestival
och Cornelissällskapets viskvällar i Stockholm.
Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 900 kr dagtid, 7 000 kr helkväll med anläggning,
för tider däremellan är priset förhandlingsbart
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Musik ska byggas av glädje
Ingeborg Gillner & Karl-Ove Karlsson

I vis och folkton bjuder Ingeborg & Karl-Ove, båda från göteborgstrakten, på en medryckande,stämningsfull ochglad underhållning.De spelarpådragspel,fioloch mandolin välkända visor och spelmanslåtar.Men
även en del nya låtar har smugit sig in av Björn Afzelius, Lasse Berghagen
och Benny Andersson m. fl.
Ingeborg sjunger samt spelar fiol och mandolin.
Karl-Ove spelar dragspel.
Tid: enligt överenskommelse
Pris: 2 420 kr
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Duo Harmoni
Gun Svensson & Ulrika Bergman
kan förstärkas med Göran Melander

Gun Svensson, sångochgitarr, Ulrika Bergman, piano och recitation,
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 avattdetär 250år sedan Mozart föddes har
Gun och Ullrika studerat hans liv och musik. Programmet speglar detta
i ord och ton.
Schubertiad på vårtsätt: Franz Schubertsliv i salongsmiljö.
Gunnar Turesson: hade i år bl
ivit 100 år. Han har kanskevarit den
främste att popularisera den litterära visan. Han tonsatte tidigt Dan
Andersson (som var gift med hans syster), Nils Ferlin, GabrielJönsson,
Harry Martinsson, Ruben Nilsson m. fl.
Tid: enligt överenskommelse
Pris: 2 175 kr
förstärkt med Göran Melander 3 175 kr
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Hasse Johansson & Gert Svensson

Foto PeO Persson, Laholm

Hasse & Gert kommer båda från Laholm, där de spelat med olika partnersoch i olika musikband. Derasrepertoarbestårav EvertTaube,Dan
Andersson och Lasse Berghagens sånger, samt visor och musik som
framförts av Sven-Ingvars och Gunnar Wiklund.

Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 710 kr
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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 sjungeralltfrån EvertTaube och Lasse Dahlkvist till Stefan Demertoch Elvis Presley.Henrysprogram känns lite som en varité.
Det händer så mycket och atmosfären är god och glad.

Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 500 kr
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Anrop Red Dog
Jan-Olof Nilsson

Från helvetet ovanför Hamburg till idyllen i Halland, handlar föreläsningen Jan-Olof håller, en återblick hur det var i Halland under andra
världskriget.
Över 300 utländska stridsflygplan kraschade eller nödlandade i Sverge
under andra världskriget. De amerikanska bombplanen väckte den största
uppmärksamheten. Ombord fanns unga grabbar som till en början tycktes fullständigt sorglösa. De talade som filmstjärnor,bjöd på tuggummi
och dansade Jitter Bug. Men det var bara ytan under låg stor dramatik
och hemska upplevelser.
Ett föredrag om ett skoningslöst krig.Men kanske mest ändå, en berättelse om möten ochlivslång vänskap.

Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 500 kr
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Vem var Bockstensmannen ?
Åsa Axberg
Fö
redrag med bilder

Museilektor Åsa Axberg vid Länsmuseet Varberg.
Föredraget handlar om det märkliga fyndet som gjordes i Bockstensmosse 1936, då man hittade resterna av en man, med ett välbevarat rött
lockigthår.Han varkläddienkomplett dräkt, som man idagvet är den
enda bevarade från medeltiden, i Europa.
Bockstensmannen hittades med pålar genom kroppen, varav den mest
bevarade avek, sattdärhjärtatengång fanns.
Inför den nya utställningen om Bockstensmannen på Länsmuseet Varberg,påbörjades arbetet med attrekonstruera mannens utseende.Berättelsen om hur det gick till kommer också med.

Tid: tid enligt överenskommelse
Pris: 1 150 kr
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Våra klassiska favoriter
Sixten Nordström

Att Sixten Nordström kan konsten att presentera musik är välkänt i hela
Norden då han i TV var ledare för musikfrågeprogrammet ”Kontrapunkt”. Han är musikdirektör med ett förflutet som chef för utbildningen
av musiklärare vid Musikhögskolan i Malmö.

Tid: enligt överenskommelse
Pris: 3 900 kr
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Patrik Leonardsson

Möt än en gång Patrik Leonardsson, musikern som sadlade om till
fotograf och, sin ringa ålder till
trots, blivit ett begrepp inom halländsk landskapsfotografering.
Den här gången erbjuder han oss
två program.
Foto Patrik Leonardsson

Öar i Halland: Här tar han med oss på en odyssé i den halländska övärlden för även om de flesta förknippar Halland med vidsträkta sandstränderfinns det mångafascinerande öar.Patrikhargrävtfram såvälskrönor
som öarnas verkliga historia.
Halland - landet innanför hallarna ettbildföredrag där Patrikberättar
om sitt älskade Halland, med historik och egna upplevelser till storslagna
bilder.Hans strövtågtarossfrån Kungsbackainorr till Laholm i söder,
över kustens klippor och sand till inlandet djupa skogar.

Tid: enligt överenskommelse
Pris: 2 650 kr
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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 frigörelse. Men ingentinggörde.Överhälftenavjordens befolkning är kvinnor. Men
inte har de mesarnagjortsigfria.
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. fri kvinna. Vidrepetionerna deltar ävenregisören Vi
g go
.
Schiwe.
Svartsjuka, kärlek, rollspel, genialitet, avund, maktkamp, manligt och
kvinnligt, kort sagt en två timmar rafflande intrig av berättelsernas mästare Per-Olof Enqvist.
Medverkande
August Strindberg
Siri von Essen
Marie David
Vi
g go Schiwe

Petter Heldt
Emilie Strandberg
Rebecka Cardoso
Henri Kokko

Spelyta 5x5 m. El 16 A. Speltid 2 tim 15 min, inkl paus.
Tid: från mitten av september, enligt överenkommelse
Pris: 7 500 kr
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Amatörteatergrupper

Krogseredsamatörerna
En amatörteatergrupp som verkat i Halland under många år med 4 aktörer på scen som det här året spelar ”Nämdemannen på Sjöboda” ett folklustspelskrivetav SLKFs förening i Hovstad, Örebro.Speltidca1timma,
spelyta 4x4 meter.
Herberts hålligånggäng.
Så vänder vi på bladet ett sång och danslustspel. Gruppen består av
folkdansare och musikanter tillsammans 15 personer, speltid ca 1timma,
spelyta 7x4 m.
Stättareds teatergrupp,Frillesås/Veddige
Spelar ”Snus är snus” av Allan Edvall. Hela pjäsen är skriven på vers ett
annorlunda och brainslag.
6 aktörer,speltid ca 1 timma, spelyta 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.
”Kärleksbrev” av A.R. Gurney.
En rolig, gripande berättelse om en livslång vänskaps- och
kärleksförbindelse som till större delen hålls vid livgenom brev.
2 aktörer,speltid ca 2 timmar inkl paus.Spelyta 2x3 m.

Tid och pris enligt överenskommelse
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Folkdanslag &
Herrskapsdansare
i Halland

Körer

Medlemmar i Svenska folkdansringen

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 Kammarkör
Varbergs kvartettsällskap
Vipåkören

Falkringens folkdanslag
Falkringens ViKan-grupp
Folkdansens vänner i Halmstad
Fotnot
Herrskapsdansarna
Ränneslövs folkdanslag, barndansgrupp
Snöstorps folkdanslag
Vallda folkdanslag
Varbergsfolkdansare

Dans
Happy Linedancers

Tid och pris enligt överenskommelse
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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
Hyltebygdens dragspelsgäng
Laholms dragspelsklubb
Dragkrokarna
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.

Barbro Falkström, Halmstad
Barbro sjunger till dragspel eller
piano- ackompanjemang. En
musikalisk kavalkad av våra mest
kända kärleksvisor.

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

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

Ulrika Ekre & Peter Berndtson,
Halmstad o Laholm
Program för sång och gitarr med
visor och ballader från 1500-talet
och till nutid
Dan Eriksson, Laholm
Sångtillgitarr.1. Bellman 2. Dan
Andersson. 3. Blandat visprogram. 4. Elvislåtar. 5. Stjärnornakvittardetlika, Nils Ferlin.
K arin Eriksson,Varberg
Karin kan halländsk folkmusik
både i teori och praktik vilket
gör hennes program intressant
för oss som saknar djup kunskap
i ämnet.

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,visor och dragspelslåtar.
Allt med tonvikt på kända melodier.
Goa Gubbar,Varberg
Glada spelmän med skön musik.

Jenny & Samuel Grahn, Simlångsdalen
Musik som framförs i den klassiska visformen, sång till gitarr.
Från folkvisa till jazz.
Tid och pris enligt överenskommelse
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Halländska artister
Grannlåt, Varberg
1.Sånger från Evert Taube till
Christina Kjellson. 2. Musik från
Paul Simons till Bob Dylan.
Jan-Olof Hall, Halmstad
Trolleriavenfingerfärdig man.
Leif Isebring & Ann-Louise Liljedahl, Halmstad
Sjunger välkända visor till gitarr,
mandolin och blockflöjt.
Jan-Erik Johansson & Marita
W idarsson, Tvååker/Sibbarp
Två röster och två gitarrer, spelar
och sjungervisor.
Bo Karlén, Laholm
Trollerishow med så välfingerfärdighet som avklippta slipsar.
Gösta Karlsson, Falkenberg
Sångtillgitarr”Tittainiminlilla
kajuta” visor och slagdängor från
1940- och 50-talen. Han berättar
även lite om kompositörerna och
visornas bakgrund.
Lars Karlsson, Fjärås
Spelar på och berättar om nya och
antika durspel. Egna kompositioner blandas med traditionella,
kända melodier.

Bo Liljedahl, Ullared
Dragspel och sång i en blandad repertoar med bl.a. sjömansvisor,
visor och schlager av äldre och
nyareårgångar.
Berit Ljunggren, 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
gitarrackompanjemang.
Jessica & Anders Nylander,
Halmstad
Jessica sjunger och Anders spelar
piano.Programmet Hjärtatssaga
är musik från de tidiga barnaåren
genom glädje och sorg på livets
resa.
Seniorsextetten, Halmstad
Sång och dragspelsmusik varvas
med lyrik, spex och roliga historier.
Edit & Ulf Sundberg,Torup
Edit sjunger till Ulfs
ackompanjemang, de vill gärna
att deltagarna sjunger med i
refrängerna.

Tid och pris enligt överenskommelse
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Halländska artister Halländska
föreläsare
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 Jularbo,Taube
och Cedermark på programmet.
Sven Söderberg, Halmstad
Gitarr,dragspel och sång.
1
. Svenska sånger och visor.
2. Visprogram på franska.
Håken Vidar,Varberg
Håkan spelar och berättar om den
l
egendariskeVarbergs spelmannen
Hugo Berntsson.
Dan Winde & med pianist
Sång till pianomusik. Sakrala
sånger blandas med operettmelodier och visor.

Stig Asterling, Halmstad
Föreläsning med diabilder:
1. Grönland- människornas ö.
2. Röda jordens svenskar –
emigrantöden i Brasilien och Argentina.3.Sydafrika-safariiregnbågslandet. 4. Australien - landet
down under.5. Den långavägen
till Nya Duvemåla.
Bengt-Göte Bengtsson,
Halmstad
Föreläser om August Bondesson
och sjunger en del av hans
upptecknade visor.
Eva
Ber ntsson
Melin,
Länsmuséet Varberg
Föreläser om sägner,folktro och
om årets högtider.
Herta Berggren, Falkenberg
1. Dramatiserad föreläsning om
HC Andersen hans liv och
odödligasagor.2. Kuraskymning
ett program om Selma Lagerlöf
och hennes böcker om familjen
Löwensköld och händelserna på
Hallstanäs.

Benkt Åscar,Våxtorp
Trubadur som sjungeregna och
andraslåtartillgitarr.Villgärnaat
t
publiken sjunger med.

Tid och pris enligt överenskommelse
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Halländska föreläsare
Solveig Bryntesson Bernlöv,
Särö
Vad görjag med lådorna på vinden? De innehåller föremål som 7
kvinnor bevarat. Minnen hur det
varförr,attväxaupppålandetoch
i stan 1868-2004.
Leif Carserud, Laholm
En horst från krittiden. Hallandsås från arla urtid till tunnelbyggarnas tid
Lennart Dahlström, Halmstad
Föreläsning med diabilder:1. Påarp
mitt smultronställe. 2. Australiens
natur.3. Indien, ett mylleravfolk.
4. Madeira - Atlantens trädgård.
Lars Danielsson, Varberg
Föreläser1. Filosofinsgrunder.
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”.
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 Sveriges Radios arkiv.”Den så kallade gamla goda tiden är en produkt av dåligt minne och livlig
fantasi.”
Stefan Isebring, Halmstad
Tonerfrånförr.Berättar om äldre
tiders musikinstrument samt spelar på dem. Många har han byggt
själv.
EvaJagrell, Laholm
Livsåskådning, etik, meditation,
personlig utveckling och
drömmar.
H G Karlsson, Halmstad
Spåren i kulturlandskapet.
Landskapet skapas i ett samspel
mellan människa och natur
K urtKarlsson, Laholm
Kåserier: 1. Visst var det
roligareförr.2. Sömmerskan,
symaskinen och klädmodet.
3. Statarlivet i Halland.
4. Sägner och folktro i södra
Halland. 5. Julminnen från far
och farfars tid.

Tid och pris enligt överenskommelse
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Halländska föreläsare
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.

Stefan Nilsson, Hallmstad
Föreläsningar med diabilder.
1. Mina smultronställen i södra
Halland 2. Höstvandring i
Kvikkjokk och Sarek 3. Sydamerikanska bilder 4. Naturens väsen.

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

Ingvar Persson, Slöinge
Föreläsningar med diabilder.
1. Andrées ballongfärd mot Nordpolen. 2. Svalbard - isbjörnens
land.3.Island,landetsomständigt
växer.4. Mot Nordpolen med ballong och luftskepp.

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

Ulla Rickardsson, Vessigebro
Föreläsning med diabilder om Island.

Anna-Lena Nilsson, Varberg
Föreläsning med diabilder om
fotografen Matilda Ranch. En
yrkeskvinna i början av 1900talet.
Gunilla Nilsson, Falkenberg
Föreläser kring stresshantering.
1. Hur hanterar jag min vardagsstress.2. Våravanor påverkar vår
miljö – hur påverkar jag mina vanor? 3. Qigong i teori och praktik.

Birgitta Robinger, Oskarströ m
Talar om ”Orientens berättelser,
magi och dockteater” samt visar
delar av sin docksamling.
Gunnel & GertSvensson
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.

Tid och pris enligt överenskommelse
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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..................................................................................................
Fakturanskickastill..............................................................................

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
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