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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 0734-401175, fax 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:
Björn Lind, bildningskonsulent
Gullvi Andreasson, hembygdskonsulent
Björn Holmgren, teaterkonsulent
Mia Björback, ekonomiassistent
Birgitta Svensson, kulturförmedlare

Benkt Åscar

Benkt Åscar har under många år åkt runt och spelat på Servicehus i
Hembygdsföreningar och i Pensionärsföreningar, egentligen på alla platser där man vill ha en stunds glad underhållning.
I Benkt Åscars repertoar finns många glada sånger och låtar som de flesta
känner igen och publikenfårgärna sjunga med om de så önskar.Mellan
låtarna berättar han små anekdoter kring de sånger han sjunger.

Tid: enligt överenskommelse
Pris: institutioner 1 300 kr, föreningar 1530 kr
kvällar 1 875 kr

Stilla natt över Halland
Bengt-Göte Bengtsson & Stefan Petzén

Minnen och berättelser, sång och musik från julfirandet förr i tiden.
Vi vill skapa julstämning med psalmer, julpolskor, nötlekar, grötrim och
vackrajulvisor.Ni ska också få höraberättelsen om hur julsången ”Stilla
natt” kom till.
Detta är ett program där vi vill skapa en stämning där man tycker sig
höra brasan spraka och få en känsla av att snön sakta faller utanför fönstret.
Bengt-Göte Bengtsson & Stefan Petzén två välkända halländska vissångare och artister som gjort en mängd program i olika miljöer genom
åren
Tid: v 48 och 49
Pris: 2 500 kr

Ingela Sundberg & Tord Sölvesson

Tango-visor-jazzochgamla schlagersienvarm ochintensiv stämning.
Med sångerskan Ingela Sundberg från Skövde och dragspelsvirtuosen
Tord Sölvesson från Malmö. En samproduktion med Musik i Halland.

Tid: v 42
Pris: 2 500 kr

Allsång med
Johan & Mattias

Det här är tvåkillar Johan Stål och MattiasKarlsson som sedan fyraår
tillbaka har startat ett allsångsprojekt som vänder sig till föreningar,
boenden ochkonferenser.
Deras allsångsspelningar hämtar mycket inspiration från SVT´s Allsång
på Skansen, med både gamla och nya sånger.De väljer allsångersåat
t
det skall passa den publik de framträder för.Två killar som älskar at
t
sprida glädje kring sig.

Tid: v 40
Pris: 1 900 kr

Från säckpipa till dragspel
Sabina Henriksson

Foto Anna Sigge

Sabina Henriksson har alltid varit intresserad av folkmusik. Hennes
nyfikenhet och musikglädje har lett till det ena instrumentet efter det
andra.
Till musikprogrammen har hon med sig fiol, nyckelharpa, durspel, gitarr,
mungiga, säckpipa och spelpipa. Om det finns önskemål kan hon även
ta med moraharpa, kantele eller träskofiol. Sabina påpekar att eftersom
honlärt sig spela på så mångainstrument är hon inen virtuos på någotav
dem. Menhonlärsigspelapåallainstrument som kommer i hennes väg.

Tid: v 45
Pris: musikprogram 1350
föreläsning 2 400

Thomas Andersson

Södra Afrika från Godahoppsudden till Viktoriafallen.
En resa genom västra Sydafrika, Namibia, Botswana till Viktoriafallen i
Zimbabwe. Ett bildprogram som visar en fantastisk natur, djur och människor i dessa områden.
Bildprogram blandat med bildspel
Kina ett land i förvandling.
En resa som börjar i Peking och kinesiska muren och går vidare till terakottaarmen i Xian sedan till provinsen i Hunnan i mellersta delen av
landet.
Kina förändras i snabb takt samtidigt som det gamla lever kvar framför
allt på landsbygden.
Tid: enligt överenskommelse, endast kvällar
Pris: 2 650 kr

Birgit Nilsson
Från sega hö till höga ”C”
Sven Andersson kåserar

Musikjournalisten Sven Andersson ger under sin föreläsning ett humoristiskt vänporträtt av hovsångerskan Birgit Nilsson (1918 - 2005), en
av de stora svenskarna i världen.

Tid: enligt överenskommelse
Pris: 2 700 kr

Från Hyland till Borelius
Stig Stjernberger

Stig Stjernberger äridag frilandsjournalist som görfilmer åt uppdragsg
ivare.Men dessförinnan har han arbetat både på radio och TV.Stighar
bland annat varit chef och producent för SVT:s vetenskapsredaktion
under 30 år.
Många är de människor som bl
ivitintervjuvade av Stig.Föratt nämna
några
: tvåstatsministrar Tage Erlander och Olof Palme,samt fleraav
våra kända artistersomtillexempel Beppe W olgersoch Lill Lindfors.
En bit av vår nutidshistoria berättad på ett underhållande sätt.

Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 800 kr

Ulf Norenius

Foto Gunhild Ringberg

Kreta - städer och stränder
En bergig ö som har mer atterbjudaänfina badstränder.Exempelvis en
flera tusen år lång kulturhistoria. Besök i de medeltida städerna Chania
och Rethymnon samt Europas längsta ravin.
Mitt Dalsland
Blänkande vattendrag mellan milsvida skogar, men också idylliska gårdar med småskaligt jordbruk. Viföljerårstiderna i Dalsland - ett Sverige
i miniatyr.
Vattenriket
K om med ut i Kristianstads vattenrike! Vi följer Helgeå, från Torsebro
krutbruk ut över Kristianstadsslätten till de dubblautflödena i havet.
Påvägen ser vi olika fåglaroch blommor.
Tid: tid enligt överenskommelse
Pris: 1 230 kr

Bertil Sandström

Bildsköne Bengtsson - Bland tjyvar och dynamitgubbar
Både i TV och radioprogram har Bertil berättat den spännande historien
om Bildsköne Bengtsson och Tatuerade Johansson.
Bengtsson var en gång Sveriges mest omskrivne dynamitard och har även
kallats en modern Robin Hood han var en av de få förbrytare som hade
folket med sig.
Det var på Hakons tid!
Hakon Swärd var en dragspelslegend redan under sin livstid och en av
Sveriges mest färgstarka kapellmästare. Hans sätt att spela på olika instrument, ibland både dragspel ochtrumpet samtidigt gjorde honom till
en person man aldrig glömmer.Han ändrade om texterna i sångernatill
publikens stora förtjusning och en danskväll med Hakon blev för många
ett minne för livet.
Tid: enligt överenskommelse
Pris: 2 000 kr

Teater Golem
erbjuder tre föreställningar i höst
Och roligt kan vi ha
En kabare som byggerpåtexterav Karl
Vallentin, han verkade i Munchen på
20- och 30-talet och var en vansinnigt
rolig komiker och textförfattare. Man
kan kanske likna honom vid en korsning mellan bröderna Markx och Hasse
& Tage! Kabarén innehåller 2 kort
pjäser, 2 dialoger, 2 monologer samt
sånger.Viavser att ha levande musik
med oss.
”Kärleksbrev” av A.R. Gurney.
En rolig, gripande berättelse om en livslång vänskaps- och kärleksförbindelse
som till större delen hålls vid liv genom
brev.

”Två studier i galenskap” ärtvåklassiska noveller från 1800-talet som behandlar samma tema men på två olika
sätt. Gogols ”En dåres anteckningar”
och Maupassants ”Horla”. En allvarlig
men också mycketrolig föreställning.
Alla föreställningarna är med 2 aktörer, speltid ca 2 tim inkl paus. Spelyta 2x3 m
Tid: enligt överenskommelse
Pris:Julgransfoten
3 150 kr
Kärleksbrev
3 150 kr
Två studier i galenskap 3 150 kr

Spelas även under hösten
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NATHAN
PetterHeldt
TEKN M INIKRAV. Scenyta 2x3 m eter
PRIS
3500:- en akt
5000:- två akter

Amatörteatergrupper
Krogseredsamatörerna
En amatörteatergrupp som verkat i Halland under många år med 4 aktörer på scen som det här året spelar ”Lyckosam fångst?” Två fiskebröder söker kvinnligt sällskap.
Herberts hålligånggäng.
De små detaljerna,är ett sång och danslustspel. Gruppen består av
dansare och musikanter tillsammans 15 personer, speltid ca 1timma, spelyta 7x4 m.

Folkdanslag &
Herrskapsdansare
i Halland

Spelmanslag

Medlemmar i Svenska folkdansringen
Falkringens folkdanslag
Falkringens ViKan-grupp
Folkdansens vänner i Halmstad
Fotnot
Herrskapsdansarna
Ränneslövs folkdanslag, barndansgrupp
Snöstorps folkdanslag
Valldafolkdanslag
Varbergsfolkdansare

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

Körer

Dragspels-klubbar

Ceviterna, Falkenberg

Fjärås dragspelsklubb
Halmstads dragspelsklubb
Herberts Dragspelsgäng
Hyltebygdens dragspelsgäng
Laholms dragspelsklubb
Dragkrokarna
Varbergs dragspelsklubb
Vessigebro dragspelsklubb

.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

Halländska artister
Maja Adamsson & Bengt Alberyd,
Torup
Maja och Bengt sjunger tillsammans
schlagern vi minns till Majas ackompanjemang.

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

Eva Bartholdsson & Greger
Siljebo,Veddige
Sång till gitarr, fiol och mandola.

Sven-Erik Gissbol & Elver
Ohlander, Halmstad
Sångochdragspel,mixatmellanschlager,visorochdragspelslåtar.Allt med
tonvikt på kända melodier.

Bengt-Göte Bengtsson, Halmstad
Gitarr,munspel och sång.
Solveig Bryntesson Bernlöv &
Leif Kjellberg, Kungsbacka
Duo SOLEI. Ett program kring Sonya Hedenbrattsmusik ochliv.
Ulrika Ekre med acompanjatör,
Halmstad
Program för sång och gitarr med visor och ballader från 1500-talet och
tillnutid
Dan Eriksson, Laholm
Sångtillgitarr.1. Bellman 2. Dan Andersson. 3. Blandat visprogram. 4.
Elvislåtar.5. Stjärnornakvittardetlika,
Nils Ferlin. 6. Visor med frågesport
.
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.
Brita & Göte Ferdinandsson,
Laholm
Sång och dragspel med syntmodul
och en repertoar med såväl gamla
som nyaschlagerochvisor.

Goa Gubbar,Varberg
Glada spelmän med skön musik.
Leif Isebring & Ann-Louise
Liljedahl, Halmstad
Sjungervälkändavisortillgitarr,mandolin och blockflöjt.
Stefan Isebring, Halmstad
Tonerfrånförr.Berättar om äldretiders musikinstrument samt spelar på
dem. Många av instrumenten har han
byggtsjälv.
Hasse Johansson & Gert Svensson, Laholm
Deras repertoar består av Evert
Taube, Dan Andersson och Lasse
Berghagens sånger.Musikentillderas
sång spelas på dragspel och 12strängad gitarr
Jan-Erik Johansson & Marita
Widarsson, Tvååker/Sibbarp
Tvårösterochtvågitarrer,spelaroch
sjungervisor.De kan ävenförstärkas
med Martin Andersson.

Calle Karlsson, Varberg
Underhållare och trubadur med bred
repertoar.
Gösta Karlsson, Falkenberg
Sångtillgitarr
1.”Tittainiminlillakajuta”visoroch
slagdängor från 1940- och 50-talet.
2. Den gamla dansbanan
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 nyare årgångar.
Berit Ljunggren, Björn Lindahl &
Kenneth Hulander,
Halmstad
W ienerm usik och sånger ur den
svenskavisskatten.
Jörgen Magnusson, Halmstad
Framförtidlösaschlagerochvisortill
eget jazzdoftande gitarrackompanjemang.
Birgit Nilsson Huss & Andreas
Huss, Halmstad/Lund
Lättsam klassisk musik blandat med
musikalmelodier, jazzballader och visor

Nordanvind
Blockflöjtsensambel med medlemmar
f
rån Halmstad och Falkenberg. De
spelar på 8 olika storlekar av
blockflöjter.
Jessica & Anders Nylander,Halmstad
Jessica sjunger och Anders spelar
piano.Programmet Hjärtatssagaär
musik från de tidiga barnaåren genom
glädje och sorg på livets resa.
Seniorsextetten, Halmstad
Sång ochdragspelsmusik varvas med
lyrik, spexochroligahistorier.
Kenth Skogh, Tvååker
Dragspelare med en repertoar av både
gammal och nyskriven musik
Edit & Ulf Sundberg,Torup
Edit sjunger till Ulfs ackompanjemang, de vill gärna att deltagarna
sjunger med i refrängerna.
Uno Swahn, Veinge
Blandat visprogram med sång ochdragspel.
Gun Svensson & Susanne Kihl,
Veddige/Varberg
Visor från livets skiftningar och skeenden,allamedanknytningtillHalland.
Filip Svenzon, Tvååker
Dragspelare med Jularbo,Taube och
Cedermark på programmet

Halländska artister
Sven Söderberg, Halmstad
Gitarr,dragspel och sång.Sven har
med sig rytminstument om du vill
spela med.
1
. Svenska sångerochvisor.
2. Visprogram på franska.
Två polare, Halmstad
Arne Pettersson & Johnny Eriksson
sjunger samt spelar gitarr och
dragspel, en mixad repertoar med
visorochschlagers.

Håkan Vidar,Varberg
Håkan spelar och berättar om den legendariske Varbergs spelmannen
Hugo Berntsson.
Dan Winde med pianist
Sång till pianomusik. Sakrala sånger
blandas med operettmelodier och visor.

Halländska föreläsare
Stig Asterling, Halmstad
Föreläsning med diabilder:
1. Grönlandnd - människornas ö.
2. Röda jordens svenskar – emigrantödeniBrasilienochArgentina.3.Sydafrika-safariiregnbågslandet.4.Aust
ralien - landet down under.5. Den
långa vägen till Nya Duvemåla.
Åsa Axberg,Varberg
Föredrag med bilder.Vem var
Bockstensmannen?
Bengt-Göte Bengtsson,
Halmstad
Föreläser om August Bondeson och
sjunger hans upptecknade visor.

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. 5. Kärleken och dess frukt - folktro och magi
med kvinnliga förtecken.

Halländska föreläsare
Hertha Berggren, Falkenberg
1. Dramatiserad föreläsning om HC
Andersen hans liv och odödliga
sagor.2. Kuraskymning ett
program om Selma Lagerlöf och
hennes böcker om familjen
Löwensköld och händelserna på
Hallstanäs.

Björn Haraldsson, Träslövsläge
Grönlandenresaikajakblandvikingar
ochinuiter.

Solveig Bryntesson Bernlöv,
Särö
Vad görjag med lådorna på vinden?
De innehåller föremål som 7 kvinnor
bevarat. Minnen hur det var förr, att
växa upp på landet och i stan 18682004.

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.

Leif Carserud, Laholm
En horst från krittiden. Hallandsås
f
rånarlaurtidtilltunnel-byggarnastid.

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.

Lennart Dahlström, Halmstad
Föreläsning med diabilder:1. Påarp
mittsmultronställe.2.Australiensnatur.3. Indien, ettmylleravfolk.
4. Madeira - Atlantens trädgård.
Lars Danielsson, Varberg
Föreläser1. Filosofinsgrunder.
2. Möten och upplevelser i fyra
världs-delar.Dessutom har Larsgjort
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
somaldrigtaladeannatänhalländska.

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

Partik Leonardsson, Halmstad
Föreläser om 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
verkligahistoria.

Halländska föreläsare
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.
Gunilla Nilsson, Falkenberg
Föreläserkringstresshantering.
1
. Hur hanterarjag min vardagsstress.
2
. Våravanor påverkarvårmiljö–hur
påverkar jag mina vanor? 3. Qigong i
teori och praktik.
Jan-Olof Nilsson, Falkenberg
Föreläser kring en återblick på andra
världskrigets Halland. Från helvetet
ovanför Hamburg till idyllen i
Halland.
Stefan Nilsson, Hallmstad
Föreläsningar med diabilder.
1. Mina smultronställen i södra Halland 2. Höstvandring i Kvikkjokk och
Sarek 3. Sydamerikanska bilder 4. Naturensväsen.
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, Oskarströ m
Talarom ”Orientens berättelser,mag
i
och dockteater” samt visar delar av
sin docksamling.
Gunnel & Gert Svensson,
Väröbacka
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.

