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Konstverk av en av seniorerna i vår kulturverksamhet ”Måla för livet” (se sid 16)

Hallands bildningsförbund

Omslagsbild: ”Åsas stenar” av fotograf Mymmel Blomberg.
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Hallands bildningsförbund är ett resurscentrum för utveckling och samordning av 
regionalt kultur- och bildningsarbete. 
Huvuduppgiften är att främja halländsk folkbildning. 
För att stärka den regionala teater- och hembygdsverksamheten, finns våra regionala 
konsulenter. 

Läs mer: www.hbf.se

Välkomna till 2014 års utbud

I Hallands kulturplan för 2014-2016 beskriver regionen kulturen som en 
resurs för hälsan. Därför har katalogen ny rubrik; ”Kultur och Hälsa”.   

Hallands bildningsförbund har ett regionalt uppdrag att arbeta med kultur-
insatser riktade mot äldre och föreningslivet. Uppdraget innebär att ta fram 
ett utbud för denna publik - i nära samverkan med Kultur i Halland -  samt 
att öka kunskapen om kulturens betydelse för hälsan.

Detta gör vi genom att informera, inspirera och initiera nya kulturaktiviteter 
-  i dialog med personalen.

Vi provar nya metoder och är ett stöd för kommunerna i att utveckla kulturen.

Vi utgår från evidens om sambandet mellan kultur och hälsa och initierar ny 
forskning.

Vi medverkar i nätverk och driver frågan om kultur och hälsa på så många 
nivåer vi kan.

Har du i vården eller föreningslivet idéer eller förslag som kan öka kulturens 
möjligheter - kontakta oss gärna!

Välkomna till ett breddat kulturutbud 2014.
Under året kommer 70.000 hallänningar att ta del av 2000 kulturprogram - 
förmedlade av Hallands bildningsförbund!

Hallands bildningsförbund
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• 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).

•  Behöver du besked om din bokning till någon viss dag? Uppge  
 detta vid bokningen. I övrigt tar vi hand om bokningarna efter hur  
 nära i tiden de ligger.

•  Vi ombesörjer utbetalning av arvode till artisten.

•  Vi betalar resekostnaden för artisterna i utbudet.

•  Vi fakturerar arrangören på det pris vi kommit överens om.

•  OBS! Priserna i katalogen är allt beställaren betalar - inget tillkommer.

•  Priserna gäller för program på ca 45 min - om inget annat anges.

•  Priserna kan komma att justeras under innevarande år.

•  Det går fint att även boka artister som inte ingår i årets katalog.

•  Ett bra välkomnande av artisten ger förutsättningar för ett bra 
 arrangemang!

Ring: 035-17 77 73
Mail: bokningar@hbf.se

Post: Kungsgatan 1, 302 45 Halmstad

Vår service för beställare och artister

Hallands bildningsförbund
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På vår hemsida finns katalogen i digital version.
Välj Kulturförmedling i vänstra menyn
Här kan du läsa mer om programmen och provlyssna till vissa artister.

www.hbf.se

Katalogen på Hemsidan

Hallands bildningsförbund
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Kultur i Halland

Kultur i Halland är den nya kulturförvaltningen inom Region 
Halland. Den omfattar alla de olika kulturverksamheter som 
tidigare var direkt kopplade till kulturkonsulenter. Eftersom hela det 
regionala kulturutbudet numera ryms under samma tak faller det 
sig naturligt att detta också återspeglas i vårt utbud för vården och 
föreningslivet. 
   Därför kan ni i år, vid sidan av musiken och teatern som funnits 
med sedan tidigare, hitta både författaren Sara Beischer, 
konstnären Anna-Carin Mårtensson och en föreläsning av Lars 
Häggström. Detta är en utveckling som vi vill fortsätta med inför 
kommande utbud. 

   Kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande, inte minst för 
vår äldre befolkning, är numera allmänt vedertaget, och dessutom 
vetenskapligt bevisat. Det är därför angeläget och av stor vikt att 
erbjuda ett brett och intressant utbud med hög konstnärlig 
kvalitet till de hallänningar som finns på våra vårdinstitutioner, och 
till föreningslivet. Detta är ett prioriterat område inom Kultur 
i Halland. 
   Region Halland har gett Hallands Bildningsförbund ett särskilt 
regionalt uppdrag att utveckla, samordna, producera och förmedla 

kultur av god kvalitet till vård, äldreomsorg 
och föreningsliv. 
Denna utbudskatalog är en del av det upp-
draget och det är nu vår förhoppning att det 
ska resultera i många härliga kulturupplevel-
ser runt omkring i Halland.

Eva Nyhammar
Kulturchef Region Halland

Ett breddat regionalt utbud för kultur och hälsa 2014
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Kultur i Halland 

Henrik & Alexandra Murdock

Njut av välklingande röstsammansättningar 
och personliga tolkningar av gamla och nya 
visor, som lämnar få oberörda.

Fart och fläkt, humor, glädje och lustiga 
mellansnack, blandas med djupt allvar och 
skön stämsång. Programmet rymmer eget 
material, såväl som pärlor från kända och 
mindre kända visskalder. En känslosam 
musikalisk resa, där tårar och skratt går 
hand i hand. 
 

Duon har bl.a. förärats med Hallands 
Akademis Olof von Dahlin-stipendium för 
sin viskonst.

 

Pris: vården 2.400
  övriga 3.200

Pris: vården 2.400
  övriga 3.200

Ingela Strandberg - Blå visor

Välkommen in i Ingela Strandbergs värld av 
poesi och blå visor!

Ingela är en av Sveriges mest respekterade 
och hyllade poeter, prisad av både Hallands-
akademin och Svenska Akademien. 
Att hon också gör älskade sånger och 
berättar så bra om sitt liv på den halländska 
landsbygden innebär ett varierat och hela 
tiden fängslande program. 

Ingela Karlsson och Bengt-Göte Bengtsson 
ackompanjerar och ser till att det blir både 
svängigt och vackert!
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Pris: vården 2.400
  övriga 3.200

 Lingonris i cocktailglas
- ett möte med Monica Z

Nytt

Burlesk revy, jazz, finstämd visa och 
poppigare tongångar, samsas med roliga, 
sorgliga och ibland dråpliga historier och 
möten - i denna resa i Monica Zetterlunds 
spår.  

Ni får höra sånger som  Sakta vi gå genom 
stan, Sista jäntan, Monicas Vals, Nu har jag 
fått den jag vill ha, Visa från Utanmyra och 
mycket, mycket mer. 

Charlotta Sairio, sångerska, regissör, skåde-
spelerska och Klas-Henrik (Klabbe) Hörngren, 
musiker och kompositör, har båda rötterna 
från Värmland. Precis som Monica!

Pris: vården 2.400
  övriga 3.200

Kultur i Halland

Lowe & Gunnar Nytt

Tenoren Gunnar Olofsson och pianisten 
Lowe Pettersson som arbetat på landets 
musikteaterscener i många år, bjuder på 
såväl romans som toner från tiljan, operett, 
musikal och opera.

Minnenas Allé
Det bästa ur operett, romans och musikal 
från svunna tider till dags dato.

Från Czardas till Chess
Här smaskar vi på med bravursånger ur 
Operett och Musikal!

Det mesta av det bästa kort och gott.!



11

Pris: vården 1.700
  övriga 3.200

Swingakuten Nytt

Vad ska man göra när man känner sig trött 
och hängig och i akut behov av något upp-
piggande? Jo, ett bra tips är att lyssna på lite 
härlig swingmusik!

Bosse Ingmarsson, Jimmy Ludwigsson och 
Uno Karlén är väl rotade i jazztraditionen 
och kan sin Goodman och Armstrong och 
har länge varit med i jazzens toppskikt. De 
bjuder på en oemotståndlig blandning av 
evergreens och rena swingnummer i sann 
30-40-50-talsanda. 

När klarinettens löpningar slingrar sig runt 
bastubans walking och gitarrens stadiga 
rytm går det bara inte att värja sig.
Keep swingin´!

Kultur i Halland 

Säg det i toner

Ungdomlig sommarmusik!
”Säg det i toner” har blivit ett av våra allra 
mest uppskattade program. 
Sedan 2008 har vi kunnat presentera hal-
ländska ungdomar, i färd med musikutbild-
ningar, som kommer på besök i sommartid. 
Ett önskeprogram med önskemusik, framta-
get speciellt för äldreomsorgen!

”Duktiga musiker. Mycket uppskattat av våra 
brukare!”  Äldreboende

Pris: vården 2.400
  övriga 3.200
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Kultur i Halland

Trio Povel Ramel

Möt Povel Ramel – kompositören, musikern, 
artisten, humoristen, humanisten, filosofen, 
poeten och glädjespridaren. Kärt barn har 
många namn!

Mattias Palm och Charlotta Sairio, samt 
pianisten Klabbe Hörngren, bjuder på 
jazzdoftande mästerverk samt sånger från 
Knäpp Upp-revyerna och hans mera crazy-
betonade sida.

Här finns solosånger Povel skrev för sina 
primadonnor Monica Zetterlund, Brita Borg 
och Wenche Myhre, eller till sig själv och 
parhästen Martin Ljung.  
”De sista entusiasterna”, ”Håll musiken 
igång”, ”Banne mej”, ”Ta av dej skorna” och 
fler av Povels mest älskade sånger - vackra, 
finurliga, lekfulla och mångbottnade.

Visduon
Ahlberg & Bäcklin

Visor, Schlager & en och annan ordvits
Elin-Louise Ahlberg är en skönsjungande 
lantlolla bördig från den lilla byn Tågarp på 
den skånska västkusten. Med sin musika-
liske vapendragare Gustav Bäcklin i släptåg 
bjuder hon in publiken till en svängig före-
ställning fylld av energi och humor som inte 
lämnar någon lyssnare oberörd. 

Välkända visor blandas med gamla schlagers, 
skillingtryck, folkvisor och en och annan 
ordvits. Alltsammans inramat av en stor 
dos countrydoftande skånsk/göteborgsk 
stämsång!

Elin-Louise Ahlberg: Sång, gitarr och mun-
spel / Gustav Bäcklin: Gitarr, banjo och sång

Pris: vården 2.400
  övriga 3.200

Pris: vården 2.400
  övriga 3.200
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Föreläsningen utgår från Saras hyllade 
debutroman med samma namn. Hon pratar 
med allvar och humor, om sina erfarenheter 
som timvikarie inom äldreomsorgen. 

Hon tar upp den sköra tråden mellan sanning 
och fiktion, möten med den institutio-
naliserade döden, tuffa arbetsvillkor och 
tabubelagda och skamfyllda känslor som 
kan uppkomma i vårdandet av en gammal, 
döende människa. 

Men framförallt delar hon kärleksfullt med 
sig av de fantastiska möten hon fått erfara. 
Föreläsningen kantas av etiska frågeställ-
ningar och av livsvisdomar från människor 
som snart ska dö.

Sara kan även bokas för utbildningstillfällen.
Pris efter ök

Pris: vården 2.400
  övriga 3.200

En konsert/föreläsning om skapande och 
psykisk ohälsa, vår tids folksjukdom.
Inom, litteratur, musik och måleri finns 
många exempel på konstnärer och förfat-
tare som trots, eller tack vare, sin psykiska 
sjuklighet vunnit betydande framgång. 
Tittar vi inom politiken hittar vi samma 
fenomen.

Lars Häggström, en av Sveriges bästa före-
läsare inom området, berättar om historiska  
livsöden i skuggan av psykisk sjukdom. 
Hade de kunnat botas idag? Hade vi då gått 
miste om van Goghs solrosor?

Tillsammans med musikerna Bengt-Göte 
Bengtsson och Stefan Petzén blir det 
också musik av bl.a. Schumann, Fröding, 
Gärdestad, Ferlin m.fl..

Pris: vården 2.400
  övriga 3.200

 Kreativitet och galenskap Nytt

 Författarbesök
 Sara Beischer

Nytt

Kultur i Halland 
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Skaparglädje är livsglädje! Nytt

Kultur i Halland

Pris: vården 2.400
            övriga 3.200

 Vi målar tillsammans - till musik!

Här kan ni som grupp boka en härlig 
målarstund tillsammans med konstnär 
Anna-Carin Mårtensson och musiker 
Ann-Louise Liljedahl!

Till magiska och harmoniska toner från 
Ann-Louise märkliga instrument Hang - 
målar vi och njuter kravlöst av färg och musik. 
En stund för avkoppling och livlust!

Tid: 2 1/2 timme, inklusive fikastund
Max 14 deltagare
Boka ett eller flera tillfällen

Halländska pärlor
Teater Hallands musikaliska ensemble 
bjuder på en skön blandning musik av Olof 
von Dalin, Sonja Åkeson, Felix Körling, Carl 
Johan Vallgren, August Bondeson och Alf 
Hambe samt kanske också några överrask-
ningar.
Scenprogrammet är sprunget ur teaterns 
arbete med ljudboksserien ”Lyssna till 
Hallands författare” med halländska visor 
och texter. 
”Halländska pärlor” bjuder på några av 
dem, bland annat Dalins ”Kom fria sinnen”, 
Hambes ”Kajsas udde” och Vallgrens ”Lycklig 
idiot”. 

Medverkande på scen är skådespelarna 
Karin de Frumerie, Henrik Danielsson, Lasse 
Carlsson och Petter Heldt.

Pris:   vården 2.400
            övriga 3.200

Nytt
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Kultur för livet
Kultur för livet är en regional 
satsning för att utveckla de 
långsiktiga förutsättning-
arna för kultur i halländsk 
äldreomsorg.

Kultur för livet pågår i nära 
samverkan med kommu-
nerna och i dialog med 
seniorer, chefer, personal, 
frivilliga och anhöriga.

Kultur för livet utvecklar 
kulturprogram, driver forsk-
ning i Halland, fångar upp 
behov och startar projekt 
tillsammans med kommu-
nerna.

Kultur för livets professionella kulturledare 
arbetar med program för hälsa och glädje! 
Hundratals rapporter från personalen visar 
på positiva resultat. Med stöd av Kulturrådet 
kan vi fram till mars 2014 erbjuda kultur-
stunder med kraftigt subventionerade 
priser. Passa på att prova!

Martin Odd, samordnare 
– berättar gärna mer.
035 – 17 77 76, 0763-756161
mail: m.o@hbf.se

Kultur för Livet
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När orden tar slut 
– tar sången vid

Musikglädje i demensvården
- med musiker Jörgen Magnusson!

En av Sveriges mest erfarna 
musiker i vården - fortsätter 
att sprida glädje med 500 besök 
årligen i halländsk demensvård.

Enhetschefer säger:
”En del av en evidensbaserad  
 metod som är underbart att  
 vi kan ha tillgång till.”

Pris:  800 kr/sångstund
(Gäller för 2014)

Boka:  070-834 81 83 
Mail: j.m@hbf.se

Måla för livet

Hälsosamma målarstunder
- med konstnär Mia Lundqvist!

• Friskare och gladare!
• Lugn och fokus!
• Glädje i gemenskap med andra!

Personalen säger:
”Mycket positivt!! 
Vill gärna fortsätta!”

Vi inleder gärna med utbildnings-
träff för personalen.

Pris: 1.000 kr/målarstund
(Gäller till sista feb-2014)

Boka: 035-17 77 78, 070-518 32 54 
Mail: m.l@hbf.se

Kultur för Livet
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Sjunga för livet

Körsång , rena hälsokuren
- med körledare Halim Koshi!

• Glädje! Mer energi!
• Lugn och ro – mindre stress!
• Härlig social samvaro!

Personalen säger:
”Vi känner oss gladare och piggare, 
både personal och boende.”

Vi inleder gärna med utbildnings-
träff för personalen.

Pris: 800 kr/körstund
(Gäller till sista feb-2014)
 
Boka: 072-528 13 13 
Mail: h.k@hbf.se

Vi skriver för och om livet
- med skribent Mymmel Blomberg

I skrivargruppen kan vi:
• Sätta ord på minnen och tankar
• Skratta och växa tillsammans
• Må bättre tillsammans
 
Dam efter en skrivarstund:
”Jag mår bra av att leta bland mina
minnen. Jag har sovit 7 timmar per
natt och det gör jag aldrig annars!”
 

Pris: 400 kr/skrivarstund
(Gäller till sista feb 2014)

Boka: 070-656 19 12
Mail: mymmel@hbf.se

Skriva för livet

Kultur för Livet
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Väck minnen till liv  med bilder, före-
mål, ljud eller dofter!

4 utställningar finns att boka:  

Kaffetåren den bästa är
Livet på landet
Att göra sig fin
Livets Högtider

Levande utställningar -en resurs  
i äldreomsorgen i samverkan med 
Hallands kulturhistoriska museum. 

Tips: Boka studiebesök på muse-
ets magasin. Här finns mängder av 
spännande föremål kopplade till 
teman ovan.

Pris: 1400 kronor - för 4 veckor
Introduktion ingår – med museets  
antikvarie på plats hos er!

Levande  
utställningar

Bilder Hallands kulturhistoriska museum: 
Kaffetår. Foto: Gerda Winqvist.  
Kodrivning. Foto: Hugo Bengtsson.  
Makarna Mowert. Foto: Märta Ågren.  
Damfrisering. Foto: Märta Ågren. 

Boka: 035-17 77 73
Mail: bokningar@hbf.se

Kultur för Livet
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Musiker

40-talisterna
Janne Wallin och Pelle 
Bengtsson gillar att glädja 
andra genom den finaste 
motionen, nämligen dans! 
På repertoaren finns 50- 
och 60-talsmusik och även 
dansbandsmusik, t ex Elvis, 
Sven-Ingvars, Vikingarna, 
Lasse Stefanz m fl. Livemu-
sik varvas med färdiginspe-
lade bakgrunder där sången 
läggs till.

Pris:  vården 1.700
           övriga 1.900

Antiqviteterna
Här kommer tre glada, 
mogna och musikälskande 
medmänniskor med massor 
av låtar i bagaget!
Visor, danslåtar, kultismu-
sik mm. Herrarna trakterar 
dragspel med inbyggd elek-
tronik. Musiken anpassas 
efter beställarens önskemål.

Speciellt Julprogram finns,  
även sakral musik.

Sång, keyboard och drag-
spel. Vi spelar till dans, 
underhållning och allsång.
Och vi spelar låtarna du kän-
ner igen!

Pris:  vården 1.400
           övriga 2.000

Alla mina år med populär-
musiken
Trubadur som sjunger egna 
och andras låtar till gitarr. 
Vill gärna att publiken 
sjunger med.

Benkt Åscar Bittan & JohnBara på skoj
Tre glada musikanter spelar 
och sjunger melodier man 
minns! 
Med roliga hattbyten och i 
äkta Göteborgsanda fram-
förs bl a Lasse Dahlqvist-
låtar!

    Pris:  1.200
Halmstad, Hylte, Laholm 1.800        

Pris:  2.300      

Anita Milding
Anita är sångerska och 
pianist med repertoar som 
spänner över de flesta gen-
rer - verksam som soloartist 
och i olika konstellationer.  

Med sång och pianospel i 
skön harmoni, bjuder hon 
på ett varierat program med  
bl.a 40-talsmelodier, ope-
rett, visor, pianostycken och 
allsånger. Anita kan också 
skräddarsy sitt program 
efter era speciella önskemål 
eller teman.

Pris:  vården 2.000
           övriga 2.400       

Pris:  vården 2.200
           övriga 2.600 
danskväll 3.500       
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Musiker

Dragspel och sång i en 
blandad repertoar med 
bl.a. sjömansvisor, visor och 
schlagers av äldre och nyare 
årgångar.

Blandad underhållning från
visa till jazz.
Åtta medverkande: 
4 dragspel, gitarr, trummor, 
bas & sång! Två sångsolister.

Bo Liljedahl

Dragkrokarna

Pris:  vården 1 250
           övriga 1.750 
 efter kl 18.00  2.150   

Sjunger gamla och nya 
schlagers för en bred publik. 
Sommar, vår, jul, vinter och 
höstprogram - musiken pas-
sar alltid in. Duon sjunger 
tvåstämmigt stundtals och 
accompanjerar sig själva 
med dragspel med inbyggd 
bas, samt gitarr och ukulele.
Joddling utlovas!

Frazzes melodikryss
Lättsam underhållning med 
nostalgiska låtar.

Catarina & Frazze

Pris:  2.000  
 Frazze själv 1.350

Det är något bortom ber-
gen, bortom blommorna 
och sången
Sjunger och berättar om 
Dan Andersson.

Elvis i våra hjärtan
Elvislåtar från 50-talet och 
framåt!

Musikalisk frågesport
Njut av sång och musik i ett 
underhållande program.

Från Bellman till Elvis
Visor, gospel och favorit-
sånger m.m. Kan varieras.

Dan Eriksson

Pris:  vården 1.600
           övriga 2.150         

Musikalisk underhållning 
med egna och andras visor 
och sånger. 
Taube, Olle Adolphson, 
Cornelis m.fl. 
Programmet kryddas med 
historier och skojerier från 
när och fjärran.

Calle ”på Läjet” Karlsson

Pris:  vården 2.100
           övriga 2.500
 Helkväll; pris efter ök

Musik, både glad och led-
sen, uttrycker våra känslor 
och förenar människor 
oavsett var vi kommer ifrån 
eller hur vi ser ut.

Musiken är gränslös!
Häng med på balkan-
svenskt svängande drag-
spelsprogram!
Från Dalibors dragsspel 
kommer bl a balkansk mu-
sik, svenska folktoner
eller smäktande italiensk 
serenad!

Dalibor Stanic

Pris:  vården 1.350
           övriga 1.600        

Pris:  1.500        
 vård Halmstad 1.000
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Musiker

Pris:  1.075    

Dragspelsduon

Pris:  4.000      

FrazzJazz
En acapellagrupp med lätt-
sam humoristisk framtoning 
som sjunger det mesta av 
programmet utan instru-
mentalt komp. 
Blandad repertoar med 
både amerikanska och 
svenska kända låtar i egna 
5-stämmiga arrangemang.
Allt med ”The real group” 
som förebild.

Möt två dragspelare som 
underhåller med musik och 
allsång.
Repertoaren försöker de 
hålla så bred som möjligt 
och tar gärna emot speciella 
önskemål.
Underhåller gärna 1 timme 
eller 2 på äldreboende, 
föreningsmöte, fester och 
liknande.

Pris:  vården 1.600                  
           övriga 2.000     

Duo Animato
Bengt-Ove Gunnarsson 
- flöjt, klarinett och sång, 
tillsammans med Birgitta 
Lindén-piano, har en blan-
dad repertoar med klassisk 
musik, underhållningsmu-
sik, visor och sånger.

Pris:  1.700
       

Edward C. Johansson
Country & Rock´n Roll 
- för alla åldrar!
Trots sin ungdom har
Edward redan synts på 
countryfestivaler,
Vallarna i Falkenberg, äld-
reboenden och med Hasse 
”Kvinnaböske”Andersson. 
Han har rest genom USA 
och vandrat i rockens och
countryns musikaliska 
fotspår. Ett program för alla 
som gillar Hank Williams, 
Johnny Cash, Jim Reeves 
och Elvis Presley m fl. 

Pris:  2.000
       

Forskarlens Spelmän

Pris:  1.600
 2 tim 2.500

NyttEva Pettersson
Program för äldrevården
Eva kombinerar mångårig 
erfarenhet av arbete inom 
äldrevård/demensvård, med 
sina år som sångerska i olika 
konstellationer. 
Hon presenterar två program, 
ett med Högläsning och 
ett med Allsång - tänkta för 
äldre och/eller demenssjuka 
- med handplockat material 
just för denna grupp.

Boka ett program
eller boka båda, med kaffe-
paus emellan, ca 2 tim 
Inga bokningar söder om  Fbg

Musikanter som funnits i 
Laholm i mer än 35 år! Ett 
tiotal personer som spelar 
i huvudsak folkmusik och 
folkliga låtar. Instrumenten 
är fiol, dragspel och gitarr. 
Ibland förekommer även 
positiv och psalmodikon.
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Gamla Favoriter
Vi heter vad vi spelar!
Lennart Andersson- trum-
mor, Kent Björk- bas och 
sång, Jan Karlsson- gitarr 
och Georg Raulin- dragspel, 
bokas för underhållnings- 
eller dansmusik. 
Med en repertoar som 
mixar svensktoppsmusik, 
”örhängen”, allsångsmelo-
dier samt evergreens med 
influenser av jazz, sticker 
”Gamla Favoriter” ut från 
mängden.  
Det blir ett härligt sväng!

Musiker

Pris:  vården  800
           Hstd, Fbg, Laholm
          övriga  2.000      

Harplinge spelmanslag
En kulturförening med mer  
än 50 års erfarenhet. På 
repertoaren finns låtar från 
både den halländska och 
den övriga svenska folkmu-
siktraditionen. Även gamla 
godingar från gammeldans-
repertoaren, den musik som 
de flesta av oss dansat till i 
ungdomen.

Pris:  2.700       

Gun & Susanne
Glädje, tradition, stämning 
- är ledstjärnorna i våra vis-
program med gitarr & sång 
på svenska.
Skräddarsytt!
Ett skräddarsytt program 
utifrån era önskemål om 
tema, allsånger m.m.
Halländska visor
En musikalisk resa genom 
Halland.
Visor i hatten
Hatten bestämmer visan - 
ett glatt program!
Med glimten i ögat
Fyndiga, finurliga visor, bl a 
med Pälle Näver.

Pris:  1.300
Dansprogram  2.430              

Hasse & Gert
Musik och sång till dragspel, 
orgel och 12-strängad gitarr.
Mixade melodier
Taube, Dan Andersson, Ce-
dermark, Lasse Berghagen, 
Mats Paulson.
Nytt!
Hasse Andersson, Harry 
Belafonte, Elvis, Rose-Marie 
Stråhle.
Dansprogram
Trivsel och motionsdans 
med trumkomp.
På begäran spelar vi även 
countrymusik, andliga 
sånger eller allsång. 
max 3 tim 

Pris:  vården 1.200    
           Hstd 950
          övriga  1.500 

Halmstads  
Dragspelsklubb

Publiken kan vänta sig 
underhållning med härliga 
låtar och bredd på framträ-
dandet. Spelar även till dans 
och med reducerad styrka 
om det önskas.
 

Pris:  3.000 för alla tre
           2.000 för två 
           1.000 för en       

Hallands Fläder
Allsång: 
Tre musikanter bjuder på ett 
lättsamt allsångsprogram 
med mycket prat, sång och 
musik, med bl a Taube och 
Cornelis. 
Vi tar med allsångshäften!

Konsert:
Vi ger även rent konsertpro-
gram och kompletterar då 
med välkända svenska och 
engelska 60-talslåtar, om så 
önskas.

Nytt

Pris:  vården 1.500
           övriga  2.000
 hel danskväll 4.000



23

Jan Bengtsson & 
Kerstin Nilsson
Jan Bengtsson, välkänd 
dragspelsvirtuos från Torup, 
spelar på sitt pianodragspel 
musikverk av skilda kompo-
sitörer. 
Kan kombineras med gitarr-
ackompanjemang och sång 
av Kerstin Nilsson.

Helena Eriksson
Vissångerska med mångårig 
erfarenhet av underhållning 
inom äldreomsorgen och 
föreningslivet.
Till eget gitarrkomp presen-
terar Helena ett finstämt, 
lättsamt och personligt 
visprogram. 
Vi njuter av kända visor 
från bl.a. Dan Andersson, 
Evert Taube, Cornelis och 
Nils Ferlin. Allt i en lättsam 
förpackning med allsång, 
berättande mellanprat och 
anekdoter som extra
krydda!

Pris: vård 1 600                  
övriga  2 000     

Pris:  vården 2.000
          övriga  2.400       

Musiker

Invandrarna
Ett namn med humor!
Sivan fiol, Kjelle munspel,
- fd Stockholmare. 
Dan på durspel och fiol, 
- fd Norrlänning.
Alla har invandrat till Hal-
land!
Blandad glad musik, med 
värme

Herberts dragspelsgäng
 Sånger vi minns
Ett program i dikt och ton 
med inslag av allsång.

Min barndoms jul
Vi tänker och minns. Hur var 
det då, när vi var små?

Pris:  2.800

Ingmari Assarson
Glad, social och proffsig
musikalisk kvinna.
Ring, så spelar jag!
Ring, så kommer jag med 
mitt dragspel - vi sjunger, 
pratar och har trevligt! 
Spelar med glädje i vården 
och föreningslivet.
Även allsång och till fest.

OBS: Bokas endast 1/5 - 30/10

Pris:  1.500          Pris:   3.850
Jan solo 2.700   

Herberts & Gänget

Pris:  4.500

På Kryzz med Herberts & 
Gänget!
Vi - upp till 11 personer! - 
skrattar, sjunger och minns 
tillsammans i lekfull under-
hållning!

Pris:  1.500    
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Musiker

Pris:  2.300

Kerstin & Happe
Välkända Halmstadsprofilen 
Hans ”Happe” Rosendahl 
spelar och sjunger med 
musikvännen Kerstin Nils-
son, dragspel, gitarr och 
stämsång.

Pris:  1.725  

Lars Högdahl
Ett världsomspännande 
musikprogram, med visor 
och sånger från världens alla 
hörn. Våra kända svenska 
poeter och kompositörer
finns med. Detta varvas med 
roliga skrönor och vitsar, en 
del med verklighetsförank-
ring, och en del från fanta-
siernas värld.

Pris:  vården 2.000
           övriga 3.000     

Lavner & Bothzén Duo
Anna Lavner, sång & Staffan 
Bothzén, piano.
Den gamla hederliga jazzen
”Digga” 1900-talets jazz-
favoriter. Njut av balladerna 
eller ta en svängom när det 
”swingar” som mest.
Jazz på Svenska
Ett härligt vår- och sommar-
program i bästa Monica 
Zetterlund-stil. Känn doft av 
hav och sommarängar och
lyssna till måsars skri.
Ett roligt och vackert pro-
gram med texter av Hasse 
& Tage, Povel Ramel, Lars 
Forsell m.fl.

Pris:  1.500    

Los Tres Guapos
Bosse Andersson, Anne- 
Margreth Winberg, Victor 
Salazar är «Los Tres Gua-
pos»! På svenska; «Dom Tre 
Snyggingarna»!
Med bl a keyboard, panflöjt 
och gitarr tar dessa tre mus-
ketörer ton! Välkomna till en 
musikstund som förgyller 
vardagen!

Pris:  2.000  

Lyrisk ton
Bengt-Ove Gunnarsson - 
flöjt, klarinett, sång och Bo 
Haraldsson - gitarr.
Med uppskattad musikalisk 
bredd spelas klassisk och 
modern musik, samt visor 
och lättare underhållning.
Med musikalisk bredd.

Nytt

Pris:  2.500

Kerstin och Pia
Kerstin Nilsson & Pia 
Ulvenblad sjunger egna och 
andras visor med stämsång 
till två gitarrer.

Nytt
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Musiker

Pris:  vården 1.500                 
          övriga  2.000     

Mikael Johansson
Varsågoda, en två meter 
lång herre från Kungsbacka 
som sjunger visor till gitarr 
just för er! 

Här bjuds personliga tolk-
ningar av Bellman, Taube 
och Cornelis, likväl som Lars 
Demian och Ulf Dageby. 
På repertoaren finns dess-
utom humoristiska visor 
om tillsynes tråkiga ämnen 
som arbetsmarknadspolitik, 
sjukvårdsekonomi eller den 
svenska vapenexporten!

Pris:  1.150   

Manolo
Från Csardas till Evert Taube
Manuel Tomás-Prats, mer 
känd som artisten Manolo, 
bjuder på varierande drag-
spelsunderhållning med 
världsmusik.

Pris:  3.000    

Monica Robertson
En stund i Alf  Robertsons anda
Hustrun Monica Robertson 
tolkar maken, sångaren, 
textförfattaren och kom-
positören Alf Robertsons 
sånger. Med sin gitarrist 
tar hon er med på en resa 
genom Alfs liv och karriär.
Det är ett program fyllt av 
minnen, musik och mycket 
värme.

Monika Häägg

Pris:  2.000    

Evigt gröna sånger
Monika Häägg är teater-
pedagogen som under 
många år arbetat med sång 
och röst. 
Program om 1900-talets 
sånger – dom vi alla minns. 
Med sång och gitarr ser-
veras pärlor av bl.a. Dan 
Andersson och Evert Taube. 
Kanske blir det också en och 
annan allsång.

Beställaren står för ljud-
anläggning om sådan krävs.

Morups Spelstugas 
Spelmän

Pris:  1.000

Visor, schlagers, psalmer och 
läsarsånger framföres med 
dragspel, durspel, munspel,
fiol, mandolin och gitarr!
Vi skräddarsyr programmet 
efter beställarens önskemål.
Allsång!

Morfars Trio

Pris:  2.350  

En trio som vill sprida glädje 
till alla som tycker om Glad 
musik, Roliga texter, Egna lå-
tar, Underhållande historier, 
och Smäktande toner.

På repertoaren finns bl.a. 
Lasse Dahlquist, Evert Tau-
be, Jules Sylvain, Sten-Åke 
Cederhök, Benny Andersson 
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Musiker

Nicola D´Lima  Johansson

Pris:  vården 2.000                  
          övriga  2.500  
 Festmusik enligt ök   

Sing-along-Bingo!
En glad och underhållande 
musiklek. Tävla, sjung och 
kanske även dansa! 
Musik ska byggas utav 
glädje!
Populära sånger blandas 
med humoristiskt berät-
tande om Nicolas resa från 
att vara musiker i Bombay, 
till att nu leva och verka i 
Halmstad.
Festmusik!
Nicola spelar gärna på er 
fest - musik till mat och 
dans! Även helkväll.

Måndagsgänget

Pris:  1.200    

Sång och musikgrupp från 
Kungsbacka. 4 glada spe-
lemän bjuder på de äldres 
favoriter. 
Musik för en glädjestund!

Nisses grabbar 

Pris:  2.300  

2 fioler, klaviatur, gitarr, bas
och trummor!
Delad glädje - är dubbel 
glädje! 
Grabbarna gläds åt god 
musik, en glädje de vill dela 
med publiken! Möt musi-
kanter som spelat i orkestrar 
runt om i landet. Deras sätt-
ning ger möjlighet till bred 
repertoar, allt från dansband 
till folkmusik. Med dragning 
åt musik från 40- 50- 60- och 
70-tal. Kan ha med musikan-
ternas ålder att göra!
Låt oss glädjas tillsammans!

Oa Larsson

Pris:  2.000

Oa har spelat rock n roll, 
blues och visor i många år. 
Han har spelat med musiker 
som Elvis Presleys trummis 
DJ Fontana och Jerry Lee 
Lewis basist BB Cuningham 
och många av Sveriges pop 
och rockelit från 50- och 
-60 talet som Little Gehard, 
Tommy Blom, Svenne 
Hedlund, Janne Lucas, Gert 
Lengstrand m fl. 
Musik vi minns, med gitarr 
och en stor portion glädje!

Reine Johansson

Pris:  vården 2.000                  
          övriga  2.400     

Teatertrubadur Reine 
Johansson tolkar folkkära 
diktares låtar och berättar 
om bakgrunden till dem.  
En fattig trubadur…
Dan Andersson, Fröding, 
Ferlin, Taube, Cornelis m.fl. 
Skön musik och uppläs-
ningar från dessa stundtals 
panka och fågelfria 
visdiktares vilda leverne!
Det var en gång en sjöman 
Möt Fritiof Andersson, 
Jungman Jansson, Svarte 
Rudolf, Karl Stranne och an-
dra av havets hjältar.  Salta 
bitar blandat med en och 
annan anekdot.

Pris:  1.500

Hjärngympa - med musik!
En trevlig och intressant 
stund med samtal och 
minnen runt kluriga saker 
och årtal från ”Kluriga” 
lådorna. Med hjälp av musik 
och gärna allsång, löser vi 
frågorna tillsammans.
Programmet lämpar sig 
i första hand för mindre 
grupper i äldreomsorgen. 

Peo Borg Nytt
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Musiker

Roland & Ulla-Britt 
Thörnqvist

Pris:  1.250     

Spelar och sjunger växelvis 
på keyboard och elpiano.  
Underhållande visor, 
allsång, schlagers och dans-
musik. 
Även Jazzinspirerat, Latin-
amerikanskt eller Melodi-
festivallåtar från olika tider.
Årstiderna får påverka valet 
av sånger.

Rozaz orkester

Pris:  2.000
 Danskväll 4.000    

Skön musik till kalaset 
eller mogendans på 
festen!
Boka Rozaz för en stunds 
underhållning eller för en 
hel danskväll!
Sväng runt till Dansbands-
musik, Country, 40-, 50- & 
60-talsmusik.

Danskväll ca 4 tim

Rätta Draget

Pris:  2.300  

Välkända Torupsprofilen 
Maja Adamsson spelar och 
sjunger tillsammans med 
musikkollega, dragspel, dur-
spel, gitarr och stämsång.

Sjung & Le

Pris:  Anita solo 400
          duo 700     

Med dragspel och gitarr 
bjuder Anita Öjersson och 
Karl-Åke Johansson på en 
blandad repertoar från 
Sven-Ingvars till Evert Taube.

Inte söder om Varberg  

Stefan Isebring
Toner från förr
Stefan berättar om äldre ti-
ders musikinstrument samt 
spelar på dem. Många har 
han byggt själv.

Pris:  1.750

Solveig Bryntesson-
Bernlöf

Pris:  1.150

Med sång, gitarr & ukelele...
skänker Solveig nytt liv till 
älskade sånger av
Hasse & Tage, Povel Ramel, 
Monica Zetterlund, Alice 
Babs, Kai Gullmar. m fl. 
Som kryddning bjuder 
Solveig även på några egna 
sånger och texter.
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Musiker

Stefan Petzén & 
Stefan Wikrén

Pris:  vården 2.100
           övriga 3.200

Två polare

Pris:  1.350
helkväll 4.000

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

Landskapsbilder - inspire-
rad av Halland har Stefan 
Petzén komponerat en svit 
populära instrumentalstyck-
en. En spännande bland-
ning av moderna klanger 
och traditionell folkton.  
Hjärtat skall gro av dröm-
mar - visor kring Bo Berg-
mans dikter i tonsättningar 
av Stefan Petzén. 
Halländska julsånger och 
melodier - blandas med 
berättelser om sångernas 
tillkomst och historia, från 
medeltiden fram till i dag.

Uno Swahn

Pris:  900
Pubafton 1.380

Blandat visprogram med 
sång och dragspel.

Tvååkers dragspelsklubb

Pris:  1.500

Med Kalle Jularbo i högsätet
Jularbomelodier med inslag 
av sånglåtar. Allsångsbitar 
ingår. Ett tiotal spelemän på 
scenen. Gärna allspel som 
avslutning!

Så minns vi Thore Skogman
Sång och musikkavalkad 
med spelemän och solister.

Tillgång till lokalen 1 tim innan

Sven Söderberg

Pris:  1.300
efter kl 18.00  1.700

Musikglädje och gemen-
skap är Svens signum. En 
frisk blandning av gammalt 
och nytt, svenskt och på 
andra språk. Gärna allsång!

Sju svåra år
Musikalisk frågelek! Med 
hjälp av sånger och händel-
ser vi minns - gissar vi året. 
Tävla med dina vänner!

Victor Salazar

Pris:  1.200

Resan
Musiken är gränslös och det 
perfekta kommunikations-
medlet för en resa tillsam-
mans. Med musikens språk 
blir världen öppen och vi 
kan dela en jättetrevlig 
musikstund - det lovar jag!

Jag vill dansa med dig… 
Vaya con Dios
Min älskling...
Que será será…
Säg mig, quando quando
... och mycket mer.
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Musiker

Viktoria Rockers

Pris:  3.100
Danskväll 6 musiker efter ök .

Åsa Harrysson

Pris:  vården 1.200
           övriga 1.500

En salig blandning
Åsa kommer och spelar 
dragspel och sjunger låtar 
från 40 - talet och framåt.

Widuo

Pris:  3.750 / max 3 tim
Helkväll enligt ök     

Bjud upp!
Dansa och trivs med Widuo
- kvällen lång! 
Benkt Åscar & Christer 
Hjalmarsson bjuder upp till 
dans!

Åderlåtarna

Pris:  3.000

En blåsorkester, bildad på
sjukhuset i Halmstad, bjuder 
på musikalisk friskvård och 
underhållningsmusik från 
tjugotalet och framåt. Brass- 
och träblåsare samt slagverk. 
20 - 25 man.

Krav på yta; ca 30 m2, 
samt behov av 20-25 stolar.

Även utomhus vid fint väder.

Dags att rocka!
Fyra musiker från Halmstad 
spelar den glada, svängiga 
50- och 60-tals Rock´n´roll 
de själva växte upp med.
Elvis, Eddie Cochran, Roy 
Orbison, Fats Domino, 
Chuck Berry, Cliff Richard, 
Jerry Williams, Owe Törnkvist
m fl - finns på repertoaren!
3 gitarrer, elbas och sång.

Pris:  vården 800
           övriga 900

Här är visgruppen som 
sjunger och mår bra och vill 
dela med sig av musikens 
glädje. Blandad repertoar
 - tar gärna emot önskningar.
 
Boka 10 – 20 personer bero-
ende på plats och önskemål.

Visgruppen 
Solskenet

Nytt

Tema afton 
ex.

Sydamerikansk Fiesta
Irländsk afton 

Nostalgia Latina
Tango

Helafton, 3 timmar
Pris fr 3 000 kr
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Föreläsare

Anders Källgård

Pris:  2.500

 Sveriges öar – i ny belysning 
Författaren berättar och 
visar Johnny Ahlborgs akva-
reller ur boken ”Sveriges 
öar”. Trots avfolkning finns 
ett fascinerande och okänt 
”Ö-Sverige” att lära känna.  

Varför älskar vi öar? 
Från sina böcker berättar 
författaren och nesofilen 
(ö-älskaren) om olika sorters 
öar – varma och kalla, fjärr-
ran och nära. Varför tycker så 
många av oss om att vistas på 
öar? Många ö-bilder av olika 
slag utlovas.

Anna Åxman

Pris:  2.700

Som 22-åring lämnar Anna 
Åxman tryggheten i Halmstad 
för att i Leningrad vara med 
och öppna Sovjetunionens 
första 5-stjärniga hotell. 
Efter 13 äventyrliga år åter-
vände hon till Halland. 

Halländska på Ryska äventyr 
Med inlevelse & ett fartfyllt 
ord- & bildspel, tar Anna 
med publiken på en 
spännande föreläsning, fylld 
av kultur, skratt & äventyr,
kryddat med drama & 
romantik!

Mörkläggning, digital projektor 
& duk krävs

Anna Wieslander

Pris:  1.250

Kom följ mig till stranden
Berättelser om Vilshärad, 
från istid till nutid - föredrag 
med bilder.

Helena Österman från 
estniska Runö, doktor 
Norrgren i Steninge
 - föredrag med bilder.

Svenskt bistånd i 50 års 
perspektiv 
Efter 30 år på SIDA har Anna 
Wieslander stor erfarenhet 
av biståndsverksamhet 
- föredrag med ljusbilder.

Anna-Pia Åhslund

Pris:  2.500

Modiga mamseller och 
fantastiska fruntimmer – 
kvinnornas nutid och his-
toria i Halland
Möt en rad kraftfulla kvinnor 
i Halland. Från 1700-talet,
då mamsell Charlotta körde
genom landskapet med 
häst och vagn, med pistolen 
gömd i förklädesfickan, fram 
mot vår egen tids kvinnor.
I författares fotspår
Litterärt strövtåg i sällskap 
med halländska författare 
som t ex Klara Johanson, 
August Bondeson, Fredrik 
Ström och Astrid Petterson.  

Anders Wirdheim
Journalist och fågelskådare 
med god inblick i ekologisk 
forskning.

Kolibrier – små men tuffa!
Bland dessa fåglar finner vi 
bl a världens snabbaste, 
fåglar som kan flyga bak-
länges och tuffingar som 
häckar på 5000 m höjd!

Hallands fåglar förr och nu
Trots att det bara gått drygt 
30 år sedan senaste inven-
teringen av Hallands fåglar, 
har stora förändringar skett, 
som även speglar hela land-
skapets utveckling.

 Pris:  2.500

Andreas Karlsson

Pris:  1.480

Blåkullafärder och våld-
samma svärmödrar
Kvinnoöden i Halland under 
1600-talet.

Skogsrövare och Skräp-
peskitar
Om folket och livet i det 
danska Halland.

Bland spioner och 
snapphanar
Iklädd tidstrogna kläder 
berättar Andreas om hal-
ländskt 1600-tal. Temat kan 
anpassas beroende på var  
i Halland han uppträder. 

Nytt
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Föreläsare

Calle Karlsson
Med Läjet (Träslövsläge) 
som utgångspunkt får 
publiken en inblick i ett litet 
fiskesamhälles utveckling 
och förändring över tid. 
Calle bjuder på en lustfylld 
stund, med det lokala kul-
turspråket ”Läjesboa” som 
sammanhållande faktor - 
och med ny cd i bagaget!

Björn Bergstrand
 Spännande seglatser i 
ovanliga vatten
Björn Bergstrand från Särö 
har seglat i vikingarnas 
kölvatten till Shetland, 
Färöarna, Island, Grönland 
och Newfoundland.
På sina färder har han slagit 
runt två gånger, krockat 
med fartyg och mött 
spännande människor.

Bildföreläsning.

Pris:  2.500

Bengt Bengtsson
Den f.d ostmästaren från 
Kvibille ger en inblick i hur 
ett av världens minsta me-
jerier kan överleva i denna 
storfusionens tidevarv. 

Två program om tillverk-
ningen Sveriges två mest 
kända ostar - Cheddar och 
Ädelost. Möjlighet till prov-
smakning finns.

1.Bildvisning; om äldre 
tillverkning.

2.Filmvisning; om nyare 
tillverkning.

Mörkläggning är önskvärd

Pris:  550

Arne Bergström
I Arns fotspår 
1100-talet i Sverige. Kyrkor 
och klosterruiner berättar.
Laxfiskaren
En dokumentation om fiske 
med ”laxasett”.
Morups Tånge - fåglarnas 
rastställe 
Naturreservatets växt- och 
fågelliv.
Trandansen vid 
Hornborgasjön 
En dag vid sjön.
Att pilgrimsvandra 
Om vår 2000-åriga tradition.

Med bilder och bildspel

Pris:  1.700

Ben Olander
Livets triumf  - en hyllning 
till Halland och livet här. 
(Sång, bildspel och musik.)

När Sveriges öde hängde 
på en värjspets -händelser 
i Halland under Skånska kri-
get 1675 – 1679. (Föreställning 
i kostymering, med bildspel, 
sång, musik och tal.)

Freden i Knäred - Kalmar-
kriget samt Älvsborgs lösen.

Hoppets ljusa strimma
Raoul Wallenbergs heroiska insats.
(Arvodet går till ungdomars studiere-
sor till Auschwitz)

Pris:  3.125

Pris:  vården 2.100
           övriga 2.500

Annette Seldén
Natur i Kungsbacka
Följ med på en film- och 
bildberättelse genom 
Kungsbackas 15 naturreservat. 

Med kameran som 
naturvårdsverktyg 
Med bild och film berättar 
hon om sitt Kungsbackaprojekt 
- hur porträttet av 15 natur-
reservat växte fram.

Afrika - En resa i Tanzanias 
nationalparker

Mörkläggning krävs

Pris:  3.000

Nytt
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Föreläsare

Pris:  2.000

Pris:  2.500

Carina Zimmerman

Gunilla Nilsson
Vårt inre ledarskap 
«Att känna andra kallas 
förståelse. Att känna sig 
själv kallas visdom.», säger 
Lao Tzu.
Hur gör vi det -lär känna oss 
själva?
Gunilla Nilsson arbetar som 
kroppsterapeut och berättar 
om hur vi kan öka vår 
självkännedom. Vi får även
prova på några övningar.

Pris:  1.500

Edda Kraenzmer
Naturbilder till musik

1. Prins Bertils stig

2. Naturens serenad (Natur-
bilder genom årstiderna)

3. En vintersaga

Mörkläggning och duk krävs

Pris:  1.150

Eva Berntsson Melin
Etnolog och tidigare verksam 
vid Hallands kulturhistoriska 
museum i Varberg.
Visar diabilder och föreläser 
om sägner, folktro och tradi-
tioner kopplade till naturen, 
årets och livets högtider, 
havandeskap m.m i Halland.
Hon gör även stadsvandring 
i Varberg.

Hälsocoach, friskvårdsterapeut, 
kost- och näringsterapeut 
och undersköterska.
1. Kostens betydelse för ett 
friskare liv.
2. Vitaminer och mineralers
betydelse för hälsan.
3. Mage och tarmarnas 
viktiga funktion för hälsan 
och immunförsvaret.
4. Vad händer i kroppen vid
utbrändhet? Vi lär oss lyssna 
på kroppens signaler.

Carina kan även bokas för 
en serie av besök. Ring 
gärna för info!

Pris:  1.725

Christina Lindvall-Nordin
Tidlös Elegans     
Modekavalkad baserad på 
en enda kvinnas fantastiska 
garderob. Föredraget utgår 
från boken ”Tidlös Elegans 
- Hannes garderob”, som 
utkommer hösten 2013. 
Laholmskeramik 
Christina levandegör denna 
fantastiska krukmakartradi-
tion. Ta gärna med egen 
Laholmskeramik för bedöm-
ning.

Italienska märkvärdigheter
Kända och okända platser 
som rankas som omistliga 
bland hela världens kulturer.

OBS; endast södra Halland

Pris:  1.850 
Dansa vidare  2.250 

Eva Jagrell Nytt
Lyrik 
Lyriken är ett själsläkande 
medel utan skadliga biverk-
ningar.  Om ordens kraft, 
som vapen, läkning och 
mötesplats.

Meditation
För inspiration och hjälp i 
vardagen. Forskningsresultat, 
egna erfarenheter och prova 
på – pass.

Dansa vidare
En ”friherrinnas” tankar om 
livet efter arbetslivet,varvat 
med lyrik och musik tillsam-
mans med Bengt Forssberg.

Nytt



33

Föreläsare

Gunnel Larsson
Med Transibiriska till 
Mongoliet 
Femte resan till Mongoliet 
går med transibiriska järn-
vägen. En spännande resa 
genom Ryssland, med ena-
stående naturupplevelser i 
Gobi och norra Mongoliet.

Från öken till taiga
Natur och växtlighet i 
Mongoliets skilda klimat-
zoner.

The big five
Safarieresa till Kenya 2012.

Digitala bilder, mörkläggning 
krävs

 Ingegerd Sahlström
Astrid Lindgren
En föreläsning om vår stora 
författarinna, hennes liv och 
författarskap.

Sagor i en saga
Var kommer allt ifrån? En 
berättelse om hur du knyter 
trådar mellan olika litterära 
verk.

Nyfiken på Fiken - och an-
dra kvinnor i Halmstad
Berättelser om några kvinnor 
som levt i Halmstad från 
1600-talet till nutid.

Pris:  1.350

Helge Kärrbrant
Balgö – 4 årstider
Natur, växtlighet och djur 
på Balgö och 8 andra öar i 
naturreservatet.
Bilder från mitt närområde
Från Fyren i Bua i norr, till
kitesurfare i Björkäng i söder.
Ett år med kameran
2011 fångat i kameran, från
många olika platser i Sverige, 
Österrike och Slovenien.
Fotovandring juli 2012
Natur och djur i österrikiska 
Steiermark.
Hurtigruten
Världens vackraste sjöresa.

Ca 1 tim.
Mörkläggning behövs 

Pris:  vården 500
          övriga 1.250

Gunnel & Gert 
Svensson
Har lång erfarenhet av 
blommor och trädgård. 

1. En resa bland blommor i 
bild och ton.

2. Råd och tips i trädgården.

3. Gnugga geniknölarna 
- frågesport om växter.

4. Människor vi mött i USA.

Program 1; mörkläggning 
och helst digital projektor och 
filmduk

Pris:  1.200

Hertha Berggren
Sällsamma historier
Vill ni känna nackhåren 
resa sig? Låt Hertha lyfta på 
slöjan till det sällsamma!

Selma och Bredvidvärlden
Selma Lagerlöfs mystiska 
värld, osynliga för de flesta, 
påträffas i bl a ”Herr Arnes 
penningar” och ”Körkarlen”.

Karen Blixen
Hertha levandegör en av 
Danmarks största diktare 
och bjuder på några av 
hennes otroliga historier.

Pris:  2.120

Halländsk Kvinnokraft
Berättelser ur vår bok 
”Halländsk kvinnokraft”.

Möt Karin Starrin, f d lands-
hövding, Mathilda Ranch, 
fotograf, Viveka Bosson, 
skapare av Mjellby konstmu-
seum, Vicky Ekwall, fiskar-
madam i Hylte och många 
andra färgstarka halländskor!

Någon av oss författare 
kommer och berättar:
Anna Pia Åhslund, Steninge,
Inger Skantze-Ärlemalm, Åsa,
Ingrid Höglind, Kungsbacka
Birgitta Tingdal, Kungsbacka,
Mymmel Blomberg, Halmstad.

Pris:  2.300Pris:  1.600
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Föreläsare

Kathinka Lindhe

Välkänd radioprofil i Halland.
Gammalsvenskbyborna 
Om den historiska bakgrun-
den till utvandringen och 
film om livet i byn idag. 
Borgmästaren 
Föredrag och film om Axel 
Malmquist i Laholm, ett 
gripande människoöde och 
ett stycke 40- och 50-tals-
nostalgi. 

Sorgeliga saker hände 
Elvira Madigan, Sixten och 
mig 
En familjeberättelse med 
bildvisning.

Pris:  2.000

Kerstin Bertilsson
Med bil från Angola till 
Morup
I en sliten bil gav sig två 
kvinnor i mogen ålder ut på 
en lång resa genom Afrika. 
Från denna upplevelse har
Kerstin med sig bilder och 
en spännande berättelse, 
som utgör en välbehövlig 
motvikt till de ibland mörka 
skildringarna av denna livs-
bejakande kontinent.
 

Pris:  1.725

Jan-Olof Nilsson

Anrop Red Dog
Författaren tar oss med på 
en dramatisk resa till tiden 
då hemvärnet fick rycka 
ut och vakta nödlandade 
bombplan, då man lyss-
nade på Glenn Miller, drack 
kaffesurr och handlade på 
kupong.

Pris:  2.500

Lars Danielsson
Filosofi, Katter och Poesi
Trevlig och lättsam föreläs-
ning med Lars Danielsson 
- filosofilärare, skribent och 
fotograf.
Lars väver samman filsofi 
och poesi, varvat med bilder
på vackra och intressanta 
katter från sina resor i 
Ryssland Kina, Turkiet och 
Portugal. 
-Katter är djurvärldens 
filosofer som inspirerat 
många poeter.

Pris:  1.700

Lennart Jonsson

I huvudet på en radiopratare
Ett lättsamt kåseri om livet 
vid en radiomikrofon och 
om sådant som kan hända i 
en direktsändning som ”Tur 
på Hjul”, i Radio Halland P4.
Programledare och ”skådis” 
– på gott och ont, samt lite 
annat smått och gott från 
kåsörens drygt sjuttioåriga
liv.

Pris:  1.950

Magdalena Hansen
I sju år har Magdalena 
arbetat tillsammans med 
mayakvinnor i Guatemala 
för att stärka deras möjlig-
heter till försörjning genom 
Fair Trade. 
Med fantastiska bilder och 
närgångna porträtt bjuds 
du med på resan.
Vad betyder våra val i var-
dagen för de hantverkare 
som producerat varorna? 
Kom och möt människorna 
bakom produkterna och få 
positiva exempel på varaktig 
förändring!

Projektor, duk, viss mörk läggning

Pris:  2.000
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Owe Wennerholm
Bockstensmannen
En spännande mordgåta 
från vår medeltidshistoria  
 - som får sin lösning efter 
mer än 700 år.

Föredrag med diabildsvis-
ning, ca 40 min och därtill 
frågestund med diskussion.

Mörkläggning krävs.

Pris:  1.900

Maria Berg
Program för alla sinnen!
Inlevelsefyllda föreläsningar/
bildvisningar för alla sinnen! 
Smaka t ex på flädersaft eller 
torkade små fiskar från Sri 
Lanka. Föreläsningen kan 
avslutas med bilderbingo.

Den härligt gröna ön, Sri Lanka
Färgstarka, levande bilder, 
blandat med smak och dofter 
hämtade från Sri Lanka.

Halländsk trädgårdsprakt
Färgprakt och harmoni - ger 
dig idéer för eget bruk!
 
Utöka gärna programmen med 
en eller flera workshops á 500 kr.

Pris:  2.500
Med workshop; min. 3.000  

Mats Dahlbom
Ätramynningen – ett spän-
nande område i Nordens 
medeltida historia!
Vem byggde och vem rev 
falkenbergsborgen med sitt 
imponerande torn? Varför?  
Vem konspirerade mot 
kungen på borgen? 
Har den heliga Birgitta be-
sökt Falkenberg? 
Varför fanns det två städer i 
Ätramynningen?

Spännande frågor och en 
del nya svar i ett program 
som bygger på boken 
”Falkenberg i dansk medeltid”, av Mats 
Dahlbom och Peter Skoglund.

Pris:  1.500

Monika Häägg
Bronsålder och fantasi 
– en historisk saga 
Författaren, sångerskan och 
teaterpedagogen Monika 
berättar i ord, sång och 
bilder om Sverige och 
Halland under den myt-
omspunna bronsåldern. 
Genom fantasi och fakta 
har Halland och Hallinerna, 
bronsålderns hallänningar, 
inspirerat till hennes bokserie 
som ”Solbarnet – böckerna 
om Fry”. 
 
Digital projektor och duk krävs

Pris:  2.000

Patrik Leonardsson
Halland - landet innanför hallarna
Populär föreläsning i ny version 
i samband med nyutgåvan av 
boken med samma namn.

Nissan - en å från a till ö
En naturfotografisk skildring 
från källa till mynning.

Över tid och rum
Bildföreläsning om Patrik 
och hans fotografi. 
Smakprov ur 5 böcker och 
idéerna bakom.

+ 6 min bildspel; ”Vinter i ett 
sommarlandskap”  - om så 
önskas.

Pris:  2.800 
(+ 300:-, med bildspelet)

Pälle Näver

Pris:  1.150

En resa i ord och bild. 
Birgitta Artursson och 
Kerstin Hallén visar diabilder 
från Vättehult, läser Pälle 
Nävers dikter och gestaltar 
några personer Pälle mött 
och diktat om. 

Programmet är 45-60 minuter.
Mörkläggning, gärna högtalar-
anläggning och projekterbord. 

OBS - helst inom 5 mils radie från 
Halmstad!
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 Stefan Nilsson

Pris:  1.600

Bildvisning med föreläsning:  
(60 min)
1. Mina smultronställen i 
södra Halland 
2. Höstvandring i Kvikkjokk 
och Sarek
3. Argentina med delar av 
Chile och Brasilien 
4. Naturens väsen - bildspel 
till musik (OBS; 25 min)
 

Krav: mörkläggning, duk, 
projektorbord, mikrofon (helst 
mygga), gärna högtalare eller 
ljudanläggning för att koppla till 
laptop, förlängningssladdar 

 Stig Ågren

Pris:  1.850

Globetrotter med spännan-
de bildföredrag/kåserier:

1. På märkligt uppdrag med 
bogserbåt i Persiska viken.

2. De svarta slavarnas arv 
från kung Salomo.

3. Dalia Lamas Tibet.

4. Vad är islam?

 Susanna Hillbom

Pris:  1.900
2.700, för 75 min

Vissångerska och estradpo-
et - men även taktil massör,
onkologisjuksköterska och 
vårdlärare.

Det rör sig om dig
– och det som berör dig
Föreläsning med övningar, 
sånger och dikter som tar 
upp vetskapen om berö-
ringens betydelse för vårt 
välmående.

Programmet passar för van-
ligt folk, vårdpersonal såväl 
som föreningsliv.

Om enkel ryggmassage ska läras 
ut - programtid 75 min

 Stig Stjernberger

Pris:  2.000

Stig har i mer än 40 år 
arbetat med såväl tidningar 
som radio och TV. Både som 
nyhetsjournalist och som 
ansvarig för vetenskaps-
program i SVT.
Poppe, Palme, Persson!
Från sin långa radio- och 
TV-karriär, berättar Stig om 
möten med profiler från 
olika estrader. Nutidshistoria 
på ett underhållande sätt!

Solveig Bryntesson 
Bernlöf

Pris:  1.500

Lådorna på vinden
”Livet är en omtagning”.
Föremålen i lådorna berät-
tar om tider som varit, från 
1868 ända fram till i dag. 
Vi ser modets växlingar - allt 
kommer tillbaka. Minnen 
om hur det var förr - att växa 
upp på landet och i stan.

 

Föreläsare

Sven Larsson
Historikern och författaren 
Sven Larsson berättar i ord 
och bild om att vara hallän-
ning för 300 år sedan.

Det utsatta gränslandet 
Halland
Från krigstid till fredstid 
under 1700-talet.

Halländska kvinnor på 
1600- och 1700-talet
Utsatta och starka, förtryckta 
och handlingskraftiga.

Mörkläggning krävs

Pris:  1.380
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Föreläsare

Spännande och intressanta 
program med uppskattad 
föreläsare och fotograf.
Kirgizistan
Kirgizerna är ett mongoliskt 
folk med rötter i den nomadiska 
kulturen. Upplev natur, kul-
tur och människor i detta 
centralasiatiska land. 
Fågelkust
Mitt i Halland ligger ett land-
skap som ständigt föränd-
ras av vind, vatten, is och 
stillhet. Vi upplever ett år vid 
fåglarnas och sälarnas kust.  
Indien 
Följ med på en resa till natio-
nalparker, kulturella och histo-
riska platser i norra Indien.

Pris:  2.500

Ulf Norenius
Föreläsning/kåserier med 
bildvisning.

1. Orsa finnmark 
Sveriges sydligaste vildmark
2. Från Nidingen till Väderön 
-bilder från Hallandskusten
3. Mitt Varberg 
4. Fez - ett världsarv 
(Marocko)
5. Klippstaden Petra och Sinai 
6. Slovenien och Dubrovnik
7. Azorerna
8. Malta och Madeira
9. Hanö och Utklippan

Helst mörkläggning och filmduk

Nyfiken på världen
Resor till jordens alla hörn 
och möten med världskän-
disar.
Kryssningar på hav och 
floder
Den bekvämaste, intressan-
taste och mest prisvärda 
semesterformen.
Safari!
Alla typer av safari i alla delar 
av världen. Vilda djur och 
vacker natur

Mörkläggning, projektor (kanon) 
och filmduk krävs

Uno Grönkvist

Pris:  2.500

Torbjörn Johansson
Breven hem
Sjömannen Otto Svensson 
lämnade 1891 Falkenberg 
för ett liv till sjöss. 
Utförligt skildras detta i de 
92 brev som han skrev hem 
till familjen 1891 - 1903, då 
han omkom under sjöresa 
utanför Nordamerikas kust. 
Under dessa år var han 
mönstrad på 16 olika fartyg, 
från en liten slup med tre 
mans besättning via full-
riggaren William Mitchell till 
trupptransportfartyget S/S 
Pennsylvania.

Pris:  2.500

Nytt

Solens Barn
En fascinerande berättelse 
där publiken förenas med 
ett av historiens mest spän-
nande kulturfolk, Inkafolket. 
Vi guidas genom tiden som 
blev avgörande för fallet av 
denna stora och högutveck-
lade kultur. 
Victor Salazar kommer från 
Bolivia och har bott  i Sverige 
sedan 1973. 

Bildvisning ca 60 min

Victor Salazar

Pris:  1.200

Nytt

Thomas Andersson

Nytt

Pris:  1.250

Åsa Axberg
Varbergsskolan
Om konsten och konstnä-
rerna Richard Bergh, Nils 
Kreuger och Karl Nordström 
från slutet av 1800-talet.
Bockstensmannen och hans tid
Det unika mossfyndet från 
1300-talet. Kläderna, medel-
tiden, sägnerna, rekonstruk-
tionen och de senaste 
forskningsrönen.
Varbergs fästning 1612 
Vi får följa de dramatiska 
händelserna under 1612 när 
Halland låg i krig. Kalmarkri-
get avslutades med freden i 
Knäred 1613.

Pris:  1.500



38

Komik & Magi

Pris:  vården 2.000
           övriga 2.500

Anton Fast
Stand-up Magi!
Antons förtrollande turné 
fortsätter 2014!

Publiken bjuds på magi och 
komik, i ett program som 
underhåller och förbryllar alla 
åldrar med mycket skratt. 
Allt som behövs är en 
kvadratmeter golvyta så 
löser Anton resten med sin 
professionalism.
Låt er förundras!

Fritt ur Hjärtat - med Peter
Vår rikskände humorist 
Peter Wahlbeck bjuder på 
sin blandning av fantasi och 
allvar i en 45 minuters 
Stå Upp-underhållning om 
livet, konsten och hembygden.
En vitaminkick für Alle!

Yvonne & Dan Jodihn bjuder
på show och magi med 
rep, eld, eldkulor genom 
kroppen, vatten, spelkort, 
pengar och mentalism!
Trolleri med förbundna 
ögon, kedjor för utbrytning, 
mynt och mycket mera. 
Ni kan själva önska!

Jodihns Trolleri & Magi Peter WahlbeckJan Wolfhagen
Varsågoda, alla skrattlystna! 
En unik artist som bjuder på 
godbitar från såväl imitatio-
nens som illusionens värld.

Kungligt Rolikt
Imitationer och trolleri-
underhållning. Boka Hans 
Majestät Konungen och 
upplev årets roligaste 45 
minuter!

Skrattet i centrum
Föreläsning om hjärnan och 
kommunikation.

Pris:  3.000
  

Pris:  3.000  

Bo Karlén
Magiker – präst – underhållare
Tempofylld, modern magi- 
show med fingerfärdihet, 
tankeläsning, publik 
medverkan och humor för 
alla åldrar.

Pris:  2.500       Pris:  vården 1.500
           övriga 2.000

Christabuu
Med över 30 års erfarenhet
i trolleri och underhållings-
branschen, kan Christabuu 
erbjuda komik blandat med 
otroliga magiska nummer.

Han medför en egen ridå 
så publiken får känslan av 
att vara på en riktig teater.  
Varje föreställning är unik 
och skapad för ert sällskap!

Christabuu är meriterad i 
både nordiska och svenska 
mästerskap.

Nytt

Pris:  Vardag 2.500 kr
Efter 18.00 och helg 3.000
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Historier från Majorna 
Skrönor från 50-talets Göte- 
borg. Om barndomens ori-
ginal, om go´a och viktiga 
möten med härliga männi-
skor. Allt blandas friskt.

Historier från morfars 
”petättelann”
Från sommarlovsveckor på en 
liten gård på Tjörn delar Rolf 
minnen för livet. 

Roligt, sorgligt och otroligt.
Från 40 år som lärare på 
grundskolan. Lärare - men 
också kompis, mentor, polis, 
tröstare och vuxen med en 
stund över då och då.
 

Lättsam underhållning med
kåseri och teaterscener!
Lennart Jonsson och 
Rigmor Wilderoth från 
Scendraget, Halmstad, be-
rättar om  Vilhelm Moberg 
och om de rollfigurer de 
spelat. 
Dessutom visas några smak-
prov ur «Marknadsafton» 
och Änkeman Jarl».
Varsågoda, ett komplett 
paket för teaterälskare!

Rolf Olsson - berättare En timma Moberg - 
ungefär

Pris:  vården   750
          övriga 1.500         

Pris:  2.900    

Inte alla tjuvar kommer för 
att stjäla.
En fars av Dario Fo, där allt 
kan hända när kommunal-
rådet tar hem sin älskarinna, 
ovetande om att ett annat 
arbete pågår i hemmet. 

1tim 15min
Scen behövs

Stättareds teatergrupp

Pris:  3.000
       

Kärleksbrev
Rolig och sorglig berättelse 
om livslång kärlek genom 
brev. (2 personer på scen)

Ca 2 tim med paus

Den starkare
- av August Strindberg
På ett café möts skådespe-
lerskorna fru X och fröken Y.
Under samtalet avslöjas
och klarläggs deras förhål-
lande till samme man. 
Ca 30 minuter. Passar som sopp-
teater eller inledning till möten.

Teater Golum

Pris:  Kärleksbrev 3.000
          Den starkare 2.000

Komik & Magi Teater 

Teater Tumult

Pris:  3.000
 

Nytt
Varsågoda! 
Plats på scen för 45-60 
minuters levande  och spän-
nande underhållning i form av 
improvisationsteater! 
Utifrån olika ämnen och 
teman improviserar 
skådespelarna fram scener i 
stunden. 
Publiken är med och 
bestämmer! Allt kan hända - 
allt är möjligt!

Helst em/kväll
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