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Kulturprogram från
Hallands bildningsförbund

Vår ambition är att bjuda på ett varierat utbud av artister och förelä-
sare för att tillgodose alla smakriktningar. Priserna i katalogen är sub-
ventionerade genom att vi betalar resorna för artister/föreläsare, even-
tuella traktamenten och uppehållskostnader. Oavsett vad som tillkom-
mer, så betalar ni alltid det pris som står i katalogen under den tid
som anges.
Den service vi erbjuder; ett urval av artister/föreläsare att välja bland,
kontrakt med respektive artist, administration kring beställningen, ut-
betalning av arvode och sociala avgifter med mera ingår i priset.

Utöver de artister som finns i detta utbud är det också möjligt att
engagera andra artister och föreläsare. Vi har ett stort kontaktnät och
står gärna till tjänst med information.

Senast den 5 december vill vi ha in era större beställningar. Ni är
dock alltid välkomna att beställa program när ni så önskar.

Harniytterligare frågorkringkulturprogrammen?
Ring 035-17 77 73 eller faxa 035-17 77 77
Det går också att nå oss via e-post: b.s@hbf.se

Vill ni ha fler kulturutbud går de att hämta hem från vår hemsida
www.hbf.se/kulturförmedling

Välkommen med era beställningar!

Vi arbetar på bildningsförbundet:
Mikael Lindberg, bildningskonsulent
Gullvi Andreasson, hembygdskonsulent
Björn Holmgren, teaterkonsulent
Mia Björback, ekonomiassistent
Birgitta Svensson, kulturassistent
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Elisabeth & Sven-Erik Skattäng

Tid: v 16 eller 19
Pris: 825 kr

Paret Skattäng, som kommer från Falköping och har under många år rest
runt i landet och sjungit i föreningar och på äldreboende. Nu vill de åter
besöka oss och kommer med ett program bestående av skol- och läsar-
sånger. De tycker om att publiken sjunger med.

Elisabeth ackompanjerar sig och Sven-Erik på Keyboard.
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Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 650 kr

Lucas Stark

Familjeporträtt och amerikabrev.

Ett program med kända och okända visor av Allan Edwall och Ruben
Nilsson. Med gitarr och en god portion humor sjunger och berättar Lucas
Stark om två av våra svenska visdiktare.

Allan Edvall som kanske mest är känd för sitt skådespelarskap har också
skrivit visor med underfundiga texter som han vävde ihop med en musik
av nordiskt vemod. En kombination som är skön.
Ruben Nilsson skrev med glödande penna satiriska och humoristiska
betraktelser över livet och samtiden i 1930-talets Stockholm. Hans
språk var enkelt men inte torftigt.
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Tid: v 9
Pris: 1 650 kr

Ingamay Hörnberg

Nu ska vi sjunga

IngamayHörnberg,välkändsångerskaochTV-personlighet,kommermed
sin gitarr och många av de gamla älskade barnvisorna som vi tror oss ha
glömt men som vi alla kan.

Sångboken ”Nu ska vi sjunga” har följt många generationer av
skolbarn, det är inte bara sångerna vi minns utan också alla bilderna.
Boken gavs ut på initiativ av Alice Tegnér och redigerades av Annie
Petersson med illustrationer av Elsa Beskow.
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Tid: enligt överenskommelse
Pris: 825 kr

Filip Svenzon är 18 år och född med ryggmärgsbråck och är därför rull-
stolsbunden. När han var 13 år fick han ett dragspel av sina farföräldrar.
Farfar som sedan länge är dragspelare i Tvååkers spelmän har tagit med
Filip som också är med och spelar med dem nu. Filips främsta förebild är
dock Carl Jularbo. Repertoaren är förutom Carl Jularbos också musik av
Evert Taube och Roland Cedermark.

Filip Svenzon
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Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 370 kr

Jörgen Magnusson

JörgenMagnusson framför tidlösa schlagerochvisor till eget jazzdoftande
gitarrackompanjemang. Han blandar Edvard Perssons repertoar med
sånger av Birger Sjöberg. Sånger och visor som många kan och som läm-
par sig för allsång, vilket rekommenderas.
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Tid: v 17
Pris: 2 500 kr

Magnus Ekman & Eskil Persson

Manschetter & Kupletter

Med mycket humor, värme och livfullt utspel framförs en rad välbe-
kanta örhängen men också en del okända melodier av Jules Sylvain, Karl
Gerhard, Ernst Rolf med flera.

Magnus Ekman, sång och Eskil Persson, piano/dragspel har under
ett flertal år botaniserat bland schlagermusik från 20-talet och fram till
50-talet och plockat fram sina favoriter som de framför.
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Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 700 kr

Edit & Ulf Sundberg

Ulf spelar dragspel med inbyggt midi och Edit sjunger till hans ackom-
panjemang. Repertoaren består av både religiös och profan musik från
40-talet och fram till idag. Edit och Ulf vill gärna att deltagarna sjunger
med i refrängerna.
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En slitstark trio där dragspelaren nu är en ”svart låda”. Lars-Erik
”Bumba” Lindqvist berättar gärna om det halvsekellånga spelandet
samtidigt som man spelar den musik som har varit och är populär från
den tiden. Då Beatles var på sin första turne i Sverige 1963 var det Trio
med Bumba som var dragplåstret, med ”Spel-Olles gånglåt” som då låg
på Svensktoppen.

Tid: v 10
Pris: 1 800 kr

Trio med Bumba

Jan-Erik ”Bumba” Lindqvist &
Rolf Larsson
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Stefan Isebring

Toner från förr

Stefan Isebring från Halmstad spelar och berättar om äldre tiders instru-
ment som nyckelharpa, säckpipa, vevlira med flera. Många av instru-
menten har han byggt själv. Stefan spelar folkmusik från många olika
länder men också melodier han komponerat själv.

Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1500 kr
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Tid: v 10
Pris: 775 kr

Bengt Fransson

Så var det förr

Bengt Fransson kåserar om svunna tider. Han berättar om sin barndom.
Föräldrarna var mycket unga då han föddes. Pappan flyttade också till
hans mormor och morfar i deras lilla stuga. Nu bodde, som på den här
tiden var vanligt, tre generationer tillsammans. Bengt fick på så sätt en
god information om tidigare generationer. Det är kring dessa han kåserar,
om deras liv och seder.
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Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 500 kr

Sven Larsson

Halland blev svenskt 1645 - men blev
hallänningarna svenskar?

Sven Larsson har i en uppmärksammad bok berättat om hallänningarnas
dramatiska nationalitetsbyte från danskt till svenskt efter Brömsebro-
freden 1645. Det var en överraskande rakryggad och stark befolkning
som mötte den nya centralmaktens krav på anpassning till svenska lagar
och sedvänjor. Föreläsningen ger en hel rad exempel från de halländska
byarna på civilt motstånd, framgångsrika förhandlingar och en stor lokal
självständighet.
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Roman Kripatov

Cirkus Roman

Roman Kripatov är artist i tredje generationen av en rysk artistfamilj.
Han uppträder med en cirkusföreställning som anpassats för föreningar
och äldreboende.
Roman berättar om sin farfar som var cirkusartist under 50-60-talet
samtidigt som han visar en del konster som genomförs på en cirkus,
bland annat spelar han på såg, glasxylofon och cykeltutor, han trollar,
jonglerar med bollar och tallrikar, ja detta är en enmanscirkus.

Tid: v 6
Pris: 2 175 kr

Foto Åsa Petré
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Jarl von Schéele

Bland katarer och marmotter En resa i Pyrenéerna bland kättare,
korsriddare och murmeldjur.
Från rosa flamingo till blå lavendel. En fägstark resa i Provence och
Camargue.
Vägen till Vindolanda. Ett omväxlande program om romare och vi-
kingar, hedningar och helgon, silvertärnor och sillgrisslor mm i natur-
skönaYorkshireochNorthumberland.
Så in i vassen. Upplev vårens vaknande fågelliv och flyttfåglarnas åter-
komst.

Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 650 kr för program dagtid,

1 900 kr för kvällsprogram
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Stefan Nilsson

Stefan Nilsson har som sitt stora intresse naturen och denna har han
under mer än 20 år skildrat genom att fotografera den. Här erbjuder vi
fyraprogram.
Mina smultronställen i södra Halland. En skildring från kust till in-
land. 60 minuter.
Höstvandring i Kvikkjokk och Sarek. Stora vyer och små detaljer.
Spännande ljusspel över fjälltoppar, fantastiska höstfärger och forsande
älvar. 60 minuter.
Sydamerikanska bilder. Natur- och kulturbilder från Påskön, Chile,
Bolivia, Peru, Ecuador och Galapagosöarna. Bilder från en 3 månaders
resa till dessa magiska platser med sin fantastiska natur. 60 minuter.
Naturens väsen. Ett naturbildspel till musik. 25 minuter.

Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 250 kr
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Folkdanslag &
Herrskapsdansare
i Halland

Körer

Medlemmar i Svenska folkdans-
ringen

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

Ceviterna, Falkenberg
Falkenbergs manskör
Halmstads Kammarkör
Halmstads manskör
Hyltemanskör
Kapella, Snöstorp
Kungsbacka Kammarkör
Laholmsmanskör
MölndalsKammarkör
N:a Hallands körsällskap
Oskarströmskyrkokör
VarbergsKammarkör
Varbergs kvartettsällskap
Vipåkören

Dans
Happy Linedancers

Tid och pris enligt överenskommelse
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Dragspels-
klubbar

Spelmanslag

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

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

Tid och pris enligt överenskommelse
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Maja Adamsson & Bengt
Alberyd, Torup
Maja och Bengt sjunger tillsam-
mans schlagern vi minns till Majas
ackompanjemang.

Leif Axel, Långås
Trubadur – gitarr, munspel och
buktalardocka.

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

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

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

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

Halländska artis-terAmatörteatergrupper

Krogseredsamatörerna
En amatörteatergrupp som verkat
i Halland under många år med 4
aktörer på scen som det här året
spelar ”Nämdemannen på Sjö-
boda” ett folklustspel skrivet av
SLKFs förening i Hovstad, Öre-
bro. Speltid ca 1 timma, spelyta
4x4 meter.

Herberts dragspelsgäng med
dansare.
Framför sång och danslustspel.
Gruppen består av 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 bra inslag.
6 aktörer, speltid ca 1 timma, spel-
yta 6x4 meter.

Teater Golem
Spelar under våren ”Kärleks-
brev” av A.R. Gurney.
En rolig och gripande berättelse
om en livslång vänskaps- och
kärleksförbindelse som till
största delen hålls vid liv genom
brev. 2 aktörer, speltid ca 2 t
inkl paus. Spelyta 2x3 m
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Jan-Erik Johansson & Marita
Widarsson, Tvååker/Sibbarp
Två röster och två gitarrer, spelar
och sjunger visor.

Bo Karlén, Laholm
Trollerishow med så väl fingerfär-
dighet som avklippta slipsar.

Calle Karlsson, Varberg
Underhållare och trubadur med
bred repertoar.

Gösta Karlsson, Falkenberg
Sång till gitarr ”Titta in i min lilla
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 kompositio-
ner blandas med traditionella,
kända melodier.

Bo Liljedahl, Ullared
Dragspel och sång i en blandad re-
pertoar med bl.a. sjömansvisor,
visor och schlager av äldre och
nyare årgångar.

Berit Ljunggren, Björn
Lindahl & Kenneth Hulander,
Halmstad
Wienermusik och sånger ur den
svenska visskatten.

Halländska artister
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 melo-
dier.

Goa Gubbar, Varberg
Glada spelmän med skön musik.

Jenny & Samuel Grahn, Sim-
långsdalen
Musik som framförs i den klas-
siska visformen, sång till gitarr.
Från folkvisa till jazz.

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

Jan-Erik Hall, Halmstad
Trolleri av en fingerfärdig man.

Leif Isebring & Ann-Louise Lil-
jedahl, Halmstad
Sjunger välkända visor till gitarr,
mandolin och blockflöjt.
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Jessica & Anders Nylander,
Halmstad
Jessica sjunger och Anders spelar
piano. Programmet Hjärtats saga
är musik från de tidiga barnaåren
genom glädje och sorg på livets
resa.

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

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.

Sven Söderberg, Halmstad
Gitarr, dragspel och sång.
1. Svenska sånger och visor.
2. Visprogram på franska.

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

Håken Vidar, Varberg
Håkan spelar och berättar om den
legendariskeVarbergs spelmannen
Hugo Berntsson.

.

Dan Winde & med pianist
Sång till pianomusik. Sakrala
sånger blandas med operett-
melodier och visor.

Benkt Åscar, Våxtorp
Trubadur som sjunger egna och
andras låtar till gitarr.Vill gärna att
publiken sjunger med.

Halländska artister
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Halländska föreläsare
Stig Asterling, Halmstad
Föreläsning med diabilder:
1. Grönland- människornas ö.
2. Röda jordens svenskar –
emigrantöden i Brasilien och Ar-
gentina. 3. Sydafrika - safari i regn-
bågslandet. 4. Australien - landet
down under. 5. Den långa vägen
till Nya Duvemåla.

Bengt-Göte Bengtsson,
Halmstad
Föreläser om August Bondesson
och sjunger en del av hans
upptecknade visor.

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

Herta Berggren, Falkenberg
Dramatiserad föreläsning om HC
Andersen hans liv och odödliga
sagor.

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

Lennart Dahlström, Halmstad
Föreläsningmeddiabilder: 1.Påarp
mitt smultronställe. 2. Australiens
natur. 3. Indien, ett myller av folk.
4. Madeira - Atlantens trädgård.

Lars Danielsson, Varberg
Föreläser 1. Filosofins grunder.
2. Möten och upplevelser i fyra
världs-delar. Dessutom har Lars
gjort 16mmfilmer. 1. ”Livet, kon-
sten 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 Sve-
riges Radios arkiv. ”Den så kal-
lade gamla goda tiden är en pro-
dukt av dåligt minne och livlig
fantasi.”

Eva Jagrell, Laholm
Livsåskådning, etik, meditation,
personlig utveckling och
drömmar.

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.
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stress. 2. Våra vanor påverkar vår
miljö – hur påverkar jag mina va-
nor? 3. Qigong i teori och praktik.

Ingvar Persson, Slöinge
Föreläsningar med diabilder.
1. Andrées ballongfärd mot Nord-
polen. 2. Svalbard - isbjörnens
land. 3. Island, landet som ständigt
växer. 4. Mot Nordpolen med bal-
long och luftskepp.

Ulla Rickardsson, Vessigebro
Föreläsning med diabilder om Is-
land.

Birgitta Robinger, Oskarström
Talar om ”Orientens berättelser,
magi och dockteater” samt visar
delar av sin docksamling.

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

Erling Karlsson, Falkenberg
Bland pingviner och sjöelefanter
på Falklandsöarna. Ett
diabildsprogram om främst djur
och natur men även andra fakta
om öarna, som blev omtalade
under ”Falklandskriget” 1982.

Patrik Leonardsson,
Halmstad
Föreläser om ”Halland - innanför
hallarna”. Ett strövtåg som tar oss
från Kungsbacka i norr till
Laholm i söder, över kustens
klippor och sand och genom
inlandets djupa skogar.

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

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

Anna-Lena Nilsson, Varberg
Föreläsning med diabilder om
fotografen Matilda Ranch. En
yrkeskvinna i början av 1900-
talet.

Gunilla Nilsson, Falkenberg
Föreläser kring stresshantering.
1. Hur hanterar jag min vardags
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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 ..................................................................................................

Fakturan skickas till ..............................................................................

Skicka per brev eller faxa beställningen till

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


