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Välkommen till ett spännande

U

nder 2007 förmedlade Hallands
bildningsförbund drygt 1300 kulturprogram till föreningar, äldreinstitutioner och andra beställare. Massor av
halländska artister och föreläsare, även från
andra län, ﬁck på detta sätt möta sin publik
på bibliotek, bygdegårdar, äldreboende och
många andra ställen. Vi är glada att konstatera
att de omdömen beställarna skickat in efter
genomförda arrangemang, visar att detta är
mycket uppskattade kulturmöten.
Hallands bildningsförbund har regionens Martin Odd,
uppdrag att förmedla god kultur i länet, inte kulturförmedlare,
minst i vården. Med hjälp av Region Hallands Hallands bildningsförbund
och Kulturrådets anslag för denna verksamhet, är bildningsförbundet en resurs för både
beställare och artister i länet.
Så här går det till att boka via oss:
• Ring, e-posta eller skriv. Antingen för att berätta vilken artist du vill
ha vid vilket tillfälle eller för att få hjälp att hitta lämplig artist.
• 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.)
• Vi tar emot faktura från artisten och ombesörjer betalning av arvode,
resekostnad, skatt, sociala avgifter etc.
• Vi fakturerar arrangören på det pris vi kommit överens om.
Vår ekonomiska insats:
• Vi betalar resekostnader för halländska artister som uppträder i
Halland. För våra s.k. turné-artister, som varje säsong presenteras
med bild i katalogen, betalar vi resa, traktamente och hotell.
• Föreningar som inte får statsbidrag på annat sätt för sitt arrangemang, kan vi ge en subvention (kulturprogrambidrag). Kontakta oss
så berättar vi mer om detta.
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kulturutbud, våren 2008!
Kulturutbudet presenteras i samarbete med
Musik i Halland, som står för en kraftig
subvention av priset för ﬂera av de artister
som ﬁnns med i utbudet. (Du ser vilka
genom att Musik i Hallands logotyp ﬁnns
på sidan där artisten presenteras.) Urvalet av
turnerande artister har också skett i samråd
med Musik i Halland.

Torbjörn Johansson,
musikkonsulent,
Musik i Halland

Katalogpriserna är det som beställaren betalar, inga ytterligare kostnader tillkommer.
Priserna garanteras under den tid som anges
i katalogen.

Katalogen ﬁnns också på vår hemsida:
www.hbf.se/kulturformedling
Vi arbetar för närvarande på att kunna erbjuda möjlighet att boka artist
direkt på hemsidan. På hemsidan ﬁnns också information om och blankett för ansökan av kulturprogrambidrag.
Det är också möjligt att engagera andra artister och föreläsare än de som
ingår i detta utbud. Vi har ett stort kontaktnät och står gärna till tjänst
med tips och information.
Välkommen att kontakta oss angående vårens kulturprogram!
Martin Odd
035-177773, fax 035-177777
e-post: m.o@hbf.se
Kungsgatan 1, 302 45 HALMSTAD
Vi arbetar på bildningsförbundet:
Bildningskonsulent: Björn Lind
Hembygdskonsulent: Gullvi Andreasson
Teaterkonsulent: Björn Holmgren
Ekonomiassistent: Mia Björback
Kulturförmedlare: Martin Odd

En blomma till vår förre
kulturförmedlare Birgitta Svensson,
som nu gått i pension.
Tack, Birgitta, för en suverän
arbetsinsats under många år!
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Musik
Från visor till klassiska pärlor
Anita Milding

A

nita Milding är pianisten och
sångerskan som bor i Fjärås.
Hon är utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg och möter sin
publik i många olika sammanhang, i
kyrkor, på servicehus och fester, likväl som solist i Sydneys operahus!
Hon är frilansande musiker och
älskar att kasta sig mellan olika genrer. Med sång och pianospel i skön
harmoni, bjuder hon på ett varierat
program med bl a 40-tals-melodier,
operett och musikal-pärlor, pianostycken samt visor.
Anita skräddarsyr gärna ett program
efter era önskemål, t.ex. efter ett tema.
Självklart får publiken också vara med
och sjunga, om önskemål ﬁnns!
Om ett stämt, rätt placerat piano ﬁnns på plats, är det tacksamt. Om inte
det är möjligt, har Anita med sig ett elektriskt piano.

Bokas: Enligt överenskommelse,
både dag och kvällstid
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Pris: 1 500 kr

Musik
Trio Astrakan

H

Åse Widesäter, tvärﬂöjt, Karin Croné, kontrabas, sång,
Lars-Åke ”Snus” Svensson, piano

alländska Trio Astrakan spelar och sjunger kända visor och
klassiska pärlor, i en blandning av glada tongångar och ﬁnstämd harmoni.
Lyssna och njut av ﬂöjtens glittrande silvertoner, ackompanjerade av
pianots svängiga infall och kontrabasens stadga.
Lättsmält och bra för välbeﬁnnandet!
Trio Astrakan bildades 2006 och har spelat på bland annat Varbergs
fästning, Hallandspostens evenemang ”En kväll för boken” och var
i höstas veckans artist i P4 Radio Halland.
Medlemmarna i gruppen är välkända från en mängd musikaliska
sammanhang i Halland.

Bokas: Enligt överenskommelse
Pris: 2 000 kr
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Musik
Maria & Arne

Maria Edén, sångerska och violinist, och Arne Murby, piano, bjuder på ett
mycket omväxlande och underhållande program, där evergreens, 40- och
50-talsschlagers, visor och jazzlåtar, samsas med klassiska tongångar och
pärlor från operett och musical. Det blir en musikalisk njutstund med
smäktande tongångar, musikaliskt fyrverkeri, skön nostalgi samt mycket
stämning och känsla.
Maria och Arne turnerar ﬂitigt i föreningsliv och på äldreboenden i
Västsverige, där de gjort många bejublade framträdanden. I bagaget ﬁnns
också erfarenheter från bland annat Göteborgs Operettsällskap, Göteborgsoperan, Madeiras kammarorkester samt Ronnie Hartleys orkester
och Jan Ersson Big Band.
Maria och Arne har en stor repertoar att ösa ur, och skräddarsyr programmet allt efter sammanhang, tycke och smak.
Bokas: Efter överenskommelse
(ej måndag em, samt ej vecka 5,6) Pris: 2 000 kr
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Musik
Ingmari Dalin och Mattias Bäckman

Foto: Wenche Erichsen

Ingmari Dalin och Mattias Bäckman är musikduon som spelat sig in i
många hjärtan. De har med stor framgång uppträtt på bygdegårdar, kulturhus, äldreboenden och bibliotek, samt på olika festivaler runtom i landet.
Med Dan Andersson-programmet ”Jag väntar vid min mila”, gör vi en
musikalisk resa till ﬁnnmarkerna i Dalarnas djupa skogar. Där växte
Dan Andersson upp och hämtade inspiration till dikter som för många
blivit så kära. Berättelser ur Dan Anderssons liv vävs samman med egna
och andras tonsättningar av dikter som skildrar poetens liv, det fattiga
folkets stränga villkor och kärleken och livet i ﬁnnskogarna med mystik
och trolldom.
”Hennes röst uttrycker känsla och förankring, och en vilja att förmedla ord
och atmosfär…
Fina tolkningar med en levande konsertkänsla.”
Betyg 4 i Hallandsposten
”Mattias är en formidabel ﬁolspelare”
Stenungsundsposten

Bokas: v 6, 7
Pris: 2 000 kr
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Musik
En förtrollad afton

Lowe Pettersson och Sören Renulf

P

å 1930-, 40- och
50-talen, blom strade musikalkonsten och här bjuds vi
på pärlor från bl a South
Pacific, Kiss me Kate,
My fair lady och West
side story.
Sångaren Sören Renulf
och pianisten Lowe Pettersson har fängslats av
denna odödliga musik
– med alla olika karaktärer och tidlösa öden
som skildras – och presenterar här favoriterna. Vi njuter av sånger med uppsluppenhet och allvar, längtan och vemod. Allt serverat med förförande sång
och musik.
Sören Renulf är sångare med gedigen erfarenhet bl a från Folkoperan i
Stockholm, Norrlandsoperan i Umeå och Göteborgsoperan.
Lowe Pettersson är en ﬂitigt anlitad pianist som nått stora framgångar
både som solist och ackompanjatör. Har arbetat på Teater- och Operahögskolan, Storan och Folkteatern i Göteborg samt framträder med såväl
operasångare som trubadurer.
Programmet kan skräddarsys enligt önskemål.

Bokas: V 6, 8, 11,13, 15, 17
Pris: 2 000 kr
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Musik
Rozaz orkester

Rozaz orkester tar er med tillbaka till den gamla dansbanan!
Sång, dragspel, gitarr och keyboard skapar en glad och
underhållande stämning.
Återuppliva ljuva minnen och njut av Som varje liten pärla, En månskenspromenad, Jag vet ett litet Hotell, Wien, mina drömmars stad,
och ﬂer örhängen. På repertoaren står också Taube och visor från förr
och nu, samt glad musik för mogen- och gammeldans.
Publiken bjuds också på en härlig bild av blandade åldrar, då orkestermedlemmarna representerar både 20-, 50-, 70- och 80-talsgenerationerna!

Bokas: Efter överenskommelse, även dagtid
Pris: 2 000 kr
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Föreläsare
Björn Petersen

B

jörn Petersen är 1;e antikvarie hos Kulturmiljö Halland med särskild inriktning på byggnadsfrågor. Han har en
omfattande praktisk och teoretisk kännedom
om halländsk kultur, bl.a. som landsantikvarie
i över tjugo år.
Björn medverkar ﬂitigt i dags- och fackpress
och har skrivit tre böcker under eget namn:
Arkitektur i Halland, Husesyn och Visst vill
du gå på stadsvandring i Halmstad.
Arkitektur i Halland
Ett föredrag i anslutning till boken med samma namn. Tonvikten ligger på
1900-talets arkitektur, från kraftverken i Lagan till badortsmiljön på Särö.
Hus och miljöer sätts in i ett samhällshistoriskt och konstvetenskapligt
sammanhang. Många aha-upplevelser garanteras.
Den moderna stadens födelse
Föredraget visar hur förändringar i politik, teknik och infrastruktur skapade
vårt moderna samhälle. Utvecklingen illustreras med välfunna halländska
exempel.
700 år i Halmstad
En tidsresa genom den jubilerande residensstadens dramatiska historia från
en blygsam början i Övraby till 2000-talets dynamiska utveckling.
Föredragen illustreras med PowerPoint. Alla är ca 1 timme långa.

Bokas: Efter överenskommelse
Pris: 2 950 kr
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Föreläsare
Eva Hessel
Som en av Matkonsulterna vid Hushållningssällskapet i Halland, bygger Eva Hessel sin verksamhet på kunskap, engagemang och ett brinnande
intresse för matens betydelse för vår livskvalitet.
Med sina föreläsningar vill hon förmedla kreativa
idéer om mat för bättre hälsa och miljö och stimulera till medvetna matval och en sund inställning till mat. Hon pratar dessutom gärna och
entusiastiskt om det halländska skaﬀeriet!
Mat för alla sinnen
Ett stimulerande föredrag om matens betydelse för hälsan, som väcker nyﬁkenhet och inspiration till hälsosam och smakrik mat. Föredraget kan anpassas
efter olika målgrupper t.ex. - Rätt mat för äldre, - Rätt mat i barnfamiljen
osv.
Halländsk matkultur – vad är det?
Vi botaniserar i det halländska skaﬀeriet. I Halland har vi många underbara
smakkombinationer att njuta av som är värda att ge lite extra uppmärksamhet. Detta är bara några exempel: Laxpudding och pepparrotssmör, skinka
och grönkål. I det halländska köket utgör råvarorna ledmotivet.
Den mångkulturella måltiden
Vi reser allt mer och får nya spännande intryck från andra kulturer och nyblivna svenskar inför annorlunda maträtter. Vi gör en liten trendresa i matens
tecken och ger tips om nya livsmedel som man kanske inte vågat prova eller
en ny spännande krydda som varierar matlagningen.
Dessutom:
Till bords för 700 år sedan, när Halmstad föddes – vad åt man då?
Till livs med Linné – om mat, hälsa och levnadskonst

Bokas: Efter överenskommelse
Pris: 3 900 kr
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Föreläsare
Anna Pia Åshlund

A

nna Pia Åshlund är kulturjournalist
och översättare från Haverdal, som
skrivit mycket litteraturkritik, men
också om konst och teater. Efter att tidigare
ha varit anställd på Hallandsposten är hon
nu frilansande skribent som producerat en
mängd krönikor, reportage och intervjuer
i olika ämnen för både dagstidningar och
tidskrifter.
Modiga mamseller och
fantastiska fruntimmer
– ur kvinnornas historia i Halland
Alla behöver vi förebilder för att inspireras
och pionjärer att häpna över. Men oftast har
det varit männens stordåd som nedtecknats i historien. Här berättar Anna Pia
om en handfull kraftfulla kvinnor som levt och verkat i Halland. Vi börjar
på 1700-talet, då mamsell Charlotta körde genom landskapet med häst och
vagn, och hade en pistol gömd i förklädesﬁckan. Hon handlade med rökt lax
och bingeslöjd. Sedan fortsätter vi fram mot vår egen tid…
I författarens fotspår – litterära utﬂykter i Halland
När man läser en fängslande bok får man ofta lust att följa i författarens fotspår. Med boken under armen har Anna Pia givit sig ut på litterära strövtåg
och upptäckt halländsk natur och kultur ur en rad författares perspektiv. Vi
får höra om Fredrik Ströms Simlångsdalen, om Björn Hellbergs Laholm, om
Klara Johansons Halmstad och om Astrid Petterssons Älvsåker.
Utifrån önskemål kan Anna Pia och beställaren även välja en annan kombination, utifrån ett tjugotal författarskap med halländska rötter, som hon
har aktuella.
Hon kan också visa bilder från sina litterära utﬂykter.

Bokas: Efter överenskommelse
Pris: 3 275 kr
14

Föreläsare
Bengt Roslund

U

nder sina 25 år som producent
på SVT svarade Bengt Roslund
för produktioner inom ﬂera olika
områden, t.ex. religion, dokumentär, teater
och underhållning. Under 15 år stod han
också bakom de ﬂesta av Lasse Holmqvists
program, t.ex. Här är ditt liv. Här får vi
möjlighet att vara med när Bengt öppnar
dörren till sitt rika minnesarkiv från spännande TV-år.

Det här var mitt liv
Här avslöjas spelet bakom TV-kulisserna. Under en serie Här är ditt livprogram hände det onaturligt många saker som inte borde hända…
Två år med en kung
Vi får höra om ett nära programsamarbete med Gustav VI Adolf, som
inför sin 90-årsdag bjöd mer på sig själv än någonsin tidigare.
TV-möten med påve, patriark och Karmelit-nunnor
En berättelse om världsunika inspelningssituationer som inget ﬁlmteam
hittills kommit i närheten av.
Människor jag inte kan glömma
Om Sten Broman, Nils Poppe och andra storheter från gårdagens artistvärld.

Bokas: Efter överenskommelse
Pris: 2 650 kr
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Föreläsare
Lars-Olof Hallberg
Del 2: Skildrar syskonens sista sommar
på gården. När ladugården från 1871
inte längre uppfyller myndigheternas
krav, avvecklar de sitt jordbruk och
pensionerar sig.

Gården på fjället

Lillhärjåbygget är landets sista fjälljordbruk, långt från närmsta bilväg. Denna
bildserie följer gården genom alla
årstider. Bland höga fjäll lever man
med fjällnära kor, utan elektricitet,
ars-Olof Hallberg är natur- slår sina ängar med lie och brukar sin
fotograf och föreläsare på heltid fjällfäbod.
och har specialiserat sig på att Kjeåsen – gården där ingen
dokumentera företeelser på väg att försvinna. Han har fått ﬂera utmärkelser borde bo
och hans böcker, ”Den siste bonden 600 meter upp på en otillgänglig klipppå Tämmesboda” (2004) och ”Går- hylla i Hardangerfjorden, ligger Kjeåsen.
den på fjället” (2006), har blivit stora Gården blev känd genom Bror Ekströms
bok från 1958, ”Folket på Kjeåsen”. Nu
framgångar.
får vi höra om allt som hänt sedan dess.
Samtliga program ca 1 tim.
Bildvisning ingår och föreläsaren har Ladans landskap
med egen utrustning.
Till vackra bilder från odlingslandskap
Mer information på www.fotohallberg.se runt om i landet, får vi höra om kulturDen siste bonden på Tämmesboda värdet i de tiotusentals ladugårdar, ängsDel 1: Under ett år följer vi syskonen lador och härbren som förfaller i samband
Stig och Berit Aronsson, som brukar sin med nedläggningen av svenska gårdar.

L

gård i Småland på gammalt vis. Många Havsörnarna vid sjön Åsnen
kloka tankar om ett liv utan elektricitet En bildberättelse om den majestätiska
och i samklang med naturen.
havsörnens återkomst till sjön Åsnen.

Bokas: Efter överenskommelse, även dagtid
Pris: 3 150 kr
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Föreläsare
Med ostindiefararen Götheborg
Från Nice till London

Ä

nda sedan innan kölsträckningen i mitten av 90-talet, har Kjell
Carlsson med stort intresse följt bygget av ostindiefararen Götheborg,
den världsberömda kopian av det svenska skepp som efter två års
seglats över världshaven, gick på grund utanför Göteborg, 1745.
Kjell gick bl a en smidesutbildning i anslutning till bygget och var en av de
frivilliga som gjorde avfärden 2005, från Göteborg mot Kanton, möjlig.
Här berättar Kjell om när han mönstrade på Götheborg inför den tionde
etappen mellan Nice och London. Det blir en spännande seglats genom
Medelhavets sol och värme och Atlantens regn och storm och vi får bl a
höra om den gången när en kvinnlig besättningsman föll i havet!
Berättelsen varvas med bildspel, ﬁlmsnuttar och ljudeﬀekter.
Bokas: Enligt överenskommelse
Pris: 1 500 kr
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Teater

18

Teater
Teater Golem
Och roligt ska vi ha!
En kabaré baserad på texter av
Karl Valentin, vars galna humor
är absurd och anarkistisk, som en
korsning mellan Hasse och Tage
och Bröderna Marx!
5 aktörer,
speltid ca 2 tim inkl. paus.
Scenkrav: minst 4x4 m.
Byggtid minst 2 tim.
– gärna bärhjälp
OBS! Vi kan också spela
kortare versioner av kabarén!

Kärleksbrev
En rolig och gripande berättelse om
en livslång vänskaps- och kärleksförbindelse som till största delen hålls
vid liv genom brev. I två timmar får
publiken lyssna, skratta och kanske
fälla en och annan tår.
2 aktörer,
speltid 2 timmar inkl. paus.
Scenkrav: 4m bredd och 2m djup.
Byggtid 1 tim.
Kan även spelas dagtid.

Hertha Berggren och Inge Linder

Bokas: Efter överenskommelse
Pris: 3 000 kr/föreställning
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Teater
Herberts och gänget
Efter framgångar med sin förra föreställning ”De små detaljerna”, presenterar
Herberts och gänget nu ett nytt sång- och danslustspel inför våren 2008.
Stättareds teatergrupp
Under våren spelas den folkliga och humoristiska ”Midsommardröm
i Fattighuset”.
Detta är Pär Lagerkvists mest spelade pjäs och känd som den ljusaste
författaren skrev.
7 aktörer, speltid ca 90 min, byggtid 1 tim, spelyta minst 5 X 4 m.

Övrigt
Folkdanslag &
Herrskapsdansare
i Halland
Medlemmar i
Svenska folkdansringen
Falkringens folkdanslag
Falkringens ViKan-grupp
Folkdansens vänner i Halmstad
Fotnot
Herrskapsdansarna
Ränneslövs folkdanslag,
barndansgrupp
Snöstorps folkdanslag
Vallda folkdanslag
Varbergs folkdansare
Körer
Ceviterna, Falkenberg
Falkenbergs manskör
Halmstads Kammarkör
Halmstads manskör
Hylte manskör
Kapella, Snöstorp
Kungsbacka Kammarkör
Laholms manskör
Mölndals Kammarkör
N:a Hallands körsällskap
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Oskarströms kyrkokör
Varbergs Kammarkör
Varbergs kvartettsällskap
Wipå-kören
Spelmanslag
Forskarlens spelmanslag
Hallingastråk
Harplinge spelmanslag
Hällesåkers spelmanslag
Lagabygdens nyckelharpor
Nissadalens spelmanslag
Runevads musikanter
Sibbarps spelmanslag
Tvååkers spelemän
Tvärdraget
Morups Spelstugas Spelmän
Dragspels-klubbar
Fjärås dragspelsklubb
Halmstads dragspelsklubb
Herberts Dragspelsgäng
Hyltebygdens dragspelsgäng
Laholms dragspelsklubb
Dragkrokarna
Varbergs dragspelsklubb
Vessigebro dragspelsklubb

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

Bernt-Åke Fransson & Kjell Clase,
Kungsbacka
Spelar och sjunger schlagers och
örhängen. Programmet kan även
mixas med jazz om så önskas.

Annika Andersson, Träslövsläge
Spelar traditionell klassisk dragspelsmusik med bl.a. Calle Jularbo och
Evert Taube

Bernt-Åke Fransson &
Catarina Reimertz, Kungsbacka
Bjuder på välkända schlagers och
visor från blandade tider.

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

Sven-Erik Gissbol &
Elver Ohlander, Halmstad
Sång och dragspel, mixat mellan
schlager, visor och dragspelslåtar.
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 Hedenbratts musik och liv.
Ulrika Ekre med ackompanjatör,
Halmstad
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. Elvis-låtar. 5. Stjärnorna
kvittar det lika, Nils Ferlin.
Karin Eriksson,Varberg
Karin kan halländsk folkmusik både
i teori och praktik, vilket gör hennes
program intressant för oss som
saknar djup kunskap i ämnet.

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?
Goa Gubbar, Varberg
Glada spelmän med skön musik.
Leif Isebring &
Ann-Louise Liljedahl, Halmstad
Sjunger välkända visor till gitarr,
mandolin och blockﬂöjt.
Stefan Isebring, Halmstad
Toner från förr. Berättar om äldre
tiders musikinstrument samt spelar
på dem. Många har han byggt själv.

Hasse Johansson &
Gert Svensson, Laholm
Deras repertoar består av Evert Taube,
Brita & Göte Ferdinandsson, Laholm Dan Andersson och Lasse BerghagenSång och dragspel med syntmodul
sånger. Musiken till deras sång spelas
och en repertoar med såväl gamla som på dragspel och 12-strängad gitarr.
nya schlager och visor.
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Halländska artister
Jan-Erik Johansson , Marita Widarsson
& Martin Andersson, Tvååker/Sibbarp
Med gitarr och sång bjuder vi in till
visor, underhållning och allsång.
Uppträder som duo eller trio. Jan-Erik
och Martin spelar även upp till dans!
Calle Karlsson, Varberg
Underhållare och trubadur
med bred repertoar.
Gösta Karlsson, Falkenberg
Sång till gitarr. 1. ”Titta in i min
lilla kajuta”, visor och 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
Wienermusik och sånger ur den
svenska visskatten.
Jörgen Magnusson, Halmstad
Framför tidlösa schlagers och
visor till eget jazzdoftande gitarrackompanjemang.
Morups Spelstugas Spelmän
Visor, schlagers, folkliga låtar, psalmer och läsarsånger framföres med
22

dragspel, durspel, munspel, ﬁol,
mandolin och gitarr.
Bokas för underhållningsmusik,
allsång eller kyrkliga arrangemang,
t.ex. julmusik och musikgudstjänster.
15 medlemmar, men kan även spela i
mindre konstellationer. Både dag- och
kvällstid.
Birgit Nilsson Huss & Andreas
Huss, Halmstad/Lund
Lättsam klassisk musik blandat med
musikaliska melodier, jazzballader
och visor.
Nordanvind
Blockﬂöjtsensemble med medlemmar
från Halmstad och Falkenberg. De spelar på 8 olika storlekar av blockﬂöjter.
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.
Många olika program!
Läs mer; www.nylander.info
Stefan Petzén, Halmstad
Sång till gitarr.
Seniorsextetten, Halmstad
Sång och dragspelsmusik varvas
med lyrik, spex och roliga historier.
Sjung och Le
Med dragspel och gitarr bjuder
Anita Öjersson och Karl-Åke Johansson
på en blandad repertoar från
Sven-Ingvars till Evert Taube.
Kenth Skogh, Tvååker
Dragspelare med en repertoar av
både gammal och nyskriven musik.

Halländska artister
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 och
dragspel.
Gun Svensson & Susanne Kihl,
Veddige/Varberg
Visor från livets skiftningar och
skeenden, alla med anknytning
till Halland.
Filip Svenzon, Tvååker
Dragspelare med Jularbo, Taube
och Cedermark på programmet.
Sven Söderberg, Halmstad
Gitarr, dragspel och sång. Sven har
med sig rytminstument om du vill
spela med.
1. Svenska sånger och visor.
2. Visprogram på franska.

Två polare
Arne Pettersson & Johnny Eriksson
sjunger samt spelar gitarr och dragspel, en mixad repertoar med visor
och schlagers.
Håkan Vidar, Varberg
Håkan spelar och berättar om den
legendariske Varbergsspelmannen
Hugo Berntsson.
Dan Winde & pianist
Sång till pianomusik. Sakrala sånger
blandas med operettmelodier och
visor.
Benkt Åscar, Våxtorp
Trubadur som sjunger egna och
andras låtar till gitarr. Vill gärna
att publiken sjunger med.

Halländska föreläsare
Stig Asterling, Halmstad
Föreläsning med diabilder:
1. Med tåg till Copper Canyon;
rundresa i Mexico, våren 2007
/ nytt program våren 2008
2. Världens 7 nya underverk,
enligt en världsomröstning 2007
/ nytt program våren 2008
3. Safari i Regnbågslandet
– Rundresa i Sydafrika
4. Med Inlandsbanan
från Mora till Gällivare

Åsa Axberg, museilektor, Varberg
Vem var Bockstensmannen?
Föredrag med bilder.
Bengt-Göte Bengtsson, Halmstad
Föreläser om August Bondesson och
sjunger en del av hans upptecknade
visor.
Eva Berntsson Melin, Länsmuséet
Varberg
Föreläser och visar bilder 1. Förklaringar till det oförklarliga - om sägner
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Halländska föreläsare
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.
Hertha Berggren, Falkenberg
1. Dramatiserad föreläsning om HC
Andersen, hans liv och odödliga sagor.
2. Kura skymning, ett program om
Selma Lagerlöf och hennes böcker om
familjen Löwensköld och händelserna
på Hallstanäs. 3. Karen Blixen, en
av Danmarks stora diktare som är
känd över hela världen. Om hennes
förunderligt raﬃnerade och skimrande
författarskap vill jag berätta och ge
er några av hennes otroliga historier.
4. Jag minns den ljuva tiden.
Föreläsningen bygger på berättelser om
skolan som dokumenterats av enskilda
och studiecirklar runt om i Halland.
Solveig Bryntesson Bernlöv, Särö
Vad gör jag med lådorna på vinden?
De innehåller föremål som 7 kvinnor
bevarat. Minnen om hur det var förr,
att växa upp på landet och i stan
1868-2004.
Lennart Dahlström, Halmstad
Föreläsning med diabilder:
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
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världsdelar. Dessutom har Lars gjort
16mm ﬁlmer. 1. ”Livet, konsten och
kärleken”, en ﬁlm från Toscana. 2.
”Vackra Danmark”. 3. ”Halland mest
från luften”.
Lars Grimbeck, Varberg
En unikabox full med halländska
dialekter och uttryck - men också
minnen av hur de gamle talade, de som
aldrig talade annat än halländska.
Björn Haraldsson, Träslövsläge
Grönland, en resa i kajak bland
vikingar och inuiter.
H G Karlsson, Halmstad
Spåren i kulturlandskapet.
Landskapet skapas i ett samspel
mellan människa och natur
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 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
verkliga historia.
3. Över tid och rum. Foton tagna
under 10 år.

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
Föreläser kring stresshantering.
1. Hur hanterar jag min vardagsstress.
2. Våra vanor påverkar vår miljö
– 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.

Torsebro till de dubbla utﬂödena i
havet och på vägen ser vi olika fåglar
och blommor.
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, Oskarström
Talar om ”Orientens berättelser, magi
och dockteater”, samt visar delar av
sin docksamling.
Ingegerd Sahlström, Halmstad
Ordförande i Astrid Lindgrensällskapet
föreläser om Astrid Lindgren,
hennes liv och hennes böcker.

Stig Stjernberger, Träslövsläge
Efter mer än 30 år som redaktör,
producent och chef inom radio
och TV, kan Stig Stjernberger
erbjuda uppskattade berättelser om
spännande personer han intervjuat
i olika sammanhang. Här kan vi
möta Poppe, Palme, Persson och
Ulf Norenius, Varberg
Sahlin, likväl som Beppe Wolgers, Lill
Kreta – städer och stränder
Vi besöker en bergig ö som har mer att Lindfors och andra kända artister. En
erbjuda än ﬁna badstränder, t ex en ﬂera bit av vår nutidshistoria, presenterad
på ett underhållande sätt.
tusen år lång kulturhistoria.
Mitt Dalsland
Blänkande vattendrag mellan milsvida Gunnel & Gert Svensson
skogar och idylliska gårdar med små- Har lång erfarenhet av blommor och
skaligt jordbruk. Vi följer årstiderna i trädgård. 1. En resa bland blommor
i bild och ton.
Dalsland, ett Sverige i miniatyr.
2. Människor vi mött i USA.
Vattenriket
3. Råd och tips i trädgården.
Kom med ut i Kristianstads
4. Ovanligheter i naturen.
vattenrike! Vi följer Helge å, från
Stefan Nilsson, Halmstad
Föreläsningar med diabilder.
1. Mina smultronställen i södra
Halland 2. Höstvandring i Kvikkjokk
och Sarek 3. Sydamerikanska bilder
4. Naturens väsen.
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Beställningsblankett
Vi beställer följande artister/föreläsare
1. ..................................................................................................................
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Dag ................ Tid ........... Plats ...............................................................
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Dag ................ Tid ........... Plats ...............................................................
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Kontaktperson ..............................................................................................
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Skicka per brev eller faxa beställningen till:
Hallands bildningsförbund, Kungsgatan 1, 302 45 HALMSTAD
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