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Föreläsare

Välkomna till 2010 års kulturutbud!
I år kan Hallands bildningsförbund tillsammans med Musik i Halland 
erbjuda ett större utbud än någonsin. Vår strävan är att ge kulturen i 
vården och föreningslivet luft under vingarna!
Till våren bjuder vi åter in till träffar i länets kommuner för att diskutera 
utbudet, utbyta tips och presentera några kompletterande program, bl a 
2010 års julprogram.

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).
 • Behöver du besked om din bokning till någon viss dag? Uppge i så fall detta vid 
  bokningen. I övrigt tar vi hand om bokningarna efter hur nära i tiden de ligger.
 • 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.
 • Katalogpriserna är det som beställaren betalar, inga ytterligare kostnader 
  tillkommer. Priserna gäller för program på ca. 45 min. 
  OBS; priserna kan eventuellt justeras under innevarande år.

Vår ekonomiska insats:
 • Vi betalar resekostnaden för artisterna i utbudet.
 • Regeringen har föreslagit att det statliga kulturprogramsbidraget ska 
  upphöra. När vi vet säkert besked kommer vi att meddela detta på 
  vår hemsida.

Katalogen finns på vår hemsida – www.hbf.se/kulturformedling

 • 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.
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Hallands bildningsförbund
samordnar och förmedlar kultur av god 
kvalitet till vården och föreningslivet i Halland.
Vi arbetar för att öka kunskapen och medvetenheten om kulturens 
betydelse för äldre. Med hjälp av Region Hallands anslag och genom 
samverkan med Musik i Halland, är vi en resurs både för beställare och 
artister i länet.

Musik i Halland
är ett regionalt utvecklings- och kunskaps-
centrum för Hallands musikliv.
Huvuduppgift är att erbjuda musikupplevelser av hög konstnärlig kvalité.
Detta uppdrag utför vi bl a genom ett tätt samarbete med Hallands 
bildningsförbund när det gäller Musik i Vården och seniorverksamhet.
Alla hallänningar är värda bra musik!
Läs mer om Musik i Halland på hemsidan; www.musikihalland.se

Torbjörn Johansson
Musik i Halland

Aschebergsgatan 1
302 42 HALMSTAD

035-17 79 73
torbjorn.johansson@musikihalland.se

Martin Odd
Hallands bildningsförbund
Kungsgatan 1 
302 45 HALMSTAD
035-17 77 73, fax 035-17 77 77
m.o@hbf.se

M u s i k e r  2 0 1 0

”Ute blåser sommarvind 
– inne spelar William Lind”

Duo Rêverie

Efter fina omdömen från beställare i 
vården och föreningslivet återkommer 
detta program 2010. 

Malin Ebbinghaus - flöjt och Valentina 
Lorenz Cammans - harpa, bjuder på 
en musikberättelse om kärlek, liv och 
hopp. Taubes medryckande valser 
blandas med klassiska pärlor och 
irländska jiggar och med musiken 
färdas vi till Skagens fantastiska hav 
och över irländska hedar. Njut av flöjt 
och harpa på nära håll, i ett varierat 
program med musikglädjen i centrum.
 

”Ett fantastiskt program av två fullfjädrade 
proffs. Succé = högsta betyg!”  

SPF-förening, Kungsbacka.

Pris: 2.100 kr, exkl moms

Härliga godbitar från radions guldålder 

med Ginestrakvartetten
Populära schlager, klassiska pärlor och 
kanske en eller annan marsch från tiden 
då Grammofontimmen sändes i Sveriges 
Radios enda kanal. Harry Brandelius var 
artisten på modet och Sven Jerring var 
radiorösten som alla kände igen. Det 
hela kryddas med berättelser och skojiga 
historier, och rätt som det är kan en glad 
refräng-sångare dyka upp och ta ton.
Följ med Musik i Hallands stråkkvar-
tett på musikaliska utflykter i 40- och 
50-talens Sverige och möt:

Peter Skoog 
– vår stilige försteviolinist!

Michael Nielsen 
– den eldige tangokavaljeren!

Jan Svensson 
– handplockad från William Linds orkester!

Charlotte Edin 
– tjejen med swing!

Pris: 2.100 kr, exkl moms
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Henrik Karlsson & Alexandra Murdock Örjan Hjorth & Christer Ågren

Denna  flitigt anlitade halländska 
visduo kan ses på musikträffar som 
Steninge Visfest, i föreningslivet el-
ler inom vården. Med stor spelglädje 
bjuder de på en charmigt svängig och 
känslosam underhållning med härlig 
mix av humor och finstämt allvar. 
Vi ska visa er!

Ett glädjerikt möte med nya och gamla 
visskalder. Allt från Evert Taube och Dan 
Andersson till Ola Magnell och egenskriv-
na visor. Vi utlovar en känslosam resa där 
skratt och tårar kan gå hand i hand. 
Dikter och Dagssedlar

Tonsättningar av Stig Dagermans dikter 
ledsagar en musikalisk berättelse om 
hans liv. 
Hommage till Mäster Cees

Kända och okända visor av Cornelis 
Vreeswijk blandas med anekdoter och 
berättelser om Cornelis och hans liv.
 

SCHLAGER 
– som du aldrig hör det förut!

Med värme och musikalisk finess 
bjuder två mångsidiga musikanter på 
50- och 60-talsschlagers som i origi-
nal hörts med bl a Ulf Peder Olrog, 
Owe Thörnqvist och Gunnar Wiklund. 
Eftersom en del av sångerna har sitt 
ursprung i USA kan en doft av country 
och blues finnas med i arrangemang-
en. Uppskattade berättelser om ”tiden 
då det begav sig” binder ihop före-
ställningen som bygger på lika delar 
humor, kärlek och ”glimten i ögat”.
 

”Småmysiga visor till kaffet som sprider en 
doft och gemyt från en svunnen tid!”

Lira Musikmagasin

Anders Juhlin &
Ann-Sofi Härstedt

Leif Isebring & Ann-Louise Liljedahl

Ann-Sofi 
Härstedt 

kombinerar 
frilansverksam-

het som konsertsångerska med opera- 
och musikalroller. 
Anders Juhlin är en flitigt anlitad pia-
nist och kapellmästare från Malmö, 
rör sig i de flesta genrer och jobbar 
dessutom som kyrkomusiker.
 
Russinen ur kakan

Med lekfullt gestaltande, danssteg 
och tidstypiska kläder växer en mu-
sikföreställning fram där 20-, 30- och 
40-talets mest älskade schlagers och 
örhängen slår an tonen. Följ Fröken 
Chic`s kärlekshistoria!
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Serverat på Vita duken
Visst är det härligt att gå på bio! När ljuset 
går ner pussas vi lite i de sköna biofå-
töljerna och sedan börjar filmen. Minns 
ni alla underbara sånger och sångartister? 
Musiken från ”Singing in the rain”, ”Casa-
blanca”, ”Sound of music”, alla de härliga 
musikfilmerna från 40-, 50- och 60-talet. 
Vi sjunger på både svenska och engelska 
och kryddar vår musikaliska filmresa med 
både romantik, flamenco och balkansväng!  

Vykort från När och Fjärran
Här kommer musikaliska hälsningar 
med sånger från hela världen. Njut av 
musiken och klappa takten till sångerna 
från bl a Grekland, Bulgarien, Irland, 
Norden och Afrika. Och hinner ni med 
att räkna alla våra instrument? Tumpia-
no, bosoki, djembe, bodhran, darboka, 
mandolin, dragspel och t o m näsflöjt! 

”Helt fantastiskt. Både musik, sång och texter”
Hembygdsförening

M u s i k e r  2 0 1 0 M u s i k e r  2 0 1 0

Pris: 2.100 kr, exkl moms Pris: 2.100 kr, exkl moms Pris: 2.100 kr, exkl moms Pris: 2.100 kr, exkl moms
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Suzanne Rangstedt & Bengt Magnusson Karin Funk & Thomas Andersson

Suzanne Rangstedt är en av Göteborgs 
flitigaste skådespelare och ofta önskad 
till seniorträffar. 
Bengt Magnusson är gitarrsolisten som 
bl a annat är ständig följeslagare till 
artisterna Anders Ekborg och Peter Har-
ryson. Den senare förklarade under 
Allsång på Skansen 2008; -Utan ho-
nom ställer jag mig inte på en scen! 
Det är så skönt att sitta och minnas

Ja, så lyder en rad ur Carl Antons under-
bara visa ”Om maskros och tjärdoft”, 
som alltid finns på denna duos reperto-
ar. I övrigt varieras programmet med allt 
från 60-talsschlager, humoristiska texter
av Kent Andersson, visklassiker till 
spanska gitarrsolon. Allt för att i stunden 
kunna skapa ett program som passar 
vid varje unikt speltillfälle.

Karin Funk: Sångerska och musikal-
artist med stor erfarenhet från stora 
och små scener, nyligen som Mary 
Poppins på Göteborgsoperan.

Thomas Andersson: Gitarrist med 
stor musikalisk bredd, verksam 
som musiker/sångare i många olika 
sammanhang, bl.a. musikteater, 
visfestivaler runt om i Sverige och 
bejublat konsertprogram på Skansen i 
Stockholm.

Ridån går upp
En kvinnans drömmar och tankar om 
kärleken och livet är den röda trå-
den i detta vackra och humoristiska 
program. Sånger av Ernst Rolf, Povel 
Ramel, Hasse & Tage m fl, blandas 
med berättelser från revy- och musik-
teaterscenen genom tiderna.

Gudrun Rooth

Med sång och gitarr är en önskad 
artist tillbaka!

Ljuva 60-tal!
Ett årtionde fyllt med dramatik, ”Hylands 
hörna” och framtidsdrömmar. Medan 
den första människan gick på månen 
gick vi hemma i köket och sjöng Klas-
Göran, Kör långsamt, Ljuva sextital, 
Regniga natt, Fröken Fräken och andra 
sånger. Gudrun berättar, sjunger och 
publiken får härliga minnen som lockar 
till skratt och allvar.     Allsång så klart! 
Visor vid vindens ängar

Vår fantastiska sång- och visskatt får 
här hela vår uppmärksamhet. Bellman, 
Birger Sjöberg, Taube, Beppe Wolgers, 
Alf Hambe m fl, lyfts fram i ord och ton. 
Solen glimmar, Det var dans, Får jag 
lämna några blommor, Visa vid vindens 
ängar, Omkring tiggar´n från Luossa, Till 
Stockholms skärgård. Lockar till Allsång!

Under denna rubrik erbjuder vi ett 
somrigt och ungdomligt musikprogram, 
framtaget speciellt för äldreomsorgen. 
Halländska ungdomar i färd med att 
forma en musikalisk bana, bjuder upp 
till ett charmigt, underhållande och mu-
sikaliskt möte över generationerna. Stor 
succé sommaren 2009, med ett 70-tal 
bokningar!

Programmet presenteras genom samver-
kan mellan Hallands bildningsförbund, 
Musik i Halland och flera studieförbund.
Vi arbetar för att öka kommunernas 
åtagande så att detta önskade program 
kan erbjudas till ett förmånligt pris kom-
mande sommar.

”Säg det i toner”
– Sommarprogram 2010

M u s i k e r  2 0 1 0 M u s i k e r  2 0 1 0

Pris: 2.100 kr, exkl moms Pris: 2.100 kr, exkl moms Pris: 2.100 kr, exkl moms
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Möt duon från bejublade 
framträdanden i föreningsliv 
och på äldreboenden.
 

Musikalisk Njutstund
Evergreens, 40- och 50-tals
schlagers, pärlor från operett 
och musicals – med sång, 
piano och violin bjuds publi-
ken på ett musikaliskt fyrver-
keri med mycket stämning, 
känsla och skön nostalgi.
 

”Mycket uppskattat, proffsig 
sång med mycket variation av 
låtarna i programmet”

PRO-förening

Arne Murby 
& Maria Edén

Den svenska visans 
skattkammare 

Ett konsertprogram med guld-
kornen från våra stora svenska 
visdiktare som Evert Taube, Bir-
ger Sjöberg m fl 

Seniorernas favoriter 
På återhörande med många av 
de mest älskade sångerna från 
40- och 50-talen, av bla Taube, 
Stig Olin och Lasse Dahlqvist.
 

Strålande jul
En av Sveriges främsta vistolkare 
ger ett mycket vackert julpro-
gram med våra traditionella 
julsånger. 

Axel Falk

Även detta år finns möjlighet 
att boka deras uppskattade 
föreställning ”Ett Ögonblick!” 
Självklart går det också att 
önska andra program från 
Eva och Gregers breda reper-
toar.
 

”Musiken spände från barndom 
till åldrande, Evas starka röst och 
Gregers spel på gitarr och fiol 
gav extra djup och känsla”

Förening i Göteborg
 
”Ett mycket uppskattat framträ-
dande”

Pensionärsförening, Varberg

Eva Bartholdsson 
& Greger Siljebo

Sedan 1988 har Gun & Su-
sanne varit en önskad duo 
i vården, föreningslivet och 
vid festliga sammankoms-
ter. Dom har spelat in flera 
skivor, bl a med tonsatta 
dikter av Pelle Näver, och 
gjort musikaliska gästspel i 
Norge och USA. 
Här erbjuder de tre vispro-
gram med gitarr och sång.

Halländska visor
En musikalisk resa genom Halland.

Visor i hatten
Vi låter hatten bestämma visan... 
ett glatt program!

Med glimten i ögat
Ett program som blivit vår spe-
cialitet. Fyndiga och finurliga 
visor, bl a med Pelle Näver.

”Blandade, bra visor. Mycket 
proffsigt och trevligt.”  
Från beställare i Halmstad

Gun Svensson 
& Susanne Kihl

Den flitigt turnerande vis-
sångaren Lucas Stark har
erhållit bl.a. Taube och Olrog-
stipendier och blev 2009 in-
vald som ledamot av Svenska 
Visakademien.

Tillsammans med den världs-
turnerande och karismatiska 
violinisten Livet Nord har 
han utarbetat nya spännande 
arrangemang till både kända 
och mindre kända sånger 
av bl.a Allan Edwall, Ruben 
Nilson, Evert Taube och Dan 
Andersson.

”Mycket personligt och 
charmfullt framträdande. Det 
kan inte bli bättre”

Hem & samhälle, Halmstad

Lucas Stark 
& Livet Nord 

Jessica & 
Anders Nylander

Musikerparet som satsar på 
närheten till sin publik.

En strimma solsken 
– Nytt program för 2010

Våra soligaste sånger hjälper oss 
att se och uppskatta guldkornen 
i vardagen. Med närvaro, värme 
och  glädje förmedlas sånger 
som ”Öppna ditt fönster” och 
”Med dig i mina armar”.

Hjärtats saga
Vår uppskattade musikaliska 
resa genom en människas liv. 
Berättelsen varvas med älskade 
sånger som ”Den gamla dans-
banan”, ”I dina kvarter” och 
”Tvenne hjärtan”.

”Mycket uppskattat av delta-
garna. En fullpoängare!”

Från beställare i Halmstad

M u s i k e r M u s i k e r

Pris: 2.100 kr, exkl moms Pris: 2.100 kr, exkl moms Pris: 2.100 kr, exkl moms Pris: 2.100 kr, exkl moms Pris: 2.100 kr, exkl moms Pris: 2.100 kr, exkl moms
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Möte i Bohuslän – en 
nordisk konsertupplevelse

 
Underbara melodier av 
Benny Andersson, Evert Taube, 
Alf Prøysen och Grieg. 
Virtoust och bländande 
vackert!
 

”Nordiskt succépar, stående 
ovationer!”  

Kungälvsposten      
                      
”Reidun är helt fantastisk, Dan 
en virtuos på pianot. Toppen!”

Beställare i Falkenberg

Reidun Sæther 
& Dan Lindén

Underhållaren och radiopro-
filen Bertil Sandström ger här 
ett populärt sång- och berät-
tarprogram.
 

Från Ernst Rolf 
till Hootenanny Singers

Med sina två medmusikan-
ter bjuder han på ett knippe 
evigt gröna schlagermelodier.
Musiken varvas med uppskat-
tat berättande om sångerna 
och artisterna.
 

”Smittande, lättsam underhåll-
ning. Blev mycket populärt!”

PRO-förening, Halmstad
 
”Tre glada sångartister med 
fantastisk publikkontakt”

Beställare i Knäred 

Sandström & Co

Resan fortsätter för ett av 
2009 års mest bokade 
program.
När musikalitet, sväng och 
hålligång kombineras med
humor och publikkontakt, då 
blir det bra.
 

”Toppen! Tiden gick alldeles för 
fort! Vilken fart! Gamla, välkända 
melodier där alla kunde sjunga 
med”

Äldrecenter i Kungsbacka

Smépôjka Stina Karlsson & 
Thomas Andersson

Med klarinett, piano, sång 
och musikaliska släktband 
bjuder mor och son på musik 
över generationerna.
 

Farmors jazzfavoriter
Axels farmor Stina har valt ut 
några av sina älsklingslåtar från 
jazzens glansdagar på 1900-
talet. Ett program med låtar som 
de äldre känner igen och de 
unga gillar.  
 

Frågesport och allsång
Karin och Axel ordnar även 
gärna musikalisk frågesport eller 
leder allsång!

Ke
nt

 N
ils

so
n

Karin och Axel Croné

M u s i k e r Musiker Musiker 2010H b f

Pris: 2.100 kr, exkl moms Pris: 2.100 kr, exkl moms Pris: 2.100 kr, exkl moms Pris: 2.100 kr, exkl moms Pris: 2.000 kr

Stinas bakgrund som 
showartist och Thomas 
som teatermusiker, skapar 
en spännande dynamik på 
scenen.
 

Inbjudan till Bohuslän
Res med Evert Taube från Bo-
husläns kobbar till stäppen på 
Pampas, tillsammans med en 
äkta, svensk visluta.
 

För kärlekens skull
En kärleksfull blandning av gam-
la och nya visor, allt från Evert 
Taube och Olle Adolphsson till 
Ted Gärdestad.
 

”Underbar sång och musik…
publiken applåderade fram 
extranummer”

PRO-förening

Genom falkögat?
Med dessa artister och 
program får publiken luft 
under vingarna och 
svävar i molnfri himmel!
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Jazzduon från Frillesås består 
av Staffan Bothzén, piano,
och Anna Lavner, sång. De 
båda musiklärarna har varit 
en duo sedan -95 och spelar 
både i seniorsammanhang, i 
kyrkan och på krogen!
 
Den gamla hederliga jazzen

Välkommen att ”digga” de 
vanligaste jazzlåtarna vi minns 
från 1900-talets början och mitt. 
Lyssna också till spännande 
historik kring tonsättare och 
artister. Sitt ner och njut till bal-
laderna eller ta en svängom när 
det ”swingar” som mest.
 

Jazz på Svenska
Här bjuds ett härligt vår- och 
sommarprogram i bästa Monica 
Zetterlund-stil. Känn doft av hav 
och sol, se båtar och ängar och 
lyssna till måsars skri. Ett både 
roligt och vackert program med 
texter av Hasse & Tage, Povel 
Ramel, Lars Forsell m.fl.

Lavner & Botzhén Duo    

Varsågod, en två meter lång 
herre från Kungsbacka som 
sjunger visor till gitarr just 
för dig! Här bjuds personliga 
tolkningar av Bellman, Taube 
och Cornelis, likväl som Lars 
Demian och Ulf Dageby. Och 
inte minst, av Ruben Nilsson. 
Och mellan varven gärna 
en egenkomponerad sång 
om kärlek eller hembygden i 
Norra Halland. På repertoaren 
finns dessutom humoristiska
visor om tillsynes tråkiga ämnen 
som arbetsmarknadspolitik, 
sjukvårdsekonomi eller den 
svenska vapenexporten!
 

Traditionella visor
Visor från Bellman till idag – 
kanske inte så traditionellt som 
det låter.
 

Politiska visor
Texter om kvinnor, kärlek, och 
hav, men ändå inte.

Mikael Johansson
Gamla favoriter
Fem glada musikanter bjuder 
upp med sång, gitarr, dragspel, 
bas och trummor. Vi spelar det 
vi heter, gamla favoriter! Både 
schlager, jazz och visa med en 
och ibland två sångsolister, så-
väl som sång av alla musikan-
terna unisont. Vi spelar gärna 
upp till dans, tango, slowfox, 
foxtrot och andra rytmer efter 
beställarens behag.
Pris: 2.500:-

Bara På Skoj                                   

Tre glada musikanter som med 
bra låtval och roliga hattbyten 
bjuder på en härlig stund med 
låtar som Johan på Snippen, 
Capri, Den gamla spinnrocken 
m fl. Till det ett knippe Lasse 
Dahlqvist-melodier, framförda 
i äkta Göteborgsanda! 
Pris: 1.200:-

Rätta draget                                                                                                                                           

Maja Adamsson, tillsammans 
med någon av sina musikaliska 
vänner, fångar schlagers och 
låtar ni allra helst vill höra. 
Gitarr, dragspel och sång.
Pris: 1.900:- (Maja ensam; 1.400:-)

Lars Högdahl                                                                                               

Trubaduren och radiounderhål-
laren som här bjuder på ett 
sång- och musikprogram kryd-
dat med kåserier och anekdoter 
i humorns tecken. Sånger till 
gitarr från hela den gyllene epo-
ken, från Bellmans dagar fram 
till modern tid. Även program 
på danska, norska och engelska.
Pris: 1.900:-

Dan Eriksson
Till musikens lov                                                                                                                                              
Vackra sånger på svenska, 
engelska, tyska och italienska.
Får jag lämna några blommor
Nils Ferlin-program. Ges även om 
så önskas tillsammans med tid-
ningsprofilen Roland Andréasson.
Pris: 1.600:- (med R. Andréasson 2.800:-)

Med sång, gitarr & ukelele…                                                                                                                            

…skänker Solveig Bryntesson-
Bernlöf nytt liv till älskade 
sånger av Hasse & Tage, Povel 
Ramel, Monica Zetterlund, Alice 
Babs, Kai Gullmar. m fl.  Som 
kryddning bjuder Solveig även 
några egna sånger och texter.
Pris: 900:-

Berits trio, Halmstad                                                                                                                                         
Berit Ljunggren sjunger till ack-
ompanjemang av Björn Lindahl, 
klarinett och Kenneth Hulander, 
piano. Trion framför ett knippe 
wienermelodier, visor och ör-
hängen från 30- och 40-talet.
Pris: 1.200:-

Oa-Larsson Klang
Spelemannen från Halmstad, med 
det goda musikhumöret! 
Godingar från 50- och 60-talet.
Tillsammans minns vi våra favori-
ter; Elvis, Johnny Cash, Beatles,
Sten & Stanley, Cornelis m fl. Om 
publiken är med på noterna kan 
även modernare artister få gästspe-
la. Oa kryddar också gärna med 
en och annan egen komposition.
Pris: 2.025:-

Stefan Isebring, Halmstad
Toner från förr. Berättar om äldre 
tiders musikinstrument samt spelar 
på dem. Många har han byggt själv.
Pris: 1.215:-

Nicola D´Lima Johansson 

Ett underhållande och charmigt 
program där musik och sång blan-
das med uppskattat och humoris-
tiskt berättande om Nicolas resa 
från att vara heltidsmusiker i Bom-
bay, till att nu leva i Halmstad.
Pris: Vård; 1.500:- / förening; 2.000:-

Catarina & Frazze
Med sång från båda, gitarr och 
dragspel bjuds publiken på ett 
mycket omväxlande program 
där glädjen står i centrum.
Pris: 2.000:-
 

Sven Söderberg, Halmstad 

En uppskattad och flitigt bokad 
musikant i vård och föreningsliv. I 
sin sångbok har han alla välbekan-
ta, önskade sånger. Och finns öns-
kan kryddar han gärna med hitsen 
vi minns från 50- och 60-talet! 
Sångerna varvas med berättelser 
och du kan få önska både Allsång 
och Musikaliska frågelekar. 
Pris: 1.250:-  (från kl 18.00; 1.700:-)

Brita & Göte 
Ferdinandsson, Laholm
Sång och dragspel med syntmodul 
och en repertoar med såväl gamla 
som nya schlagers och visor.
Pris: 1.250:-

Anita Milding, Fjärås
Med sång och pianospel i skön 
förening bjuder Anita på 40-tals-
melodier, operett och musikal-
pärlor, pianostycken och visor.
Pris: Vård; 1.500:- / förening; 2.000:-

Kenth & Rose-Marie, Tvååker
40-talsnostalgi med sång och 
dragspel med komp.
Pris: 2.000:-

Övriga halländska musiker
ur vårt stora utbud

Goa Gubbar, Veddige
Glada spelmän med skön musik.
Pris: Vård; 1.000:- / förening; 1.500:-

Hasse Johansson & 
Gert Svensson, Laholm 
Musik och sång till dragspel 
och 12-strängad gitarr. Mixade 
melodier av Taube, Dan Anders-
son, Roland Cedermark, Lasse 
Berghagen och Mats Paulsson.
Pris: 1.560:-

Kerstin & Happe, Halmstad
Med dragspel, gitarr och stäm-
sång bjuder de två välkända 
musikprofilerna från Halmstad,
Kerstin Nilsson och Hans 
”Happe” Rosendahl, på godbi-
tar från förr, nyss och nu.
Pris: Vård; 1.250:- / förening; 1.850:-

Bo Liljedahl, Ullared
Dragspel och sång i en blan-
dad repertoar med bl.a. sjö-
mansvisor, visor och schlagers 
av äldre och nyare årgångar.
Pris: Vård; 1.080:- / förening; 1.350:-

Kjell Clase 
Välkänd trubadur i västra Sverige 
sedan 30 år. Gör gärna program 
efter era önskemål med Taube, 
Dahlqvist, Vreeswijk, Olrog. För 
den äldre generationen rekom-
menderas med förkärlek Jules 
Sylvains tonsättningar.
Pris: Vård; 800:- / förening; 1.250:-

Morups Spelstugas Spelmän
Visor, schlagers, psalmer och läsar-
sånger framföres med dragspel, 
durspel, munspel, fiol, mandolin 
och gitarr. Vi skräddarsyr program-
met efter beställarens önskemål.
Pris: 1.000:-

Musiker 2010 H b f

Pris: Vården 1.500 kr
 Föreningsliv 2.000 kr

Pris: Vården 1.200 kr
 Föreningsliv 2.000 kr
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Sjung och Le, Fjärås
Med dragspel och gitarr bjuder 
Anita Öjersson och Karl-Åke 
Johansson på en blandad 
repertoar från Sven-Ingvars till 
Evert Taube.
Pris: Vården Kungsbacka; 250:- / 500:-

Kenth Skogh, Tvååker
Dragspelare med en repertoar av 
både gammal och nyskriven musik.
Pris: 1.200:-

Filip Svenzon, Tvååker
Dragspelare med Jularbo, Taube 
och Cedermark på programmet.
Pris: 1.500:-

Uno Swahn, Veinge
Blandat visprogram med sång 
och dragspel.
Pris: 900:- / Pubafton 1.380:-

Roland & Ulla-Britt 
Thörnqvist, Halmstad 

Spelar och sjunger växelvis på 
keyboard. Underhållande visor, 
allsång, schlagers och dansmusik.
Pris: 1.000:-

Bengt-Göte Bengtsson, 
Halmstad
Visprogram oftast med halländsk 
prägel, men också med Taube, 
Wiehe, Vreeswijk m. fl. Samar-
beten med Ingela Strandberg, 
Stefan Petzén, Lars Häggström.
Pris: Vård; 1.500:- / förening; 2.000:-

Jörgen Magnusson, 
Halmstad
Framför tidlösa schlagers och 
visor till eget jazzdoftande 
gitarrackompanjemang.
Pris: 2.000:-

Jan-Erik Johansson, Marita 
Widarsson & Martin 
Andersson, Tvååker/Sibbarp 
Med gitarr och sång bjuds vi 
in till visor, underhållning och 
allsång. Uppträder som duo eller 
trio. Jan-Erik och Martin spelar 
även upp till dans!
Pris: Duo; 2.430:- / Trio; 3.650:-

Calle Karlsson, Varberg
Underhållare och trubadur 
med bred repertoar.
Pris: 1.900:-

Benkt Åscar, Våxtorp
Trubadur som sjunger egna och 
andras låtar till gitarr. Vill gärna 
att publiken sjunger med.
Pris: Vård; 1.150:- / förening; 1.725:-

Rozaz orkester, Varberg
Rozaz orkester tar er tillbaka 
till den gamla dansbanan. 
Med sång, dragspel, gitarr och 
klaviatur skapas en glad och 
underhållande stämning. 
Pris: Vård; 2.000:- / förening; 2.500:-

Seniorsextetten, Halmstad
Sång och dragspelsmusik varvas 
med lyrik, spex och roliga historier.
Pris: 1.600:-

Edit & Ulf Sundberg, Torup
Ulf spelar dragspel med inbyggt 
komp, Edit sjunger och håller 
låda. Här bjuds på visor, schla-
gers och danslåtar från 40-talet 
och framåt, allt efter beställarens 
önskemål. Även andliga sånger 
och psalmer finns på repertoa-
ren, likaså kända allsångsrefräng-
er samt julprogram.
Pris: 1.900:-

Två polare, Halmstad
Arne Pettersson & Johnny 
Eriksson sjunger samt spelar 
gitarr och dragspel, en mixad
repertoar med visor och schlagers.
Pris: 2.160:-

Tvååkers dragspelsklubb
”Med Kalle Jularbo i högsätet”
Jularbo-melodier med inslag av 
sånglåtar. Allsångsbitar ingår. 
Programtid ca 1,5 tim. Ett tiotal 
spelemän på scenen. ”Så minns 
vi Thore Skogman” 1,5 timmes 
sång och musikkavalkad med 
spelemän och solister. Gärna 
med allspel som avslutning på 
kvällen. Spelyta ca 6X4 m, till-
gång till lokalen 1 tim innan.
”Lasse Dahlkvist-potpurri”
Pris: 1.000:-

Åderlåtarne, Halmstad
En blåsorkester, bildad på sjuk-
huset i Halmstad, bjuder på mu-
sikalisk friskvård och underhåll-
ningsmusik från tjugotalet och 
framåt. Brass- och träblåsare samt 
slagverk. 35 medlemmar, krav på 
yta; ca 30 m2. Även utomhus vid 
fint väder.
Pris: 3.000:-

Herberts dragspelsgäng, 
Våxtorp
1. ”Sånger vi minns”. Ett pro-
gram i dikt och ton med inslag 
av allsång. 2. ”Min barndoms 
jul”. Vi tänker och minns. Hur 
var det då, när vi var små?
Pris: 2.850:-

Anders Wirdheim är journalist 
och fågelskådare, sedan många 
år verksam som redaktör för 
Sveriges Ornitologiska Förenings 
tidskrift Vår Fågelvärld. Han har 
sina fötter djupt rotade i Halland, 
men följer också den interna-
tionella forskningen kring frågor 
som rör miljö och ekologi. 

Nytt klimat - nya fåglar
När klimatet förändras, kommer 
också naturen runt om oss att ändras. 
Redan nu kan vi se tydliga skillnader 
vad gäller fågellivet där flera sydliga 
arter invandrat på senare tid. Fak-
tum är att vi kan fråga fåglarna om 
framtidens klimat. Få andra varelser 
reagerar lika snabbt på förändrade 
livsbetingelser som just fåglarna. 

Fåglarnas kärleksliv
En hisnande tur genom fåglarnas 
kärleksliv berättar om falska löften, 
talrika snedsprång, utmanande 
utstyrsel och att lägga ägg i andras 
bon. Men visst finns det också fåglar 
som är mycket trogna varandra: Den 
ofta så föraktade kajan utgör rena 
dygdemönstret.

Anders Wirdheim

Föreläsare 2010H b f

Pris: 2.500 kr

Arne Bergström

Anna Åxman är hobbyfoto-
graf med kärlek för naturen 
och stor aptit på livet. Som 
22 åring lämnade Anna 1991 
tryggheten i Halmstad för att 
söka äventyr & karriär i då-
varande Leningrad, Ryssland. 
Efter 13 år och många drama-
tiska erfarenheter i en världs-
makt i förvandling, återvände 
hon till Halland och fann 
lyckan i Vessigebro. 

Halländska på Ryska äventyr 
På Grand hotel Europa är hon med 
och arrangerar statsbesök av bl a 
Jimmy Carter, Nixon, drottning 
Elisabeth och prins Charles. Vladimir 
Putin, som satt i hotellets styrelse, 
sågs ofta som en modest, grå skugga 
i hotellkorridorerna. Världskändisar, 
kungligheter, maffiabossar och 
yrkesmördare blev vardagsmat och 
behandlades alla lika under Annas 
överinseende. Med en blandning 
av kultur, vardagsliv och spänning, 
kryddat med lite romantik, skildrar 
Anna med bilder och stor inlevelse 
sin tid som ”Ryss”.

Anna Åxman
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Pris: 1.700 krPris: 1.700 kr

Arne Bergströms program har 
uppskattats både för fakta, 
bildkonst och den digitala 
presentationen.
 

Laxfiskaren på naturreservatet 
Grimsholmen

Ett program om laxfiskaren Walter 
Isaksson, fiskare med utgångspunkt 
från Grimsholmen.
Strandsätt, ett sätt att fiska som 
snart är borta från Hallandskusten. 

I Arns fotspår – historia och nutid
Utifrån Jan Guillous böcker får vi 
inblick i korsfararnas liv och resor. 
Vad betydde deras influenser 
från muslimsk kultur när Sverige 
skulle grundas? Arne har även 
fotograferat minnen från denna 
tid, bevarade i de äldsta kyrkorna 
och klosterruinerna. 

Morups Tånge
Naturreservat och viktig rastplats 
för våra flyttfåglar.

Musiker
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Under sin aktiva tid som 
sportjournalist hann Åke Stolt
bevaka inte mindre än 15 
Olympiska spel. 

Olympisk dramatik
2010 utkommer ”Ringar av is”, 
Åke Stolts nya bok om den
olympiska idrottshistorien. Hans 
förra bok, ”Ingen lek utan eld”, 
har kallats den bästa bok om 
idrott som skrivits i Sverige. I detta 
föredrag speglar sig den olympis-
ka dramatiken i sin samtid och vi 
får möta unika personligheter som 
Sonia Henie, Sixten Jernberg, Jean 
Claude Killy, Lennart Hyland, 
Sven Tumba, Ingemar Stenmark, 
Prins Bertil, och många, många 
flera. Under 45 minuter får vi 
både skratta och förbryllas över 
den olympiska idrottens drama-
tiska historia och utveckling till 
en fascinerande underhållnings-
industri.

 Åke Stolt

Framgångsrik företagsledare, 
dessutom artist med turnéer 
i Sverige och USA, skivin-
spelningar och sju låtar på 
Svensktoppen! Bens efterfrå-
gade framträdanden innehål-
ler en mix av humor och all-
var, bildspel, sång och musik. 

Hoppets ljusa strimma
Med bildspel, tal och sång berät-
tar Ben om Raoul Wallenbergs 
gärning och hur vi kan applicera 
hans handlande i vardagslivet, 
för att med humanismen som 
ledstjärna nå en bättre värld. 
 

Livets triumf – musikalisk un-
derhållning av högsta klass

Njut av Ben´s underfundiga sång-
er, vilda skrönor och bildande 
underhållning ur historiens källor. 
Med flera olika musikinstrument, 
bildspel och ibland sing-back, blir 
underhållningen lika varierande 
som publikens sinnesstämning.

Ben Olander

Elisabet  Johansson, född och 
uppvuxen i Sällstorp utanför 
Varberg, har erfarenheter både 
från studier och biståndsarbete 
i Afrika. Hon är utbildad inom 
mänskliga rättigheter och arbe-
tar på sin fritid ideellt för Mbi-
riMbiri-föreningen, som verkar 
i Uganda. (Läs mer om föreningen här: 
www.mbirimbiri.se)
 

Att arbeta ideellt i Afrika
I Kisoro-distriktet i sydvästra 
Uganda kämpar folket dagligen 
med många utmaningar. Här 
har Elisabet levt och arbetat och 
vi får höra om projekten hon 
arbetat med, vardagen hon levt 
i och människorna hon mött. Vi 
njuter också av bilder från detta 
vackra, grönskande område som 
ligger ca 2000 meter över havet, 
omgivet av Virungavulkanerna.
 

”Ett mycket bra föredrag med 
utmärkta bilder, som uppskat-
tades av publiken”

Förening i Veddige

Elisabet  Johansson

Erik Hallberg är doktorand i 
historia, vid Göteborgs
universitet. Hans avhandling 
ägnar sig åt omvandlingen
av västsvensk landsbygd 
under perioden 1770-1930. 

Fyra vägar till Halland
2008 inledde Erik Hallberg ett 
uppdrag för länsstyrelsen att 
besvara frågan om vad som är 
det typiskt halländska. 
I detta humoristiska och insatta 
föredrag väcks både skratt och 
tankar när vi granskar de fyra 
teman, vägar, som Erik har funnit 
skär genom både tid och rum. 
Han låter gårdagens Halland 
samspråka med dagens och det 
visar sig att de förstår varandra 
bättre än man skulle kunna tro!

Erik Hallberg

Kunglikt Rolikt!
Många beställare efterlyser 
ett ROLIGT program. Jan 
Wolfhagen är en unik artist som 
erbjuder en föreställning med 
godbitar från såväl imitationens
som illusionens värld. 
Varsågoda, bjud in Hans
Majestät Konungen och upplev 
årets roligaste 45 minuter!
 

”Super-super! 
Rekommenderas starkt!”

SPF-förening, Halmstad
 

”Vitamininjektion med skratt 
och glädje. Mycket, mycket 
bra! En artist med hjärtat på 
rätta stället!”

Frivilliggrupperna, Hylte kommun

Jan Wolfhagen

Föreläsare 2010 H b f Föreläsare 2010H b f

Pris: 2.500 kr Pris: 2.000 kr Pris: 1.900 kr Pris: 3.000 kr

Pris: 2.500 kr
Inget arvode för ”Hoppets ljusa 
strimma”, däremot en gåva om minst 
2.000 kr till fond för ungdommars 
studieresor till Auschwitz.

Patrik Jigsved

Under två år har Patrik Jigsved 
från Torup, levt och arbetat 
med lejonen i Serengeti Na-
tionalpark i Tanzania. Han 
har med sig fantastiska bilder 
och färgstarka berättelser från 
dessa upplevelser. 

Lejonforskningen i Serengeti
Lär dig mer om hur lejonen le-
ver! Samt om hur det är att vara 
lejonforskare på fältnivå i ett av 
världens viktigaste, naturliga 
områden för lejonen. 

Serengeti – Tanzanias världs-
berömda Nationalpark

Föreläsning och bildvisning om 
djuren och de människor som 
finns i Serengeti Nationalpark 
och Ngorongoro-kratern, 
Tanzania.

Pris: 1.700 kr
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Åsa Axberg

Åsa Axberg är museilektor 
på Länsmuseet Varberg och 
arbetar med både konst- och 
kulturhistoria, utställningar, 
projekt och pedagogik. 

Om Varbergsskolan – föredrag 
med rikt bildmaterial. Mellan 
åren 1893 och 1896 levde och 
verkade de tre svenska konstnä-
rerna Richard Bergh, Nils Kreu-
ger och Karl Nordström med sina 
familjer i Varberg. Konstnärerna 
var fångade av det franska frilufts-
måleriet och hämtade inspiration 
bl a hos Gauguin och van Gogh. 
Med Varbergsskolan grundade 
de en ny nationell konst; ett 
nationalromantiskt måleri med 
stämningslandskap. Målningarna 
från Varberg hör idag till de mest 
betydelsefulla för perioden och 
visas på många museer i Sverige. 

Mannen i mossen
Åsa föreläser också om museets 
stora fynd Bockstensmannen.

Övriga halländska föreläsare
ur vårt stora utbud

Pelle Näver 
– en resa i ord och bild
Den välkände småländske diktaren 
Pälle Näver blev under sin levnad, 
1897-1986, välkänd i landsorts-
pressen med Veckans visa, som 
gavs ut under 44 år. Radio och TV 
uppmärksammade Pälles diktarådra 
och han var oerhört produktiv som 
naturlyriker med en stor humoristisk 
sida. Birgitta Artursson och Kerstin 
Hallén är två glada pensionärer som 
gärna berättar om och läser dikter 
av Pälle Näver. De har gjort flera re-
sor till Pälles diktarstuga, träffat hans 
anhöriga och verkligen bekantat sig 
med hans diktarmiljö.
Pris: 875:-

Vivian Tisting
Trädgårdsentusiast med stor kun-
skap föreläser och visar vackra, 
inspirerande bilder. 
Växter och örter för kropp och själ
Om myt, magi, huskurer och den 
läkande kraften hos några av våra 
vanligaste växter.
Trädgårdsinspiration och design 
Inspiration inför att skapa en 
egen trädgård. Bilder varvas med 
råd om trädgårdsplantering.

Pris: 1.650:-

Andreas Karlsson
Brott och straff i Halland 
under 1600-talet.
Hallänningarna som levde för 400 
år sedan var inte så olika oss när 
det gällde lagtrots. De ljög, stal, 
grälade, älskade och slog ihjäl. 
Genom denna berättelse om brott 
och straff, får vi en fascinerande 
inblick i människornas vardag.
Pris: 900:-

Stig Asterling, Halmstad
Föreläsning med diabilder: 
1. ”Med tåg till Copper Canyon”, 
rundresa i Mexico. 2. ”Världens 
sju nya underverk”, enligt en 
världsomröstning 2007. 3. ”Safari 
i Regnbågslandet” rundresa i 
Sydafrika. 4. ”Med Inlandsbanan 
från Mora till Gällivare”.
Pris: 750:-

Eva Berntsson-Melin, 
länsmuseet Varberg 
Föreläser och visar bilder.
1. Förklaringar till det oförklarliga 
- om sägner och folktro. 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.
Pris: 1.500:-

Solveig Bryntesson-Bernlöv, Särö
Vad gör jag med lådorna på vin-
den? De innehåller föremål som 
7 kvinnor bevarat. Minnen om 
hur det var förr, att växa upp på
landet och i stan 1868-2004.
Pris: 1.150:-

Lennart Dahlström, Halmstad
Föreläsning med diabilder: 
1. ”Påarp, mitt smultronställe”. 
2. ”Indien, ett myller av folk”. 
3. ”Madeira - Atlantens trädgård”.
Pris: Vård; 920:- / förening; 1.100:-

Kersti Nilsson, Halmstad
Fd Hemslöjdskonsulent vid 
Halländska hemslöjdsföreningen 
Bindslöjden. Talar om den mjuka 
slöjden, under rubriken Hal-
ländsk hemslöjd under 50 år.
Pris: 800:-

Anna-Lena Nilsson, Varberg
Föreläsning med diabilder om 
fotografen Matilda Ranch. En yr-
keskvinna i början av 1900-talet.
Pris: 1.080:-

Stefan Nilsson, Halmstad
Föreläsningar med diabilder. 
1. ”Mina smultronställen i södra 
Halland”. 2. ”Höstvandring i 
Kvikkjokk och Sarek”.
3. ”Sydamerikanska bilder”. 
4. ”Naturens väsen”.
Pris: 1.400:-

Björn Haraldsson, Träslövsläge
Grönland, en resa i kajak bland 
vikingar och inuiter.
Pris: 1.080:-

Ulf Norenius, Varberg
1. ”Azorerna”- Mitt i Atlanten ligger 
Azorerna, en grupp öar uppbyggda 
av vulkaner. Här är grönt året runt 
och här finns ungdomens källa. 
2. ”Somrar i Norrbotten”- Från 
hav till fjäll, via det vidsträckta 
myr- och skogslandet. Besök i bl a 
Muddus nationalpark och i en av 
de stora fjälldalarna, Vistasvagge. 
3. ”Slovenien och världsarvet Du-
brovnik”- Vi besöker bl a städerna 
Piran med anor från romartiden, 
Lipizza med sina hästar och Lju-
bljana, huvudstad i Slovenien.
Till sist världsarvet Dubrovnik.
Pris: 1.215:-

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”.
Pris: 1.000:-

Ingegerd Sahlström, Halmstad
Ordförande i Astrid Lindgrensäll-
skapet föreläser om Astrid Lindgren, 
hennes liv och hennes böcker.
Pris: 1.350:-

Gunnel & Gert Svensson,
Väröbacka
Har lång erfarenhet av blommor 
och trädgård.  1. ”En resa bland 
blommor i bild och ton.” 
2. ”Människor vi mött i USA”.
3. ”Råd och tips i trädgården”.
4. ”Ovanligheter i naturen”.
Pris: 675:-

Anna Wieslander
Halmstad/Vilshärad
Anna Wieslander arbetade i 30 år 
på Sida. Hon är journalist och för-
fattare, medarbetare i Hallandspos-
ten och i Amnesty och utkom i juni 
2008 med en bok om Vilshärad. 
1. ”Kom följ mig till stranden”, ett 
program om Vilshärads utveck-
ling från bondby till förort.
2. ”Från Runö till Halmstad”, ett 
program om dr Helena Norr-
grens spännande livsresa.
Pris: 1.285:-

Thomas Andersson, Falkenberg
Invald i föreningen Naturfotograferna.
1. ”Vilda djur på nära håll”. NYTT 
Hur känns det att se en vild björn i 
ögonen på en meters håll? Eller att 
befinna sig ute i den finländska vild-
marken, omringad av tio björnar? 
Hur blir man inbjuden till att få sitta 
mitt bland tranorna vid Hornbor-
gasjön eller framför en duvhök en 
kall vinterdag? I detta bildföredrag 
avslöjar Thomas Andersson hur han 
och andra fotografer och filmare gör 
för att fånga djur på nära håll. 
2. ”Södra Afrika”, en resa från Go-
dahoppsudden till Viktoriafallen. 
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Pris: 1.500 kr
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3. ”Kina – ett land i förvandling”. 
Vi får resa från Peking, till kinesiska 
muren, terrakottaarmén i Xian och 
provinsen Hunnan i mellersta landet.
Pris: 2.500:-

Bengt-Göte Bengtsson, Halmstad
Föreläsningar med sång, musik och 
berättande. Roligt, underhållande 
och lärorikt. 1. August Bondeson - 
en hallänning värd att minnas.
2. Jul i Halland - stämningsfullt 
och vackert i ett program som 
väcker publikens egna julminnen.
Pris: Vård; 1.500:- / förening; 2.000:-

Hertha Berggren, Falkenberg
1. ”Dramatiserad föreläsning om 
HC Andersen”- hans liv och odödli-
ga sagor. 2.”Kura skymning”- hand-
lar 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. Berättar om hennes förun-
derligtraffinerade och skimrande 
författarskap och några av hennes 
otroliga historier.
Pris: 2.120:- 

Kjell Carlsson, Långås
En seglats med den världsbe-
römda ostindiefararen Götheborg, 
från Nice till London. Genom 
Medelhavet och till Atlantens stor-
mar. Berättelsen varvas med bild-
spel, filmsnuttar och ljudinslag.
Pris: 1.800:-

Lars Danielsson, Varberg
1. ”Filosofins grunder”. 2. ”Möten 
och upplevelser”- i fyra världsdelar. 
Lars har även gjort 16mm filmer: 
1. ”Livet, konsten och kärleken”- en 
film från Toscana.  2. ”Vackra Dan-
mark”. 3. ”Halland mest från luften”.
Pris: 2.150:-

2 0 1 0
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Marc Grieves, Glommen
”Västsvenska kapare.” Om kaperiet 
i början av 1700-talet, med Lasse i 
Gatan, Jonas Alström, m fl. 
”Slaget vid Halmstad.” Det första 
slaget under skånska kriget stod i 
Halland, sommaren 1676. Föreläs-
ningen hålls med fördel på slagfältet 
vid Fylleån. Se: www.grieves.se
Pris: 2.000:-

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.
Pris: 1.900:-

Patrik Leonardsson
Halmstad
Invald i Svenska Naturfotograferna
/N och bildgruppen PhotoNatura. 
Över Tid & Rum             NYTT
Sitt femtonårsjubileum som 
natur- och frilansfotograf firar 
Patrik Leonardsson med att 
berätta om hur kamera och 
bildskapande blev hans instru-
ment och yrke. Vi får dela hans 
tankar i med- och motgång, 
höra om idéerna bakom hans 
fyra fotoböcker, samt få några 
viskningar om pågående och 
kommande projekt.
Nissan                          NYTT

Nissan flyter som en blå tråd 
genom Patriks liv. Här följer vi ån 
ända från källan på i en mosse 
vid småländska Taberg, till myn-
ningen i Halmstad. Resan inne-
håller mytiska, historiska och geo-
grafiska nedslag och som vanligt 
kryddar Patrik sin bildvisning med 
reflektioner, skrönor och intres-
sant historia från dåtid och nutid.
Pris: 2.500:-

Gunilla Nilsson, Falkenberg
Föreläser kring stresshantering.
1. ”Hur hanterar jag min 
vardagsstress?”. 2. ”Våra vanor 
påverkar vår miljö”- hur påver-
kar jag mina vanor? 
3. ”Qigong i teori och praktik”.
Pris: 1.875:-

Jan-Olof Nilsson
Falkenberg
Anrop Red Dog - från helvetet över 
Hamburg till idyllen I Halland. En 
återblick av Halland under andra 
världskriget och vad dramatiska 
nödlandningar kunde innebära.
Pris: 2.230:-

Björn Ackre                   NYTT
Naturfotograf från Kungsbacka, 
som med sina program vill för-
medla ögonblick när kameran
ger en annan syn eller dimension 
på saker och ting. www.ackre.se 

Bildvisning med kåseri - med egen 
utrustning. Program med inriktning 
på olika typer av naturupplevelser. 
Programförslag: ”Äskhults by, 
bondebygd i Kungsrike” - årets 
gång i ett kulturreservat i Kungs-
backa. ”Halländsk natur” - upp-
levelser i ett landskap som har 
det mesta av Svenska naturtyper.
Pris: 2.000:-

Stig Stjernberger
Träslövsläge
Efter mer än 30 år som redaktör, 
producent och chef inom radio 
och TV, kan Stig berätta om bl.a 
Poppe, Palme, Persson och Sah-
lin, likväl som Beppe Wolgers, 
Lill Lindfors och andra kända 
artister. Nutidshistoria presente-
rad på ett underhållande sätt.
Pris: 2.000:-

Pär Connelid
Nycklar till det halländska 
landskapets historia.
Halland är ett eldorado när det 
gäller äldre odlingshistoria. Pär 
Connelid är historisk- geograf 
och arkeolog och hjälper oss 
låsa upp dörrarna till forntiden 
så vi kan se vårt halländska 
landskap med nya ögon.
Bockstensmannens landskap NYTT
Om fynd av medeltida gårdar 
runtom mossen, där det 
finns ett bevarat, medeltida 
odlingslandskap.
Pris: 1.300:-

Anna-Pia Åhslund, Haverdal 

I författarens fotspår          NYTT
Med utgångspunkt i sin nya bok 
”I författarens fotspår”, tar 
Anna-Pia Åhslund oss med 
på litterära strövtåg. Upptäck 
halländsk natur och kultur ur 
olika författares perspektiv. Bl 
a Klara Johanson, Halmstads 
första kvinnliga student, August 
Bondeson eller den romantiske 
revolutionären Fredrik Ström 
från Simlångsdalen. 

Stilsäkra Karin                    NYTT
Konstnärerna Carl och Karin 
Larsson tillbringade flera somrar 
i Varberg och här lyfter vi fram 
Karin Larsson, den nydanande 
textilkonstnär som nyss firat 
150-årsjubileum. 

Modiga mamseller och fantas-
tiska fruntimmer.
Möt en rad kraftfulla kvinnor 
som levt och verkat i Halland. Vi 
börjar på 1700-talet, då mamsell 
Charlotta for genom landskapet 
med häst och vagn, med pistolen 
gömd i förklädesfickan...
Pris: 2.100:-

Folkdanslag & 
Herrskapsdansare
Falkringens folkdanslag
Folkdansens vänner, 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
N:a Hallands körsällskap
Oskarströms kyrkokör
Varbergs Kammarkör
Varbergs kvartettsällskap
Wipå-kören

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

Spelmanslag
Forskarlens spelmanslag
Hallingastråk
Harplinge spelmanslag
Hällesåkers spelmanslag
Lagabygdens nyckelharpor
Nissadalens spelmanslag
Runevads musikanter
Sibbarps spelmanslag
Dragkrokarna
Tvååkers spelemän
Tvärdraget
Morups Spelstugas Spelmän

Teater
Stättareds teatergrupp 

Lyrik och Sång                  NYTT
Ett program  med både skratt, sorg, 
skämt och allvar. Vi bjuder på lyrik 
och sång  och använder oss gärna 
av de stora skalderna, t ex. Taube, 
Bellman, Lenngren, Allan Edwall, 
Tage Danielsson och  Povel Ramel. 
Kanske kryddar vi med något egen-
lagat också. 5-8 medverkande.
Pris: 45 min; 1.000 kr
Längre variant; 1.500 kr

Teater Golem 

Det stulna barnet             NYTT
En rolig, orolig och klurig föreställ-
ning med fem korta pjäser, som 
bygger på berättelser av den tjeck-
iske författaren Karel Capek. Dess-
utom ingår populära evergreens från 
20- och 30-talet. 4 aktörer. 

Kärleksbrev
En rolig och sorglig berättelse om 
livslång kärlek genom brev. Med 
Hertha Berggren och Inge Linder. 

Tre på en bänk  (Premiär höst 2010)
En humoristisk och allvarlig berättel-
se om vänskapen mellan tre gamla 
människor. Med Hertha Berggren, 
Inge Linder, Lennart Vilén 

Pris: 3.000 kr   Ring Inge Linder för 
info om scenyta m.m. 0346-15371

Herberts och gänget
”Breda leenden”, ett sång- och 
danslustspel där 4 par dansar 
och agerar tillsammans med 6 
musikanter.
Pris: 4.050 kr

Kerstin Bertilsson
Med bild 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 livsbejakande kontinent.
Pris: 1.300:-

Gunnel Larsson
På liten häst i stort land.
Uppskattad föreläsning om hur 
Gunnel från Getinge fått Mongoliet 
som andra hemland. Med berät-
telser och bilder får vi vara med vid 
hennes tredje besök i landet, ett 
möte med den stora naturen och 
tystnaden, de vänliga människorna 
och deras liv med hästar.
Pris: 1.300:-

ÖvrigtTeaterFöreläsare

Tala inte om det?
Men det har blivit en attans 
många program att hålla 
reda på.
Får att få ordning i boet så 
anmäl ev ändringar snarast!       

m.o@hbf.se
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Kontaktinformation

Hallands bildningsförbund  •  Kungsgatan 1, 302 45 HALMSTAD
Telefon: vx 035-17 77 70  •  fax: 035-17 77 77  •  e-post: info@hbf.se  •  hemsida: www.hbf.se

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.
Vi förmedlar kultur av god kvalité till vård, omsorg och föreningsliv.

Kulturutbudet stöds av

Näämen - har Ni hört?
”Här duger det inte att vara någon mes!
När man hör dessa väldigt personliga och 
skickliga artister och föreläsare, får det 
tofsen att resa sig – utan problem!”

Foto: ©Anders Wirdheim


