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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 29 november vill vi ha in era större beställningar. Ni är
dock alltid välkomna att beställa program när ni så önskar.

Har ni ytterligare frågor kring kulturprogrammen?
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:
Sven Karlsson, bildningskonsulent
Gullvi Andreasson, hembygdskonsulent
Björn Holmgren, teaterkonsulent
Mia Björback, ekonomiassistent
Birgitta Svensson, kulturassistent
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Gudrun Rooth

Gudrun Rooth har åtskilliga gånger besökt oss i Halland och har alltid
gjort fantastiskt fina progam, därför är vi glada för att hon åter ställer
upp med 5 olika program att välja på.
Visa vid vindens ängar. Svensk visa i folkviseton med sånger av Bell-
man, Dan Anderssson, Birger Sjöberg, Nils Ferlin m. fl.
Hjärtats saga. Den gamla tidens sånger under arbete och ledighet. Skil-
lingtryck, sjömansvisor, ballader m. fl.
Dan Andersson.
Gamla schlager och nya låtar.
Blott en dag/Blott i det öppna. Älskade psalmer av bl. a. Lina Sandell
och Britt G Hallqvist.

Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 450 kr
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Jurij Alexander

Förr, när ryssen kom, flydde folk hals över huvud.
Men varhelst Jurij Alexander från S:t Petersburg. framträder flockas män-
niskor kring honom. Det är den varma barytonrösten som drar.
Med ryskt temperament sjunger han ryska folksånger, operettmelodier,
evergreens samt svenska visor och örhängen till förinspelad musik.

Tid: v 14
Pris: 1 950 kr institutioner

2 450 kr föreningar
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Bengt-Åke Fransson &
Kristina Gyllensvärd

Bengt-Åke Fransson har medverkat i BingoLotto, samt gjort ett tv-pro-
gram med svensk musik i New York. Bengt-Åke sköter acompanjemanget
till Kristina med dragspel, synt, gitarr samt sjunger andrastämman.
Kristina Gyllensvärd arbetar inom skola och fritid med barn men på
fritiden sjunger hon jazz i Göteborg och sopran i Kungsbacka kammar-
kör samt sjunger i kyrkan på dop och bröllop.

Tillsammans har de en repertoar bestående av utvalda låtar av gamla
schlagers och örhängen, anpassade till publiken, mixade med jazz och
vispärlor.

Tid: enligt överenskommelse
Pris: 2 000 kr
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Swing it magistern!

Musik i Hallands Jubileumstrio

Tid:
Pris: 2 500 kr

Swing it, magistern sjöng en gång Alice Babs, och nu kan vi höra melo-
din igen. denna gång med Musik i Hallands Jubileumstrio.
Men inte bara Swing it, magistern utan även många av de andra ”gamla
godingarna”, som vi minns från förr, finns med i programmet. Ett pro-
gram som passar väldigt bra för den mogna publiken. Vad sägs t.ex. om
En månskenspromenad, We´ll meet again, Tico tico, Lili Marlene, Flick-
orna i Småland o.s.v.

Sjung gärna med eller sitt bekvämt och njut av tre trevliga musikanter
och deras härliga melodier. Bengt Bengtsson sång/kontrabas, Göran Sjö-
wall sång/flöjt/klaviatur, Klas Assarsson sång/trummor/xylofon.
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K G Malm

Tid: vecka 6
Pris: 2 000 kr

K-G Malm är sörmlänningen som hamnade i Göteborg efter att ha gått
Nordiska Visskolan i Kungälv.
Han har spelat på visfestivaler, för föreningar och på institutioner, ja i
alla sammanhang där visor kan önskas. 2002 tilldelades han Astri och
Evert Taubes vänners stipendium.
K-G Malm gör gärna program med Allan Edwalls kluriga visor som han
blandar efter önskemål med andra diktares alster, som t.ex. Dan Anders-
son, Evert Taube, Ruben Nilsson m.fl. Han varvar visorna med trivsamt
kåserande.
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Paulsson & Djup

Tid: vecka 7
Pris: 2 050 kr

Micael Paulsson och Anders Djup började sjunga tillsammans 1993, och
har sedan dess sysslat med musik på heltid. Halland har de besökt åtskil-
liga gånger och alltid varit lika välkomna.
Deras repertoar är mycket blandad med allt från gamla svensktoppslåtar
till kända visor och sånger. De vill att publiken skall känna igen och
gärna sjunga med i det de hör.
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Operett och gammal musikal

Maria Gruber Wikström & Mattias Palm sjunger till Daniel Lindéns ack-
ompanjemang örhängen från operetter och äldre musikaler, antingen i
duetter eller som solon. De har rekvisita med sig som skall ge en känsla
av att komma närmare personernas karaktärer från scenens värld.

Tid: enligt överenskommelse
Pris: 2 175 kr
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Ingemar Skogar

Bildvisning med 3 projektorer + naturljud som förstärker upplevelsen.

VÅRENS SYMFONI
Under tidig vår är svandansen med mer än tusen sångsvanar den stora
attraktionen vid sjön Tysslingen. Några veckor senare flyger tranorna i
stora flockar mot Hornborgarsjön och snart är det full fart på trandansen.
I dikeskanterna blommar hästhoven och det dröjer inte länge förrän
skogsbacken är full av vitsippor. Björk och bok slår ut sina blad och
naturen blit gulgrön över en natt. Orkidéängarna på det öländska Alvaret
lyser rött och gult. Näktergalen sjunger hela natten.
GALAPAGOS - DE FÖRTROLLADE ÖARNA
100 mil rakt västerut från Ecuadors kust ute i Stilla havet ligger
Galapagosöarna. Under miljoner års isolering uppstod här en värld av
djur och växter som till stor del inte återfinns någon annanstans på vår
jord.
SVERIGE - ETT VILDMARKSRIKE
Vi följer naturens gång från islossning, vårens blomning, tranornas dans
och sommarens orkidéängar. Vidare reser vi till midnattssolens land, där
renarna betar och följer sedan flyttfåglarnas färd söderut genom landet.
Höstfärgerna brinner intensivt och snart är marken vit.

Tid: vecka 7
Pris: dagtid 1 650 kr

kvällstid 1 900 kr
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Vägen till ”Gränslandet” -
HALLANDSÅSEN

Hallandsåsen är och har alltid varit ett gränsland, men också ett
område av egen identitet.
En ny skrift om Hallandsåsen har publicerats där 8 skribenter har skrivit
var sitt kapitel. Boken är lämplig som studiecirkel för att sedan göra
utflykter i området.
Tre av författarna ställer gärna upp som föreläsare

Erik Rosengren:
FRÅN GÅRDAG TILL MORGONDAG.
Från de första människorna som utnyttjade åsens resurser till dagens
människor och hur vi under århundraderna har satt våra spår.
Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 150 kr

Leif Carserud
EN HORST FRÅN KRITTIDEN.
Hallands ås från arla urtid till tunnelbyggarnas tid.
Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 650 kr

HG Karlsson
SPÅREN I KULTURLANDSKAPET
Landskapet skapas i ett samspel mellan människa och natur. Naturen
har skapat förutsättningarna, men det är människan som formar land-
skapet.
Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 230 kr
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För den handlar just om detta, att utsätta sig för något nytt. Det är en
oerhört rolig pjäs gripande, tankeväckande, teatralt effektiv med två un-
derbara roller.” (Lennart Hjulström, regisör och skådespelare)
En nybildad teatergrupp, bildad av veteraner inom teater.
Rita: Petra Hörstedt, lärare men också skådespelare sedan flera år på
Teater Boudoir Intim .
Frank: Inge Linder , har arbetat med teater i ca 30 år därav 12 på heltid.
Han har medverkat i ca 30 filmer.
Regi: Herta Berggren, lång erfarenhet som professionell teaterarbetare,
scenograf, klädskapare, producent och skådespelare.
Scenografi: Thomas Pålsson, har under många år arbetat som tekniker
på Teater Halland
Dramaturgi: Helena Linder, teatervetare, yrkesverksam teaterdramaturg
och tv-redaktör.
En mycket flexibel föreställning som behöver en spelyta på 4x4 m

Tid: enligt överenskommelse
Pris: 2 700 kr

Teater Golem
Timmarna med Rita av Willy Russel

”En modern klassiker
om små och stora livs-
frågor skriven med hu-
mor och värme. Det
finns nog ingen pjäs som
lämpar sig så bra för att
nå en publik som inte
brukar gå på teater.
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H C Andersen 200 år

Herta Berggren

Följ med in i fantasins värld med Herta Berggren som full av lekfullhet
och dramatik berättar om H C Andersens liv och hans odödliga sagor.
Välj mellan
Elddonet/De vilda svanarna/Den fula ankungen/ Svinaherden/
Flickan med svavelstickorna

Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 150 kr
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Happy Linedancers

Happy Linedancers är en grupp om ca 13 personer. Man dansar efter
olika musikstilar och tempot i danserna varierar mycket.
Gruppen börjar sitt program med att presentera olika linedancesteg, där-
efter görs en uppvisning. Programmet tar ca 30 minuter och efter det får
publiken gärna prova på.

Vad är då Linedance? Det finns två olika teorier om hur den uppstod.
En teori säger att det började som pausgympa i gruvorna i USA och
utvecklades sedan för att piffa upp vardag och fest.
En annan teori talar om en man, Jim Ferrazone, som satt på en bar i
Nashville och till musiken som spelades skrev ner olika danssteg som
han sedan gick upp på dansgolvet och provade.
Till Sverige kom dansen på 1990-talet med låten Achy Breaky Heart.

Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 150 kr

w
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Folkdanslag Körer

Medlemmar i Svenska ungdoms-
ringen

Bygdegillet
Falkringens folkdanslag
Falkringens ViKan-grupp
Folkdansens vänner
Ränneslövs folkdanslag, barndans-
grupp
Snöstorps folkdanslag
Vallda folkdanslag
Varbergs folkdansare
Viskadalens bygdegille

Medlemmar i Halländsk körsång

Concentus
Falkenbergs manskör
Halmstads Kammarkör
Halmstads manskör
Hylte manskör
Kungsbacka Kammarkör
Laholms manskör
Mölndals Kammarkör
N:a Hallands körsällskap
Snöstorps ungdomskör
Spectrum
Tonslingan
Tylökören
Varbergs Kammarkör
Varbergs kvartettsällskap
Västanvind

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

Fjärås dragspelsklubb
Halmstads dragspelsklubb
Herberts Dragspelsgäng
Laholms dragspelsklubb
Oskarströms dragspelsklubb
Varbergs dragspelsklubb
Vessigebro dragspelsklubb

Dragspels-
klubbar

Spelmanslag

Tid och pris enligt överenskommelse

w
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Maja Adamsson & Bengt Alberyd,
Torup
Maja och Bengt sjunger tillsammans schla-
gern vi minns till Majas ackompanjemang.

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

Leif Axel, Långås
Trubadur – gitarr, munspel och buktalar-
docka

Jan Eric ”Axet” Axpalm, Halmstad
Sång till cittra eller dragspel. Gamla visor
och skillingtryck.

Bengt-Göte Bengtsson, Halmstad
Gitarr, munspel och sång.

Alex Carlesson & Mattias Östh,
Falkenberg
Fräcka visor och vackra ballader. Sånger av
Cornelius, Bellman och Taube.

Ulrika Ekre & Peter Berndtson,
Halmstad/ 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 Anders-
son. 3. Blandat visprogram. 4. Elvislåtar.
5. Stjärnorna kvittar det lika, Nils Ferlin.

Barbro Falkström, Halmstad
Barbro sjunger till dragspel eller pianoack-
ompanjemang. 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 schla-
ger och visor.

Sven-Erik Gissbol & Elver Ohlander,
Halmstad
Sång och dragspel, mixat mellan schlager,
visor och dragspelslåtar. Allt med tonvikt
på kända melodier.

Jenny & Samuel Grahn, Simlångsdalen
Musik som framförs i den klassiska vis-
formen, 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

Lars-Iwan Hansson, Drängsered
Sång till gitarr 1. Från Bellman till
Berghagen. 2. En afton med Evert Taube

Leif Isebring & Ann-Louise Liljedahl,
Halmstad
Sjunger välkända visor till gitarr, mando-
lin och blockflöjt

Jan-Erik Johansson & Marita
Widarsson, Tvååker/Sibbarp
Två röster och två gitarrer, spelar och
sjunger visor.

Halländska artister
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Torbjörn Johansson & Björn Holm-
gren, Morup/Halmstad
Kura skymning, en uppläsningskväll med-
material av kända och okända författare.
Med en eller annan ton från Torbjörns fiol.

Bo Karlén, Laholm
Trollerishow med så väl fingerfärdighet
som avklippta slipsar.

Calle Karlsson, Varberg
Underhållare och trubadur med bred re-
pertoar.

Gösta Karlsson, Falkenberg
Sång till gitarr ”Titta in i min lilla kajuta”
visor och slagdängor från 1940- och 50-
talen. Berättar lite om kompositörerna och
visornas bakgrund.

Lars Karlsson, Fjärås
Spelar på och berättar om nya och antika
durspel. Egna kompositioner blandas
med traditionellt kända melodier.

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

Jessica & Anders Nylander, Halmstad
Jessica sjunger ochAnders spelar piano från
dagens hits till gårdagens schlager.

Seniorsextetten, Halmstad
Sång och dragspelsmusik varvas med ly-
rik, spex och roliga historier

Uno Swahn, Veinge
Blandat visprogram med sång och drag-
spel.

Gun Svensson & Susanne Kihl,
Veddige/Varberg
Visor från livets skiftningar och skeenden,
alla med anknytning till Halland.

Sven Söderberg, Halmstad
Gitarr, dragspel och sång av svenska sånger
och visor samt ett visprogram på franska

Två polare. Halmstad
ArnePettersson&JohnnyEriksson sjunger
samt spelar gitarr och dragspel, en mixad
repertoar med visor och schlagers.

Håken Vidar, Varberg
Håkan spelar och berättar om den legenda-
riske Varbergsspelmannen Hugo Bengts-
son.

Dan Winde & med pianist
Sång till pianomusik. Sakrala sånger blan-
das med operettmelodier och visor.

Benkt Åscar, Våxtorp
Trubadur som sjunger egna och andras lå-
tar till gitarr. Vill gärna att publiken sjunger
med.
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Krogseredsamatörerna
En amatörteatergrupp med 4 aktörer som
det här året spelar ”Kloka gubben i Bröbo”
ett folklustspel av Pelle Sjölund. Speltid ca 1
timma, spelyta 4x4 meter.

Vi fyra, Halmstad
En amatörteatergrupp med 4 aktörer som
under året spelar ”Friarannonsen”.

Amatörteatergrupper
Stättareds teatergrupp, Frillesås/
Veddige
Spelar ”Snus är snus” av Allan Edvall
6 aktörer, speltid ca 1 timma, spelyta 6x4
meter.

Halländska föreläsare
Stig Asterling, Halmstad
Föreläsning med diabilder: 1. Grönland -
Kalaalit Nunaat, Människornas ö. 2. Röda
jordens svenskar – emigrantöden i Brasi-
lienochArgentina. 3. Sydafrika - safari i regn-
bågslandet. 4. Australien - landet down
under. 5. Den långa vägen till Nya
Duvemåla.

Mona Bengtsson
Föreläsning med diabilder och förevisning
av hantverk från Madagaskar.

Eva Berntsson Melin, Länsmuséet Var-
berg
Föreläser om sägner, folktro och om årets
högtider.

Solveig Bryntesson Bernlöv, Särö
Vad gör jag med lådorna på vinden? De
innehåller föremål som 7 kvinnor bevarat.
Minnen hur det var förr, att växa upp på
landet och i stan. Du får minnas din barn-
dom och följa tidens gång fram till idag.
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 världs-delar. Dess-
utom har Lars gjort 16mm filmer. 1. ”Li-
vet, konsten och kärleken” en film från
Toscana. 2. ”Vackra Danmark” . 3. ”Hal-
land mest från luften”.

Tomas/Björn Haraldson, Träslövs-
läge/Onsala
Föreläsning med diabilder. 1. Spetsbergen.
2. Grönland

Lars Holmer, Halmstad
Ett svunnet sekel, en kavalkad 1900-tals-
historia illustrerad med muntliga tidsdo-
kument från Sveriges Radios arkiv. ”Den
så kallade gamla goda tiden är en produkt
av dåligt minne och livlig fantasi.”

Eva Jagrell, Laholm
Livsåskådning, etik, meditation, person-
lig utveckling och drömmar.
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Kurt Karlsson, Laholm
Kåserier: 1. Visst var det roligare förr. 2.
Sömmerskan, symaskinen och klädmodet.
3. Statarlivet i Halland. 4. Sägner och folk-
tro i södra Halland. 5. Julminnen från far
och farfars tid.

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

Patrik Leonardsson, Halmstad
Föreläser om ”Halland - innanför hal-
larna”. Ett strövtåg som tar oss från Kungs-
backa i norr till Laholm i söder, över kus-
tens 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.

Bertil Malmer, Falkenberg
Föreläsning med diabilder. 1. Argentina
från längst i norr till världens sydligaste
stad. 2. Det okända Spanien.

Elisabeth Manhof, Halmstad
Föreläser om författaren Albert Olsson.

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-t.alet.

Gert Nilsson, Laholm
Föreläser 1. Öland. 2. Gamla lanthandlar.

Gunilla Nilsson, Falkenberg
Föreläser kring stresshantering. 1. Hur han-
terar jag min vardagsstress. 2. Våra vanor
påverkar vår miljö – hur påverkar jag mina
vanor? 3. Qigong i teori och praktik.

Ingvar Persson, Slöinge
Föreläsningar med diabilder. 1. Andrées bal-
longfärd mot Nordpolen. 2. Svalbard -
isbjörnens land. 3. Island, landet som stän-
digt 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 dock-
samling.

Gunnel & Gert Svensson
Har lång erfarenhet av blommor och träd-
gård. 1. En resa bland blommor i bild och
ton. 2. Människor vi mött i USA. 3. Råd
och tips i trädgården. 4. Ovanligheter i na-
turen.

Gösta Svensson, Tvååker
Föreläsning med diabilder. 1. Halland i bild.
2. Från Västsverige till Nordkalotten.
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Beställningsblankett
Vi beställer följande atister/föreläsare

1. ...........................................................................................................

2. ...........................................................................................................

3. ...........................................................................................................

4. ...........................................................................................................

5. ...........................................................................................................

6. ...........................................................................................................

7. ...........................................................................................................

Beställare ...............................................................................................

Kontaktperson .......................................................................................

Telefon ..................................................................................................

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

Skicka eller faxa beställningen till

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


