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Kulturprogram från
Hallands bildningsförbund

Vår ambition är at t b juda på ett va rieratu tbud avart isteroch
föreläsaref örat tt illgodose alla smakriktninga r.P risernaik atalogen
är subventionerade genom att vi betalar resorna för artister/
föreläsare,eve ntuel la traktamenten och uppehållskostnader. Oav sett
vad som tillkommer, så betalar ni alltid det pris som står i katalogen
under den tid som anges.
Den service vi erbjuder;e tturvalava rt ister/föreläsareat tvälja
bland, kontrakt med respektive artist, administration kring
beställninge n, utbetalning ava rvode och s ociala avgifter med mera
ingårip riset.
Utöver de artister som finns i detta utbud är det också möjligt att
engagera andra artister och föreläsare. Vi har ett stort kontaktnät och
stårgärna t i l l t jänstmed i nformation.
Niä ral l tidvälkomna attbestäl laprogr am när ni önskar.

Har ni ytterligare frågor kring kulturprogrammen?
Ring 035-17 77 73 eller 0734-401175, fax 035-17 77 77
Det gårocksåat t nå oss via e-post: b.s@hbf. se
Villn ihafl erkul turutbud gårdeatt hämta hem frå nvår hemsida
www.hbf .se/kulturför medling

Välkommen med era beställningar!

Vi arbetar på bildningsförbundet:
Björn Lind, bildningskonsulent
Gullvi Andreasson, hembygdskonsulent
Björn Holmgren, teaterkonsulent
Mia Björback, ekonomiassistent
Birgitta Svensson, kulturförmedlare



Benkt Åscar

Tid: enligt överenskommelse
Pris: institutioner 1 300 kr, föreningar 1530 kr
      kvällar 1 875 kr

Benkt Åscar har under mångaå råkt runt och s pelat p å Serv icehus i
Hembygdsföreningar och i Pensionärsföreningar, egentligen på alla plat-
ser där man vill ha en stunds glad underhållning.
IBenktÅscars repertoar finnsmångagladasångeroch låtarsomdeflesta
känner igen och publ ikenfårgärna sjunga med om de så önskar. Mellan
låtarna berättar han små anekdoter kring de sånger han sjunge r.



Tid: v 48 och 49
Pris: 2 500 kr

Stilla natt över Halland
Bengt-Göte Bengtsson & Stefan Petzén

Minnen och berättelser, sång och musik från julfirandet förr i tiden.
Vi vill skapa julstämning med psalmer, julpolskor, nötlekar, grötrim och
vackraj ulvisor.Ni skaocksåfåhörab erättelsen om hur julsånge n ”Stilla
natt” kom ti l l .
Detta är ett program där vi vill skapa en stämning där man tycker sig
hörabrasansprakaochfåenkänslaavattsnönsakta fallerutanför fönst-
ret.
Bengt-Göte Bengtsson & Stefan Petzén två välkända halländska vis-
sångare och artister som gjort en mängd program i olika miljöer genom
åren



Tid: v 42
Pris: 2 500 kr

Ingela Sundberg & Tord Sölvesson

Tango-v isor-j azzochgamlasch lagersie nvarm ochi ntensiv stämning.
Med sångerskan Ingela Sundberg från Skövde och dragspelsvirtuosen
Tord Sölv esson från Malmö. En sampr oduktion med Musik i Halland.



Tid: v 40
Pris: 1 900 kr

Allsång med
Johan & Mattias

Dethärärtvåk illar Johan Stål och Ma ttiasKa rlsson som sedan fyraå r
tillbaka har startat ett allsångsprojekt som vänder sig till föreningar,
boenden ochkonfe renser.
Deras allsångsspelningar hämtar mycket inspiration från SVT́s Allsång
på Skansen, med både g amla och nya sånger.De vä l jeral lsångersåatt
det skall passa den publ ikde framtr äder för.Två k i l l ar som älskar att
sprida gl ädjekringsig.



Från säckpipa till dragspel
Sabina Henriksson

Foto Anna Sigge

Sabina Henriksson har alltid varit intresserad av folkmusik. Hennes
nyfi kenhet och m usikgl ädje har l ett t i l l d et ena i nstrumentet efter det
andra.
Till musikprogrammen har hon med sig fiol, nyckelharpa, durspel, gitarr,
mungiga, säckpipa och spelpipa. Om det finns önskemål kan hon även
ta med moraharpa, kantele eller träskofiol. Sabina påpekar att eftersom
honlärtsigspelapåsåmångai nstrument är hon inen virtuospånågo tav
dem. Menhonlärsig spelapåallainstr ument som k ommer i hennes vä g.

Tid: v 45
Pris: musikprogram 1350
      föreläsning 2 400



Thomas Andersson

Tid: enligt överenskommelse, endast kvällar
Pris: 2 650 kr

Kina ett l andi f örvandling.
En resa som börjar i Peking och kinesiska muren och går vidare till tera-
kottaarmen i Xian sedan till pro vinsen i Hunnan i mellers ta delen av
landet.
Kina förändras i snabb takt samtidigt som det gamla lever kvar framför
allt på landsbygden.

Södra Afrika från Godahoppsudden till Viktoriafallen.
En resa genom västra Sydafrika, Namibia, Botswana till Viktoriafallen i
Zimbabwe. Ett bildprogram som visar en fantastisk natur, djur och män-
niskor i dessa områden.
Bildprogram blandat med bildspel



Birgit Nilsson
Från sega hö till höga ”C”
Sven Andersson kåserar

Tid: enligt överenskommelse
Pris: 2 700 kr

Musikjournalisten Sven Andersson ger under sin föreläsning ett humo-
ristiskt vänporträtt av hovsångerskan Birgit Nilsson (1918 - 2005), en
av de stora svenskarna i världen.



Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 800 kr

Från Hyland till Borelius
Stig Stjernberger

StigStjer nberger äri dagf ri l andsjournalist som gö rfilmer åt uppdrag s-
givare.Men dessförinnan har han arbetat bådepår adio och TV.S tighar
bland annat varit chef och producent för SVT:s vetenskapsredaktion
under 30 år.
Mångaärde människor som bl iv it i ntervjuva de avStig.Föratt nämna
några: t våstatsministrar Tage Erlander och Olof Palme,s amt fl eraav
våra kända art istersomti l lexempel Beppe W o lgersochLi l l L indfors.
En bit av vår nutidshistoria berättad på ett underhållande sätt.



Ulf Norenius

Foto Gunhild Ringberg

Kreta - städer och stränder
En bergig ö som har mer at terbjudaänfinabadstr änder.Exempelvis en
flera tusen år lång kulturhistoria. Besök i de medeltida städerna Chania
och Rethymnon samt Europas längsta ravin.

Mitt Dalsland
Blänkande vattendrag mellan milsvida skogar, men också idylliska går-
dar med småskaligt jordbru k. Vif öljerårstiderna iDalsland-ettSve rige
i miniatyr.

Vattenrike t
Kom med ut i Kristianstads vat tenrike! Vi f öl jerHelgeå, f rån Torsebro
krutbruk ut över Kristianstadsslätten till de dubbl autflödena i have t.
Påvägenserv io l i ka fåglarochblommor.

Tid: tid enligt överenskommelse
Pris: 1 230 kr



Bertil Sandström

Bildsköne Bengtsson - Bland tjyvar och dynamitgubbar
Både i TV och radioprogram har Bertil berättat den spännande historien
om Bildsköne Bengtsson och Tat ueradeJohansson.
Bengtsson var en gång Sveriges mest omskrivne dynamitard och har även
kallats en modern Robin Hood han var en av de få förbrytare som hade
folket med sig.

Det var på Hakons tid!
Hakon Swärd var en dragspelslegend redan under sin livstid och en av
Sveriges mest färgstarka kapellmästare. Hans sätt att spela på olika in-
strument, i bland både dra gspel ocht rumpet samtidigt gjorde honom till
en person man aldrig g lömmer.Han ändrade om tex terna is ångernatill
publikens stora förtjusning och en danskväll med Hakon blev för många
ett minne för l i vet.

Tid: enligt överenskommelse
Pris: 2 000 kr



Teater Golem
erbjuder tre föreställningar i höst
Och roligt kan vi ha
En kabare som bygge rpåtexterav Karl
Val lentin, han ve rkade i Munchen på
20- och 30-talet och var en vansinnigt
rolig komiker och textförfattare. Man
kan kanske likna honom vid en kors-
ning mellan bröderna Markx och Hasse
& Tage! Kabarén innehåller 2 ko rt-
pjäser, 2 dialoger, 2 monologer samt
sånger.Viav ser at tha levande musik
med oss.

”Kärleksbrev” av A.R. Gurney.
En rolig, gripande berättelse om en livs-
lång vänskaps- och kärleksförbindelse
som till större delen hålls vid liv genom
brev.

”Två studier i galenskap” ärt våklas-
siska noveller från 1800-talet som be-
handlar samma tema men på två olika
sätt.Gogols ”En dåres anteckningar”
och Maupassants ”Horla” . En al lvarl ig
men också mycketro l ig förestäl lning.

Alla för eställninga rna är med 2 aktö-
rer, speltid ca 2 tim inkl paus. Spel-
yta 2x3 m

Tid: enligt överenskommelse
Pris:Julgransfoten 3 150 kr

Kärleksbrev 3 150 kr
     Två studier i galenskap 3 150 kr



Amatörteatergrupper
Krogser edsamatörerna
En amatört eatergrupp som ve rkat i Halland under mångaårmed4 aktö-
rer på scen som det här året spelar ” Lyckosam fångst ?” Två fiske-
bröder söke r kvinnl igt s äl l skap.

Herberts hålligånggäng.
De små detaljerna ,är ett s ång och danslustspel. Gr uppen består av
dansareochmusikanter tillsammans15personer,speltidca1timma,spel-
yta 7x4 m.

NATHAN PetterHel dt
TEKN M INIKRAV. Scenyt a 2x3 m eter
PRIS 3500: - en akt

5000: - t vå akt er
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Spelas även under hösten



.

Folkdanslag &
Herrskapsdansare
i Halland
Medlemmar i Svenska folkdansringen

Falkringens folkdanslag
Falkringens ViKan-grupp
Folkdansens vänner i Halmstad
Fotnot
Herrskapsdansarna
Ränneslövs folkdanslag, barndans-
grupp
Snöstorps folkdanslag
Valldafolkdanslag
Varbergsfolkdansare

Körer
Ceviterna, Falkenberg
Falkenbergs manskör
Halmstads Kammarkör
Halmstads manskör
Hylte manskör
Kapella, Snöstorp
Kungsbacka Kammarkör
Laholms manskör
Mölndals Kammarkör
N:a Hallands körsällskap
Oskarströms kyrkokör
Varbergs K ammarkör
Varbergskvart ettsäl lskap
Vipåkören

Spelmanslag

Forskarlensspelmanslag
Hallingastråk
Harplinge spelmanslag
Hällesåkersspelmanslag
Lagabygdens nyckelharpor
Nissadalens spelmanslag
Runevads musikanter
Sibbarps spelmanslag
Tvååkers spelemän
Tvärdraget

Dragspels-klubbar
Fjärås dragspelsklubb
Halmstads dragspelsklubb
Herberts Dragspelsgäng
Hyltebygdens dragspelsgäng
Laholms dragspelsklubb
Dragkrokarna
Varberg s dragspelsklubb
Vessigebro dragspelsklubb



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

Eva Bartholdsson & Greger
Siljebo,Veddige
Sångtill gitarr, fiolochmandola.

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

Solveig Br yntesson Bernlöv &
Leif Kjellberg, Kungsbacka
Duo SOLEI. Ett program kring So-
nya Hedenbrat tsmusikochl iv.

Ulrika Ekre med acompanjat ör,
Halmstad
Program för sång och gitarr med vi-
sor och ballader från 1500-talet och
tillnutid

Dan Eriksson, Laholm
Sångti l lg i tarr .1. Bellman2. Dan An-
dersson. 3. Blandat visprogram. 4.
Elvislåtar.5 . Stjärnorn akvittardetl ika,
Nils Fe rl in. 6. Visor med frå gesport .

Karin Eriksson,V arberg
Karin kan halländsk folkmusik både i
teori och praktik vilket gör hennes
program intressant för oss som
saknar djup kunskap i ämnet.

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

Bengt-Åke Fransson & Kjell
Clase, Kungsbacka
Spelar och sjunger låtar, gamla sch-
lagers och örhängen. De kan mixa
progr ammet med jazz om så önskas.

Sven-Erik Gissbol & Elver
Ohlander, Halmstad
Sångochdragspel,mixatmellanschla-
ger,v isorochdragspelslåtar.Alltmed
tonvikt på kända melodier.

Goa Gubbar,Varberg
Glada spelmän med skön musik.

Leif Isebring & Ann-Louise
Liljedahl, Halmstad
Sjungervälkändavisortillgitarr,man-
dolin och blockflöjt.

Stefan Isebring, Halmstad
Tonerf rånförr .Berättaromäldret i-
ders musikinstrument samt spelar på
dem. Många av instrumenten har han
byggts jälv.

Hasse J ohansson & Gert S vens-
son, Laholm
Deras repertoar består av Evert
Taube, Dan Ander sson och Lasse
Berghagenssånge r.Musike nti l lderas
sång spelas på dragspel och 12-
strängad gitarr

Jan-Erik J ohansson & Marita
Widarsson, Tvååker/Sibbarp
Tvårösterochtvågitarrer,spelaroch
sjunge rvisor.De kan äve nförstärkas
med Martin Andersson.



Calle Ka rlsson, V arberg
Underhållare och trubadur med bred
repert oar.

Gösta Karlsson, Fa lkenberg
Sångti l lg i tarr
1.” Ti ttai niminl i l l akajuta”v isoroch
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 me-
lodier

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

Berit Ljunggre n, Björn Lindahl &
Kenneth Hulander,
Halmstad
W ienerm usik och sånger ur den
svenskavisskatten.

Jörgen Magnusson, Halmstad
Framförtidlösaschlagerochvisortill
eget jazzdoftande gitarrackompan-
jemang.

Birgit Nilsson Huss & Andreas
Huss, Halmstad/Lund
Lättsam klassisk musik blandat med
musikalmelodier, jazzballaderochvi-
sor

Nordanvind
Blockflöjtsensambel med medlemmar
från Halmstad och Fa lkenberg. De
spelar på 8 olika storlekar av
blockfl öjter.

Jessica & Anders Nylander, Halm-
stad
Jessica sjunger och Anders spelar
piano.P rogr ammet Hjärt atssagaär
musik från de tidiga barnaåren genom
glädjeochsorgpå livets resa.

Seniorsextetten, Halmstad
Sång ochdragspelsmu sikvarvas med
lyrik, spexochro ligahistorier.

Kenth Skogh, Tvååker
Dragspelare med en repertoar av både
gammal och nyskriven musik

Edit & Ulf Sundberg,To rup
Edit sjunger till Ulfs ackompan-
jemang, 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 ske-
enden,allamedanknytningtillHalland.

Filip Svenzon, Tvååker
Dragspelare med J ularbo,T aube och
Cedermark på progr ammet



Stig Asterling, Halmstad
Föreläsning med diab i lder:
1. Grönlandnd - människornas ö.
2.Röda jordenssvenskar–emigrant-
ödeniBrasilienochArgentina.3.Syd-
afrika-safariiregnbågslandet.4.Aus-
tralien - landet down under.5 . Den
långa vägen till Nya Duvemåla.

Åsa Axberg,V arberg
Föredrag med bilder.Vem va r
Bockstensmannen?

Bengt-Göte Bengtsson,
Halmstad
Föreläser om A ugust Bondeson och
sjunger hans upptecknade visor.

Halländska föreläsare

Halländska artister
Håkan Vidar,V arberg
Håkan spelar och berättar om den le-
gendariske V arbergs spelmannen
Hugo Berntsson.

Dan Winde med pianist
Sång till pianomusik. Sakrala sånger
blandas med operettmelodier och vi-
sor.

Sven Söderberg, Halmstad
Gitarr ,dragspel och sång.S ven har
med sig rytminstument om du vill
spela med.
1. Svenska sånge rochvisor.
2. Visprogram på franska.

Två polare, Halmstad
Arne Pettersson & Johnny Eriksson
sjunger samt spelar gitarr och
dragspel, en mixad repertoar med
visorochs chlagers.

EvaBerntsson Melin, Länsmuseet
Varberg
Föreläser och visar bi lder 1. Förkla-
ringar t i l l d et o förklarl i ga - om säg-
ner och folktro kring avtryck i natu-
ren.
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. Kärle-
kenochdess frukt - folktroochmagi
med kvinnliga förtecken.



Björn Haraldsson, Tr äslö vsläge
Grönlandenresaikajakblandvikingar
ochi nuiter.

H G Karlsson, Halmstad
Spåren i kulturlandskapet.
Landskapet skapas i ett samspel
mellan människa och natur

Kurt Karlsson, Laholm
Kåserier:1.Visstvardet roligare
förr .2. Sömmerskan, symaskinen
och klädmodet. 3. Statarlivet i
Halland. 4. Sägner och folktro i
södra Halland. 5. Julminnen från far
ochfarfars t id.

Erling Ka rlsson, Fa lkenberg
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.

Partik 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
verkl igahistoria.

Hertha Berggre n, Falkenberg
1. Dramatiserad föreläsning om HC
Andersen hans liv och odödliga
sagor.2 . Kuraskymning ett
program om Selma Lagerlöf och
hennes böcker om familjen
Löwensköld och händelserna på
Hallstanäs.

Solveig Br yntesson Bernlöv,
Särö
Vadgörj ag med lådorna på vinden?
De innehåller föremål som 7 kvinnor
bevarat. Minnen hur det var förr, att
växa upp på landet och i stan 1868-
2004.

Leif Carserud, Laholm
En horst från krittiden. Hallandsås
frånarl aurt idti l lt unnel-byggarnast id.

Lennart Dahlström, Halmstad
Föreläsning med diab i lder:1 . Påarp
mittsmultronställe.2.Australiensna-
tur.3 . I ndien, ettmylleravfo lk.
4. Madeira - Atlantens trädgård.

Lars Danielsson, V arberg
Föreläser1. Fi losofi nsgrunder.
2. Möten och upplevelser i fyra
värl ds-delar.Dessutom har Larsg jort
16mm filmer.1 . ” Livet, konsten och
kärl eken” e n fi lm 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
somaldrigtaladeannatänhalländska.

Halländska föreläsare



Ulla Rickar dsson, V essigeb ro
Föreläsning med dia bilderomIsland.

Birgitta R obinge r, Oskars trö m
Talarom ”Orientens berä ttelser,magi
och dockteater” samt visar delar av
sindocksamling.

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 inaturen.

Kersti Nilsson, Halmstad
Fd Hemslöjdskonsulent vid
Halländska hemslöjdsföreningen
Bindslöjden. T alar om den mjuka
slöjden, under rubriken Halländsk
hemslöjd under 50 år.

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

Gunilla Nilsson, Fa lkenberg
Föreläserkringstresshantering.
1. Hur hantera rj ag min vardagsstress.
2. Våravanorpåve rkarvårmiljö–hur
påverkar jag mina vanor? 3. Qigong i
teori ochpraktik.

Jan-Olof Nilsson, Fa lkenberg
Föreläserkringenåterbl ick på andra
världskrigetsHalland.Frånhelvetet
ovanför Hamburg till idyllen i
Halland.

Stefan Nilsson, Hallmstad
Föreläsningar med diab i lder.
1. Mina smultronställen i södra Hal-
land 2. Höstvandring i Kvikkjokk och
Sarek3.Sydamerikanskabilder4.Na-
turensväsen.

Ingvar Persson, Slöinge
Föreläsningar med diab i lder.
1. Andrées ballongfärd mot Nordpo-
len. 2. Svalbard - isbjörnens land. 3.
Island, landet som ständigt vä xer.4 .
Mot Nordpolen med ballong och luft-
skepp.

Halländska föreläsare


