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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 faxa 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:
Vakant, bildningskonsulent
Gullvi Andreasson, hembygdskonsulent
Björn Holmgren, teaterkonsulent
Mia Björback, ekonomiassistent
Birgitta Svensson, kulturförmedlare
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Kenth Skogh

Nybliven hallänning

Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 350 kr

Kenth Skogh har va ri t musiker i 45 år med bland annategen orke ster.
Han har spelat på olika institutioner men också spelatt il ldansrunt om
i Norden. För någotårsedanfl yttade Ke nthtill Två åker där han är med
i Tvååkers spelmän. Hans repertoar består av både gammal och nyskri-
ven musik.
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Tid: v 6, endast dagtid
Pris: 2 500 kr

Nästan som ett galleri, med många
bilder i.

En slingrande stig, ett blommande träd,
en fårad kind,
ett bokmärkef rån barndomen,
är någr aav bilderna vi
vi l lv isaiv isan.
Blunda, lyssna och se.

En musikproduktion som innehåller både igenkännandets
glädje och utmanar med mindre känt och nyskrivet material.

                      EvaBartholdsson ,sång och gitarr
GregerSil jebo, fiol, mandola och sång
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Tid: v 10
Pris: 1 500 kr

Sjung alla vindar

Ole Moe

Sjungallavindarärettprogr am med visor där tr ubaduren Ole Moe pre -
senterar den svenske visdiktaren Lasse Dahlquist. I programmet kåserar
han kring sånge rna ochberättar mer om bakgr unden till dem.
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Tid: enligt överenskommelse
Pris: 2 300 kr

.

Från klassiskt till visa

Birgit Nilsson Huss & Andreas Huss

Vi har satt ihop ett program, som vi tror ska passa de flesta öron och
smakriktninga r.Vik ankal ladet f ör ” örongo dis”.
Detnifårhöraärlättsam klassisk musik blandatmed musikalmelodier ,
såsom Chess och Cats; jazzballader , som Misty och Summertime och
visor, av U P Olrog,E Taube,O Adolphson.
Vi spelar fiol, saxofon och piano och sjunger samt läser någon dikt.
Vih eter Birgit Nilsson Huss och Andreas Huss och är mor och son;
båda utbildade musiker inom den klassiska genren och jazzgenren. Birgit
spelar fiol imångasammanhangochärmusiker i tvåorkestrarochdirigent
fört våorkestrar.Andre asäroftasol i stpåj azzkonsert erochärmediett
par jazzgr upper. Båda medverkariky rkospelninga ravo l ikaslag.
.
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Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 900 kr

Sonya Hedenbratt i våra minnen

Duo SOLEI

Solve igBryntesson Bern löf sång ochL ei f Kjel lberg piano.
Sonya Hedenbratt stod på scenen på Liseb erg.S olveigsjälvvar en ton-
åring som älskade jazz. Inte visste hon då att hon en dag skulle sjunga
Sonyassånger.S olveig har tillsmmans med Leif p lockatf ram någr a me-
lodier som de tror många skulle tycka om.
Solveig fick som hon själv uttrycker det äran att träffa Sonya då hon
gjorde en teater för barn med musik från ”Mamma Blå”.
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Nordanvind

Blockflöjtsensambeln Nordanvind med medlemmar från Halmstad och
Falkenberg spelar på alla de åtta storl ekarna av bl ockflöjt som fi nns.
Repertoaren sträcker sig från medeltida stycken fram till nyskriven mu-
sik av bl. a. Stefan Petzén. Under programmet spelas ett varierat utbud
som visar blockflöjtens mångsidighet.

Tid: enligt överenskommelse
Pris: 45 minuter 3 650 kr

60 minuter 4 150 kr
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Ingmar Skogar

Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 650 kr em

1 900 kr kväll

Ingmar Skogar har ett bildspel med 3 projektorer och naturljud som för-
stärker uppleve lsen avat tvara på plats.
Vi har valt ut tre olika program för våren.

Pingviner i vind, F alklandsöarna - Sydgeorg ien - Antark tis

Ö efter Ö, tre öar - tre världsdelar
Crescent Island i det afrikanska Kenya. Santa Ceuz en av Galapagosöarna
som är en del av Ecuador.R unde utanför norska kusten.

Runde - tusen vingars land
Norgestredje största fågelberg med omkring 700 000 häc kande fågl ar.
en ständig kamp mot havet, vinden och ensligheten för de människor
som bor där.Ett möte med människo r,f årochf åglar.
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Tid: enligt överenskommelse
Pris: 2 650 kr

Ruiner var min Lekplats

Hans Rattunde

Enskildringomföre läsarensbarndom, omfl yktenundan ”Röda Ar men”.
Efterkrigstidens Berlin, med en uppdelning av staden efter Jalta konfe-
rensenochendelningav landet iÖst-ochVästtyskland.Berlinblockaden
som varade mellan 1948 och 1949. Vidare om hur livet fungerade i en
delad stad f ramti l lbyggandet av Ber linmu ren i augusti 1961.
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Tid: enligt överenskommelse
Pris: 1 100 kr

Grönland, en resa i kajak bland vikingar
och inuiter.

Björn Haraldsson

Föredragetbygge rpåenfem veckor l ångresa i kajak utmed Gr önlands
sydvästkust. Paddlingen går genom de gamla vikingabygderna, där
nordborn alevde i 5 00 år,va refterdegåtful l tf örsvann. Vartve ti ngen.
Det blir en resumé över denna rätt okända del av vår nordiska historia.
Men föredraget handlar också om dagens Grönländare, Inuiterna, och
deras kajaktraditioner.
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Tid: tid enligt överenskommelse
Pris: 2 025 kr

Ove Torgny

Mina smultronställen i Rom
Denevigastadenär intebaraevig,denärroligochspännandeattbesöka.
Ruiner, kyrkor,dåinteminstPe trussky rkan som utgö renfa ntasti skmi l jö.
Nyaochgamla stadsdelar har va rsincharm. Ströv tågenvi får följamed
på utgår från Via Appia till Olympiastadion och från Spanska trappan
tilldethyper moderna EUR.

Göta kanal en resa på tvärs
Göta kanal byggdes under ofat tbarasvårigheter i en tid då Sve rigevar
som fattigast. Baltzar von Platen kom med idén och genomförde mer-
part enavbyggandet men fi ck i ntesedet f ärdigt.
Varför byggdes Göta Ka nal? Varförl igger Karl sborgs fästning där den
gör? Vadtyckte dåtiden om Älvsborgs lösen? Hur är det idagat tresapå
tvären genom Sverige?

Kortspelens och spelko rtens kultuthistoria.
Det märkliga i vår värld är att ”alla” som spelar något kortspel använder
spelkort som har samma fyra symboler, spader,h järt er, ruterochk löver.
Ännu märkligareärkanskeat tal lakläddakort har samma motiv, kungar,
damer och knektar. I Kina spelar man med samma sort skort s om vi i
Sverige, skillnaden är att kineserna var först med att trycka spelkort.
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NATHAN PetterHel dt
TEKN M INIKRAV. Scenyt a 2x3 m eter
PRIS 3500: - en akt

5000: - t vå akt er
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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 fiskebröder
söker kvinl igt s äl lskap.

Herberts hålligånggäng.
Så vänder vi på bl adet, e tt s ång och danslustspel. Gr uppen består av
folkdansare och musikanter tillsammans 15 personer, speltid ca 1timma,
spelyta 7x4 m.

Stättareds teat ergrupp,Frillesås/Veddige
Spelar ”Snus är snus” av Allan Edvall. Hela pjäsen är skriven på vers ett
annor lunda ochb rai nslag.
6 aktöre r,speltid ca 1 timma, s pelyta 6x4 meter.

Teater Golem
”Kärl eksbrev ”av A.R. Gurn ey.
En rolig, gripande berättelse om en livslång vänskaps- och kärleksför-
bindelse som till störr edelenhål lsvid l ivgenom brev.
2 aktöre r,speltid ca 2 timmar inkl paus.S pelyta 2x3 m.

Nu presentera r Teater Golem sin tre dje produktion ” Tvås tudier iga -
lenskap”. Det är två klassiska noveller från 1800-talet som behandlar
samma tema men på två olika sätt. Gogols ”En dåres anteckningar” och
Maupassants ”Horl a”. Enal l varlig men också mycke tro l igförestäl lning.
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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
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Halländska artister
Maja Adamsson & Bengt Alberyd ,
Torup
Maja och Bengt sjunger tillsammans
schlagern vi minns till Majas ackom-
panjemang.

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

Duo Harmoni, V arberg
Gun Svensson, Ulrika Bergman och
Göran Melander erbjuder varierade
musikprogram 1. Schubertiad på vårt
sätt 2. Mozart3 . Gunnar Tu resson.

Ulrika Ekre & P eter Ber ndtson,
Halmstad o Laholm
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,
NilsFe rl in.

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.
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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.

Jessica & Anders Nylander,
Halmstad
Jessica sjunger och Anders spelar
piano.P rogr ammet Hjärt atssagaär
musik frånde tidigabarnaårengenom
glädjeochsorgpå livets resa.

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

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, alla med anknytning till Hal-
land.

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

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.
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Halländska artister

Håken 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.

Benkt Åscar,V åxtorp
Trubadur som sjunge regna och an-
drasl åtart illg itarr .Vi llgärnaat tpubli-
ken sjunger med.
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Stig Asterling, Halmstad
Föreläsning med diab i lder:
1. Grönland- 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 Bondesson
och sjunger en del av hans
upptec knade visor.

Eva Berntsson Melin, Länsmuseet
Varberg
Föreläser och visar bi lder 1. Förkla-
ringar till det oförklarliga - om säg-
ner, folktro och kring avtryck i natu-
ren.2.Åretshögtider-traditioneroch
folktro.3 . Kaka söker maka - om sed
och tro i samband med mat och
dryck.4.Goenissen -omgårdstomten
ochandraövernaturligaväsen.5.Kär-
leken och dess frukt - folktro och
magi med kvinnliga förtecken.

Herta 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
Enhorstfrånkrittiden.Hallandsåsfrån
arl aurt idt i 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.Mötenochupplevelserifyravärlds-
delar.Dessutom har Larsg jort 16mm
fi lmer.1 . ” Livet, konsten och k ärl e-
ken” e nfi lmfrån Toscana.2 . ”Va ckra
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.

EvaJagre ll, Laholm
Livsåskådning,etik,meditation,
personlig utve ckling ochd römmar.

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

Halländska föreläsare
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Gunilla Nilsson, Fa lkenberg
Föreläserkringstresshantering.
1. Hur hantera rj agminvardagsstress.
2. Våravanor påve rkar vår miljö –
hur påverkar jag mina vanor? 3.
Qigong i teori och praktik.

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
luftskepp.

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.

Kurt Karlsson, Laholm
Kåserier:1.Visstvardet roligare
förr .2. Sömmerskan, symaskinen och
klädmodet.3.Statarlivet iHalland.4.
Sägner och folktro i södra Halland.
5. Julminnen från faroch farfars tid.

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
ochgenom inlandets djupa skoga r.
2. Öar i Halland är en odyssé i den
halländska övärlden. Patrik har grävt
fram såväl skrönor som öarnas
verkl igahistoria.

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.

Halländska föreläsare
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Beställningsblankett
Vi beställer följande artister/föreläsare

1.. ..........................................................................................................
Dag.......... Tid.......... Plats.....................................................

2.. ..........................................................................................................
Dag.......... Tid.......... Plats.....................................................

3.. ..........................................................................................................
Dag.......... Tid.......... Plats.....................................................

4.. ..........................................................................................................
Dag.......... Tid.......... Plats.....................................................

5.. ..........................................................................................................
Dag.......... Tid.......... Plats.....................................................

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

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

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

Fakturanskickast ill. .............................................................................

Skicka per brev eller faxa beställningen till

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