


Hallands bildningsförbund samverkar med Region Halland kring att 
utveckla, främja, samordna och förmedla kultur av god kvalitet till äldreom-
sorg, handikappomsorg och föreningsliv i Halland. Dessutom strävar vi efter 

att öka kunskapen om kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande.

Vårt arbete utgår från evidens om sambandet mellan kultur och hälsa 
och från den nationella och regionala kulturpolitiken som säger att 

kultur ska vara tillgänglig för alla.

I Halland arbetar regionen, folkbildningen och kommunerna utifrån en 
överenskommelse om kultur i äldreomsorgen.

Överenskommelsen hittar du på vår hemsida: www.hbf.se. Klicka på ”Kultur och Hälsa”.

Har du idéer eller förslag som kan öka kulturens möjligheter
 - kontakta oss gärna!

Vill du ta del av våra Nyhetsbrev: maila m.o@hbf.se
Följ  gärna vår grupp på facebook: ”Kultur för livet”

Välkommen till 2019 års utbud
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Charlotta Magnusson
Kulturförmedlare
charlotta@hbf.se

Martin Odd
Utvecklare Kultur och hälsa
m.o@hbf.se



 Vår service för beställare och artister
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• 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 detta vid 
 bokningen. I övrigt tar vi hand om bokningarna efter hur nära i tiden de ligger.

•  Vi ombesörjer utbetalning av arvode till artisten.

•  Vi fakturerar arrangören på det pris vi kommit överens om.

•  OBS! Förutom priset som anges i katalogen betalar beställaren även 
 reseersättning med 18.50 kr/mil. 

•  Priserna gäller för program på ca 45 min - om inget annat anges.

•  Priserna kan komma att justeras under innevarande år.

•  Det går fint att även boka artister som inte ingår i årets katalog.

• Ett bra välkomnande av artisten ger förutsättningar för ett bra arrangemang! 
 Tag kontakt med artisten i god tid.

• Vissa program presenteras till subventionerade priser - se info sid 6

•	 	 Ingen bokning är klar förrän den är bekräftad via mail eller tel.	

•  Alla bokningar är bindande om inte särskild överenskommelse om ev.  
 avbokning slutits med artisten.

•  Använd gärna vår hemsida där fler artister presenteras och där du kan ta del av  
 mer information. Här finns även möjlighet att skicka in bokning eller rapport 
 direkt från hemsidan. Sidan hittar du på: 

 

www.hbf.se
Telefon: 035-17 77 73

Mail: bokningar@hbf.se
Post: Kungsgatan 1, 302 45 Halmstad
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Musik	

Tonspridarna .................................................28  
Torbjörn Johansson  
Torbjörn Jonson tolkar Elvis
Trenorerna och Kunglikt Rolikt
Two Tracks
Tvååkers spelemän
Ukuleleskoj 
Ulrika & Leif ...................................................29   
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Sid

5

Sid

Nizzan Jazzveteranerna
OA Larsson
Radio Wake Up`s Musikquiz  
Reine Johansson - teatertrubadur ........26
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Solskinas orkester ........................................27
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Tommy Leijon 

Jan Wolfhagen
Rolf Olsson

Sid



Subventionerade	program

På sidorna 7-15 presenteras ett antal program som vi subventionerar med 
50 % av kostnaden, inklusive resor, genom medel från Region Halland. 
Programmen väljs ut i samverkan med kommunernas kultur och äldreom-
sorg och föreningslivet.

När årets subventioner är förbrukade, kan du fortfarande boka program-
men. Du betalar då hela kostnaden, d.v.s. dubbelt pris jämfört med vad som 
står i prisrutan - samt hela resekostnaden.

Äldreomsorgen:
Kommunerna bokar utifrån en regional överenskommelse.
Kontaktperson för detta finns för varje kommun.
Vid frågor: maila bokningar@hbf.se eller ring 035 - 17 77 73.

Föreningslivet:
Subventioner till föreningar utgår med en fast summa för år 2019.
Först till kvarn gäller – dock endast för ett program per förening och år.

Fler subventionerade program finns på vår hemsida:

www.hbf.se

Subventionerade	program
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Subventionerade	program
-se info sid 6

Priserna	är	subventionerade	med	50	%.	Subventionspotten	är	begränsad	(se	sid	6). 7

Åsa	Johansson	&	
Johan	Ludvig	Rask

Nu	är	det	gott	att	leva!

Visor, dikter och berättelser av och om Olle 
Adolphson.

Med stor musikalitet och variationsrike-
dom presenteras både kända och okända 
visor av den fantastiske musikern, diktaren, 
poeten, estradören och kompositören Olle 
Adolphson.
Hans visor framförs på ett lekfullt sätt med 
både humor, allvar och ömsinthet. Genom 
finurliga arrangemang får visorna nytt liv 
och åhörarna bjuds med på en finstämd 
resa genom Olle Adolphsons liv och dikt-
ning.

På scenen – från Göteborg:
Åsa Johansson: Sång, violin, dragspel och 
piano
Johan Ludvig Rask: Sång, gitarr och slagverk

Pris:    3.300

Janne	Magnarsson	&
Carita	Jonsson

Pris:                   3.300  
Minst två/dag omsorg:  2.500

Ljuva	50-	och	60-tal

Janne Magnarsson, känd från visgruppen 
Öbarna, bjuder tillsammans med Carita 
Jonsson på en trivsam stund med sång, 
musik och berättelser. Programmet är fyllt 
av nostalgi och lockar fram minnen och 
stämningar hos de som var barn och unga 
på 50- och 60-talet. 

Janne Magnarssons berättelser blandas 
med tidstypiska örhängen och Jannes egna 
sånger. 
Hela programmet präglas av värmen och 
det humoristiska samspelet mellan de två 
estradörerna.

På scenen – från Göteborg:
Janne Magnarsson: sång, gitarr och berät-
telser
Carita Jonsson: piano, dragspel och 
kommentarer

Nytt Nytt
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Subventionerade	program
-se info sid 6

Priserna	är	subventionerade	med	50	%.	Subventionspotten	är	begränsad	(se	sid	6).

Tvenne	hjärtan

Öppna famnen för en humoristisk musik- 
och berättarföreställning om kärlek! Här 
får publiken uppleva både brustna hjär-
tan, förälskelse, frieri och kanske...bröllop! 
Samspelet med publiken är viktigt och alla 
får chans att gripa in med råd och tips till de 
unga aktörerna när det gäller kärleksbesty-
ren. Så det blir ett lyckligt slut! 

På scenen: Henrik och Alexandra Murdock, 
Falkenberg.

”Tvenne hjärtan” är en nyskriven halländsk 
musikteater med skådespeleri, dans och 
ikoniska kärlekslåtar. Föreställningen är 
gjord särskilt för föreningslivet och är an-
passad till äldreomsorgens förutsättningar. 

Föreställningen ryms även i små lokaler.

Pris:    3.300

Nytt

Pris:    3.300

Peter	Bengtsson	&
Anna	Ahnstedt	Mitle

Vädra	ut!

Varsågoda – ett musik- och berättarpro-
gram om det viktigaste vi vet – vädret!

Med hjälp av klassiska visor, härliga örhäng-
en, modern teknik och berättelser från 
naturen bjuds publiken på en lustfylld 
show. 

I föreställningen finns även taktila inslag 
och doftupplevelser för att tilltala alla sin-
nen och därmed väcka fler minnen.

Medverkande:
Anna Ahnstedt Mitle - Ljungskile: visartist 
och skådespelare
Peter Bengtsson - Halmstad: trädgårdsprofil 
och multi-instrumentalist (känd från Träd-
gårdskampen i TV) 

Nytt
 foto: Jens Norén
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Världskrig	
-	och	en	brudklänning

Pris:                     750

 foto: Jan Svensson

Föreläsning med bilder, föremål och film
- om beredskapstidens Halland.

Utställningen ”Världskrig och en brudklän-
ning” på Garnisons- och Luftvärnsmuseet 
2016, blev välbesökt. Beredskapstiden 
väcker fortfarande många minnen. Det var 
en tid när mörkläggning och ransonering 
blev vardag för hallänningarna - men även 
en tid när fantastiska kärlekshistorier kunde 
uppstå. Som när en amerikansk pilot som 
nödlandat i Skåne, fick sy om sin fallskärm 
till brudklänning.

Föreläsningen blir ett samtal mellan delta-
garna och museipedagog Andreas Persson. 
En minnesvärd stund utlovas och delta-
garna välkomnas att dela med sig av sina 
minnen från tiden. 

Programmets längd ca 1 tim
Gruppstorlek: max 10  (gäller äldreomsorgen)

Negar	Zarassi	&	
Lowe	Pettersson

Sångglädje!	

Möt sångerskan Negar Zarassi och pianisten 
Lowe Pettersson i en personlig och emotio-
nell konsert med stor musikalisk variation: 
opera, musikal, visor och jazz!

Negar Zarassi, med sin varma och expres-
siva röst, är en sångerska som når sin publik 
oavsett sammanhang. Hennes glädjesprud-
lande personlighet smittar av sig på alla 
som träffar henne och att hon älskar att 
sjunga kan ingen tvivla på! 

Lowe Pettersson, är en av Västsveriges 
bästa ackompanjatörer, uppskattad för sin 
mjuka följsamhet och musikalitet. Hans spel 
är elegant och uttrycksfullt och han rör sig 
med lätthet mellan olika genrer. En mycket 
omtyckt pianist av publiken och även av 
artister som Birgitta Ulfsson och Stina 
Ekblad.
	
Pris:    3.300

Nytt



Subventionerade	program
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Cirkus	Olympia

Pris:    1.250

Möt	cirkushundarna!

Från vår halländska cirkus med vinterläger 
i Drängsered, kommer Henrika Bengtsson 
med assistent, tillsammans med cirkusens 
hundar.

I ett lekfullt dressyrprogram på ca 15 min 
får du möta blandrashundar, dvärgspetsar , 
toy-, dvärg- och mellanpudlar.

Dessutom berättar Henrika om sitt halländ-
ska cirkusliv och självklart blir det tid för 
publiken att hälsa på och kela med hundarna.

Fri golvyta: minst 3 x 4 m
Ej bokningsbar perioden 20/3-20/9
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Pris:    4.500

Klassiska	pärlor	från	förr

I ett lekfullt och musikaliskt möte får pu-
bliken njuta av innerliga stråkklanger och 
välkända melodier. 
Följ med på en tidsresa från den klassiska 
musikens pärlor till medryckande jazz. 
Varje stycke har en egen historia att berätta 
och musiken inramas av korta betraktelser 
kring kompositörer och kompositioner. 

Vi är glada att kunna presentera ett klas-
siskt program med denna Malmöbaserade 
stråkkvartett. 
Med sin unika musikalitet och breda reper-
toar har Vindla String Quartet etablerat sig 
som en av Sveriges mest spännande 
kammarmusikgrupper.

Vindla	String	Quartet
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Pelle	Jageby	&	Lasse	Sörbom

Pris:    3.000

Vi	älskar	Hasse	å	Tage

Ett program som tillägnas Hasse å Tage, det 
de ville berätta och deras sätt att agera.

Berättelser blandas med sånger och texter 
från filmer och revyer. I Hasse å Tages anda 
blandas högt och lågt, allvar och humor 
med en smula galenskap.
Hasse å Tages människokärlek behövs i 
dag, i en alltmer polariserad värld. 

Vi sjunger, skrattar och minns!

Pris:    3.300

Charlotta	Sairio

Evert	Taube	-	jorden	runt	och	hem	igen

Med en berättarglöd som fångar och 
överraskar publiken, gestaltar Charlotta 
Sairio Evert Taubes tankar och liv med sång 
och ord. Njut av både kända och mindre 
kända visor, framförda med dråplig humor, 
musikalisk bredd och lyrisk finstämdhet. 
Med ackompanjemang av Klabbe Hörngren 
blandas traditionella toner med både jaz-
ziga och improviserade, där pianot lyhört 
följer Charlotta och Evert tätt i spåren.

Föreställning kan ges i en eller två akter 
enligt överenskommelse.



Subventionerade	program
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Vilken succé för detta musik- och danspro-
gram! Specialskrivet och framtaget just för 
äldreomsorgen och föreningslivet i Halland.

Tre unga scenartister berättar om en kväll 
på en halländsk dansbana på 40-, 50-talet. 
Med charm och  begåvning dras publiken 
obevekligen med i dansens virvlar. 
Folkdans, swing och vild jitterbugg!

Ensemble:
Edward C Johansson,en av våra mest 
bokade musikanter.
Gustaf Jönsson, dansare och aktör, bl a från 
Göteborgsoperan.
Anngelina Rautalin, sång och dans, musikal-
artist.

Tillgång till lokalen: 1 tim innan

Pris:    4.500

Får	vi	lov
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Pris:    3.300

Strålande	tider

Följ med på en humoristisk tidsresa från 
30-talets skola, via elektricitetens ankomst, 
kvinnans inträde på arbetsmarknaden och 
50-talet med nya yrken och det fantastiska 
påfundet semester!
Och Lill-Babs i sin prickiga bikini!
 
Henrik och Alexandra Murdock, Falkenberg,  
bjuder på en show med musik, skådespe-
leri, föremål och projektioner med bilder 
från epoken. 
Publiken är hjärtligt välkommen att kom-
mentera och sjunga med!
 
”Strålande tider” är en nyskriven halländsk 
musikteater, utmärkt för föreningslivet och 
anpassad till	äldreomsorgens förutsätt-
ningar. 

 foto: Mymmel Blomberg
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Sabina	Henriksson

Sånger	vi	minns

Ett allsångsprogram för vård och omsorg.
Publiken lotsas varsamt genom sånger
som väcker minnen. Sabina använder
allsångshäften och spelar på gitarr,
nyckelharpa och durspel.

Från	säckpipa	till	dragspel

Program för föreningar eller vård och
omsorg. Sabina sjunger, berättar och
spelar på en mängd olika instrument.

Från	vals	till	boogie	woogie

I ett tight samspel med den hyllade
pianisten Örjan Hill, bjuder sångerskan
Sabina Henriksson på en riktig
höjdarstund.

Pris:    1.700
Från vals till boogie woogie: 3.300

Pris:    3.300  
  

Sånger	som	berör	

Varsågoda, ett nyskrivet program, speciellt 
framtaget för äldreomsorgen och fören-
ingslivet i Halland!

Maja Berggren, uppvuxen i Halmstad, är i 
dag en etablerad musikalartist.  
Tillsammans med erfaren pianist bjuder 
hon på en musikupplevelse som värmer 
och berör.

Sånger av Helen Sjöholm, Ted Gärdestad, 
ABBA, Sarah Dawn Finer med flera, blandas 
med musikal, då Majas omfångsrika röst gör 
sig särskilt bra i denna dramatiska genre.

	
Maja	Berggren	
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Inspiration	och	utbildning
–	för	personal!

Här presenteras erbjudanden till personalen
- för inspiration och kunskap när det gäller 
kultur och hälsa i äldreomsorgen.

Dessa utbildningspass och inspirationsträf-
farutformas efter era önskemål och behov.
 
Passen leds av kompetenta kulturledare 
inom de olika kulturformerna. Det går fint 
att börja med ett första introduktionsmöte. 
Kontakta oss så planerar vi tillsammans!

Priset beror på omfattning, antal tillfällen 
och deltagare. 

Kostnaderna	subventioneras	med	50	%	
av	Hallands	bildningsförbund.

”Kultur är viktigt även för personalen, att få 
en känsla av välbefinnande, att uppleva 
något nytt.” 
Ana Maria Chrysoulakis, chef för Halmstads
äldreboenden.

Berättarglädje!

Att få sitta en stund tillsammans och
berätta händelser och minnen från 
livet, är ett behov alla människor delar.

Berättargrupper på ett äldreboende ger 
glädje, stärker gemenskapen och kan vara 
ett sätt för seniorer och personal att lära 
känna varandra bättre.

Som personal får du lära dig enkla metoder
för att komma igång med berättande.

”Vi får tid att verkligen lyssna på fantastiska
historier och levnadsöden, vilket inspirerar 
och lär oss mycket. Att se glädjen det ger 
våra seniorer att få berätta sin historia känns 
värdefullt, de blir någon.”
Personal, Krusbärets äldreboende, Halm-
stad

Ledare: Mymmel Blomberg

 foto: Mymmel Blomberg  foto: Mymmel Blomberg
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Dansglädje!

Seniorer som dansar kan bekräfta det 
forskningen visat. De berättar om bättre 
balans, mindre yrsel och mjukare leder. 
Och om glädje och välbefinnande. 

Här får du lära dig om möjligheterna med  
kravlös dans, anpassad för seniorer med 
och utan funktionsskillnader. 
Du får prova dans som stimulerar balans 
och minne, väcker känslor och stärker om-
tanke och social interaktion. 
Dans och rörelseglädje!

”Jag var på fysträning i morse men här på 
dansen får även själen sin stimulans, och 
det utan att jag märker det. Hela jag får vara 
med!!” 
Dansande dam i äldreomsorgen, 87 år 

”Jag har genom dansen fått ett helt annat 
sätt att se på personer med demens.” 
Personal Tallgläntans äldreboende.

Ett flertal kompetenta ledare finns.

Skaparglädje!

Ull	för	alla	sinnen

Att ha haft får och lamm är erfarenheter 
många seniorer delar. 
Här får du prova enkla metoder för att 
arbeta med ull. Vi tittar på olika ullsorter, 
fällar, garner, vi kardar, nystar och tovar. 
Alla sinnen  aktiveras, minnen väcks till liv 
och erfarenheter och berättelser fångas 
upp. 

”Proffsigt, med glädje och glimten i ögat”
Personal Solhaga äldreboende, Falkenberg.

Ledare: Katarina Segerbrand 

Du kan även välja följande inspirations- 
och utbildningspass, med ett flertal kompe-
tenta ledare:

Halmslöjd

Umgås	med	lera

 foto: Mymmel Blomberg
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Musiker	

40-talisterna

Bara	på	skoj
Två glada musikanter med roliga hattbyten, framför melodier från förr.
Sångare, Sven-Olof, blev utsedd till 2017 års Hjogubbe för 
sina tolkningar av Lasse Dahlkvist!

Pris:       1.500
Hstd, Hylte, Lah:    1.800

Anita	Milding
Sång	och	piano	i	skön	harmoni
Anita är sångerska och pianist med de flesta musikstilar på repertoaren. 
Hon möter sin publik på små och stora scener. Med hjärta och glädje 
bjuder hon på såväl 40-talsmelodier som klassiska pärlor och evergreens.
Ni får gärna önska just era favoritstycken!

Pris omsorgen:  2.400
Pris övriga:  2.700      

Janne Wallin och Pelle Bengtsson, gillar att glädja andra genom den finaste motionen, 
nämligen dans! På repertoaren finns 50 och 60-talsmusik och även dansbandsmusik, t.ex. 
Elvis, Sven-Ingvars, Vikingarna, Lasse Stefanz m.fl.
Bandet har stor erfarenhet av vård och dansspelningar.
Spelar även julmusik.

Längre än 6 mil från Halmstad : 1000 kr extra. Ej norr om Varberg.
Danskväll är 3-4 tim

Bengt-Götes	blandning
Ett varierande program med visor och berättelser, ofta med halländsk förankring. 
Bondeson, Hambe och Ingela Strandberg. 
För variationens skull kan t.o.m. något litet 
trolleritrick förekomma...

Bengt-Göte	Bengtsson

Pris:    2.000
Kväll:  2.700

Pris:   2.600
Danskväll:  4.000      

Ann-Louise	Liljedahl
Klangljus
En musikstund avsedd för avkoppling och närvaro. Ann-Louise spelar på det unika instru-
mentet Hang, vars speciella, rofyllda klang får oss att stanna upp, koppla av och känna en 
härlig ”måbra-känsla” i kroppen. 

Programtid: 30 min.
Pris:   3.200
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Sånger	och	skojerier	på	allvar
Sjunger och kåserar, visor och sånger från de kända kompositörerna med inslag av eget 
material. Anpassar alltid framförandet i förhållande till publiken med 100 % hjärta och 
engagemang.
Calle	&	Fantastiska	Underhållnings	Bandet
Det Fantastiska Underhållningsbandet är en blandning av utvecklingsstörda och normal-
störda som spelar, dansar och sjunger.  Föreläser om sin 
situation som funktionsvarierad om så önskas. 
En föreställning med värme och humor, 
100 % hjärta som man aldrig glömmer.

Vi sjunger, spelar keyboard, dragspel och ukulele. Utbudet av musik är stort, så vi anpassar 
efter beställaren. Spelar gärna till dans, underhållning eller allsång. 
Allt kan blandas med en rolig historia.

Vi kan även erbjuda vår egen version av ”Melodikrysset” eller 
”Musikquiz” (Beställaren meddelar önskemål vid bokning).

Musiker	

Dragspel och sång i en blandad repertoar med bl.a. 
visor, schlagers och önskelåtar av äldre och nyare årgångar.

Bo	Liljedahl

Pris omsorgen: 2.500                     
Pris övriga:   2.900
Kväll :  3.500  

Calle	”på	Läjet”	Karlsson

Pris:    2.600      

Bittan	&	Tobias

Pris omsorgen:  2.300
Pris övriga:  2.900
FUB Bandet:  5.000
Kväll efter ök

Sång, keyboard och dragspel. De spelar låtarna du känner
igen - till dans, underhållning  och allsång!

Bittan	&	John

Pris:    2.600      

Alla	mina	år	med	populärmusiken
Trubadur som sjunger egna och andras låtar till gitarr. Vi skrattar sjunger och minns 
tillsammans! 
Även musikquiz , allsång och julprogram kan beställas.

Benkt-Åscar

Pris omsorgen: 1.700
Pris övriga: 2.200



Nytt
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Gamla	goa	låtar
Vi spelar populära gamla och nya schlagers och visor med olika inriktning beroende på 
årstid och jul. Allt från lugna låtar till riktiga rökare i en smakfull blandning.
Frazzes	melodikryss
En stunds korsordsklurigheter som bygger på härliga låtar från hela 1900-talet. 
Cirka 1 tim inklusive rättning.
Julmelodikryss finns.
Du	väljer	ett	årtal,	Frazze	spelar	o	sjunger
Du som publik väljer ett årtal mellan år 1900 och 1969 . Frazze spelar en låt som utkom det 
valda året som alla känner igen och ofta kan du sjunga med i refrängen.
Ett roligt, lite spännande program där det dyker upp 
låtar som man inte hört på länge.

Catarina	&	Frazze

Pris:    2.400 
Frazze själv: 1.350

Musiker	

Rock	och	Gospel
Ett antal härliga låtar/sånger.
Det	är	något	bortom	bergen,	bortom	blommorna	och	sången
Sjunger och berättar om Dan Andersson.
Från	Bellman	till	Elvis
Visor, gospel och favoritsånger m.m. Kan varieras.
45-60 min

Dan	Eriksson

Pris omsorgen:  1.800                           
Pris övriga:  2.100  

Nytt

Pris:    2.500                  
           

De-La-vi
Ett fängslande program om Elvis Presley med musik och berättelser bl.a. om hans första låt 
”Old shep” som han framförde 13 år gammal på ett lastbilsflak i sin hemstad .
Vårt program innefattar ca. 14 låtar med intressanta faktaberättelser omkring Elvis och 
hans musik som vi kompletterar med en del skrattretande historier!
Vi använder oss av egen förinspelad bakgrundsmusik för att 
ge vår publik största möjliga musikupplevelse!

Pris omsorgen:  2.100                  
Pris övriga: 2.500     

Duo	Animato
Bengt-Ove Gunnarsson - flöjt, klarinett och sång, tillsammans 
med Birgitta Lindén - piano, har en blandad repertoar med 
klassisk musik, underhållningsmusik, visor och sånger.

Pris:    2.500                  
           

Duo	Lebona
En	musikalisk	resa	i	tid	och	rum
En härlig musikstund där vi på gitarr och piano spelar kända melodier – schlagers, film-
musik, tango, klassiskt, en liten gnutta jazz och mycket annat. Vi musicerar med stor känsla 
och presenterar programmet på ett roligt och lättsamt sätt. 
45 – 60 minuter
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Musiker	

Ebba och Måns sjunger låtar från förr.
- Det är roligt att sjunga gamla låtar som spänner över generationerna och skapar en 
musikalisk gemenskap.
Så sjung med om Ni vill! Vi har med oss sånghäften.
Vi delar gärna en sångstund och musikresa med Er!
Julprogram finns!
Ebba och Måns är en del av den ideella föreningen Gröna 
Lådan som verkar inom kultur, djur och natur.

Helger eller vardagar efter kl 14,30 (beroende på avstånd)

Ebba	sjunger	låtar	från	förr

Pris:    1.900 

Nytt

Pris:    2.800    

Edward	C.	Johansson

Country	&	Rock´n	Roll	-	för	alla	åldrar!
Trots sin unga ålder har Edward redan synts på countryfestivaler, Vallarna i Falkenberg, 
äldreboenden och delat scen med bland andra Hasse Andersson, Little Gerhard och Elvis 
gitarrist - James Burton. Edward har rest och turnerat genom USA och vandrat i rockens 
och countryns musikaliska fotspår.
Ett program för alla som gillar Elvis Presley, Jim Reeves, Johnny Cash, Hank Williams m fl. 
Kuriosa är att Edward är invald i ”The International Rock A Billy Hall of Fame” i Jackson, 
Tennessee.

Kvällar och helger efter ök

Kent Rubensson och Tommy Lindgren spelar och underhåller med en insprängd 
Elvisdokumentär i tidsenlig klädsel. Den musikaliska tidseran är 50-, 60-, 70- talets svenska 
dansmusik samt populärmusiken som vi dansade till 
dessa årtionden.

Alla priser inkl. resa

elvis4ever

Pris omsorgen: 3.000
Pris övr/ Hstd:  4.500
Pris övriga: 6.500

En	instrumental	nostalgiblandning	-	Med	dig	i	mina	armar
I detta program som framförs på piano & bas spelar vi instrumentalt och väldigt blandat.
Vi bjuder på medryckande, vackra, igenkännande melodier som så klart ger positiva 
vibbar, minnen och glädje.
Ni kommer att ryckas med i allt från En månskenspromenad, La mer, Chattanooga choo 
choo, Novelty Accordion m.m...
Vi kommer nog dessutom inte att kunna hålla oss från att berätta om upplevelser både 
brokiga och tokiga som vi varit med om under 
våra musikaliska resor.

Ewa	&	Jimmy	Ludwigsson

Pris:    1.700 

Nytt



Musiker	

Med sång, gitarr och fiol tas åhöraren med på musikaliska resor från förr till nu.
Duon värnar om den lokala halländska folkmusiktraditionen, där även eget material ingår, 
men tar gärna in toner och ord ifrån hela vårt land, i både sakrala och profana 
sammanhang.
Programmen skräddarsys efter vad som passar för varje arrangemang och årstid, t.ex. jul.
Livet	är	fullt	av	minnen
Kom	hör	min	vackra	visa
Från	Dan	Andersson	till	Benny	Andersson

Gun	och	Jennyli	”DiTo”

Pris omsorgen: 2.500
Pris övriga: 3.200         
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I ett generationsöverskridande musikaliskt möte sjunger vi lika gärna Evert Taube som 
Kent, August Bondeson och Hambe möter Mikael Wiehe. 
Stämsång och variationsrikt innehåll, banjo, gitarr, dragspel, 
munspel, dobro och diverse rytminstrument.
45-60 min

Familjen

Pris:    3.700 

Nytt

Gamla	Favoriter
Ett glatt gäng Musikanter från förr!
Som spelar ”Låtarna du aldrig glömmer!”
Med andra ord ”Gamla Favoriter”.

Pris omsorgen:  1.500    
Pris övriga:  2.000 

Med två fioler, dragspel, gitarr, bas och stämsång framför vi ett mycket varierat program 
med folkmusik, visor, evergreens mm. Repertoaren kan anpassas efter önskemål.

45-60 min
Längre program: Pris efter ök.

Gerdas	Qvintett

Pris:    2.500 

Nytt

Gubbröran
Ett gäng äldre gentlemän, 3 musiker & 8 sångare, bjuder upp 
till en musikalisk nostalgitripp med en bred repertoar av
oförglömliga låtar. 
Ren underhållning eller mixat med allsång enligt önskemål.

Pris omsorgen
Hstd inkl resor:  1.800
Övriga efter ök     

Goa	Grabbar

Pris:                        1.800
 

Tre glada pensionärer som älskar att glädja sin publik.  Ett varierat musikprogram med 
välkända svenska och engelska trallvänliga låtar. Med gitarr, dragspel och congas där alla 
tre sjunger och låter publiken sjunga med.
Roliga historier och trevligt mellanprat är tanken.
Julprogram finns.



Musiker		
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Gun	&	Susanne
Erfaren, glad och uppskattad visduo som spelat tillsammans i över 30 år. Duon bjuder på 
stämsång främst till gitarr men i vissa program även inslag av ukulele/dragspel. I samtliga 
program inbjuds publiken till  allsångmedverkan när publiken kan och vill sjunga med. 
Sjunger på svenska.
Gott	&	blandat
Visor	från	dansbanan	-	då	och	nu	
Flickor	bak	i	bilen	–	en	50-talskavalkad
I	Alice	Babs	spår
Halländska	visor
Visor	i	hatten/hattarna	bestämmer	visorna
Värmande	visor	i	jultid

Pris omsorgen:  2.500
Pris övriga:  3.200  

Nytt

Hallands	Fläder
Musikgruppen Hallands Fläder består av Janne Berglund, gitarr och sång, Ulrika Larsson, 
dragspel och sång och Gert Arne Johansson, bas och sång. 
Publiken kan sjunga med från allsångshäften eller i 
refrängerna i de välkända låtarna.
Endast kvällar och helger

Pris:   3.000 
 

Fullt	Ös	Med	Klös	
Ny inriktning med nytt namn
Vi erbjuder er en fantastisk musikresa med sång/musik inom Schlagers, Rock, Country 50- 
60- 70 talet ochframåt med etablerade musiker. Spelar även dans samt PUB- aftnar, showpro-
gram med gästartister. Även allsång om så önskas (häften finns). Önskar ni reducerad 
styrka, så löser vi detta. Allt detta får ni av ett glatt gäng 
(max 6 musiker) med glimten i ögat från Halmstad.
60 min

Pris omsorgen:   1.700    
Övriga efter ök  
Danskväll efter ök

Halmstads	Dragspelsklubb	Blandat	o	Gott

Med en mycket blandad repertoar av underhållning, dansmusik, visor m.m. anpassas varje 
framträdande efter ert önskemål. Gitarr, dragspel, keyboard och bas och mycket stämsång 
varvas med instrumentala inslag. Även julvisor och allsång 
kan erbjudas.

Happes	Orkester

Pris:    2.200
Längre program efter ök

Dragspel	På	Mitt	Sätt	
Musikant och dragspelare som underhåller med dragspel och sång från en blandad 
repertoar.
60 min. Ej norr om Falkenberg

Göran	Petersson	

Pris:    1.850 

Nytt



Hasse	&	Gert

Helena	Eriksson
Vissångerska med mångårig erfarenhet av underhållning inom äldreomsorgen och 
föreningslivet. Till eget gitarrkomp presenterar Helena ett finstämt, lättsamt och personligt 
visprogram. Vi njuter av kända visor från bl.a. Dan Andersson, 
Evert Taube, Cornelis och Nils Ferlin. 
Allsång, mellanprat och anekdoter som extrakrydda!

Musiker		

Pris:    1.600
           

Sång och musik till dragspel och 12-strängad gitarr.
Melodier	från	förr	med	våra	favoriter
Elvis, Harry Belafonte, Cliff Richard, Jules Sylvain, Sven-Olof Sandberg, Lasse Dahlquist, 
Thory Bernhards, Calle Jularbo m.fl.
På begäran andliga sånger, allsång eller julprogram.  
45-60 min
Minst två framträdanden på samma dag vid bokningar i och
omkring Kungsbacka

Pris omsorgen:  2.300
Pris övriga:   2.600       

22

Personliga tolkningar av bl a Frank Sinatra, Elvis Presley, Bo Kaspers Orkester, Monica Zet-
terlund, Eva Dahlgren & många andra. En fin akustisk visstund utlovas med mycket humor, 
värme & kärlek till go & gungande musik med hög igenkänning. 
Förinspelad musik. Går även att beställas med Michael 
Indebetou på gitarr.

Helena	Klavefors

Pris:    2.000 
Med gitarrist: 3.000

Nytt

Sjunger, spelar gitarr, ukulele & dragspel. Det blir ofta schlager från 20- och 30-talen, riviga 
tangomelodier, glad operett, klämmiga marscher, 
gungande vals, schottis och polka.

Henrik	Påhle

Pris:       800

Nytt

Herberts	
Vi	har	trevligt	tillsammans!
Allsång och lite annat.
Min	barndoms	jul
Vi tänker och minns. Hur var det då, när vi var små?

Pris:    2.800

Harplinge	spelmanslag
En kulturförening med mer än 50 års erfarenhet. Full styrka innebär 12 spelmän och spel-
kvinnor på dragspel, fioler, klarinett, bas, gitarr och nyckelharpa. 
Folkmusik och populär musik från sent 1700-tal fram 
till vår tid.
Musik man blir glad av!

Pris:     2.000
Omsorgen Hstd:   1.000



Musiker	

Två glada pensionärer som gillar att glädja sin publik med välkända schlagers från femtio 
och sextiotalet, med dragspel, gitarr och sång. En del 
gammeltjoa ingår också i repertoaren, som Jularbo, 
Bröderna Lindqvist m.m.

Kalle	och	Lennart

Pris omsorgen:  2.000
Pris övriga:   2.500   
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Två musiker med förflutet inom dansbands- och rock/popmusiken.
Vi spelar i första hand instrumentalpop på två gitarrer, typ Shadows och Spotnicks, men 
betar också av en och annan sånglåt. Det här är musik med väldigt speciellt och gott 
sound, som väldigt få spelar idag, men som väldigt många ”60-plusare” har massor med 
sköna minnen kopplade till.
Janne Andersson är en oerhört duktig och unik sologitarrist i denna genre, och ”grannen”, 
Gunnar Winald, musiker, låtskrivare mm, har bl a varit 
kompgitarrist och sångare i Spotnicks!
Musikquiz kan också beställas.

Janne	me´	Granne

Pris:    3.000

Nytt

John	Carlsson
Pris:    1.500

Nytt
Spelar blandad musik på dragspel. 
Önskelåtar, allsång och dans.

Karlén	&	Ludwigsson	duo
Vi bjuder in till en kaskad av roliga berättelser och sköna, svängiga melodier.
Dessa herrar har med sina musikaliska livsresor åtskilligt att berätta. Roliga, humoristiska 
äventyr blandas med musikinslag som gifter sig med storyn.
Lägg därtill deras smittande spelglädje och förmåga att möta lyssnarna på ett synnerligen 
avslappnat och gemytligt sätt.
Melodier ur reperetoaren. On the sunny side of the street, 
All of me, Samba de Orfeu, Stardust, Dinah, Nugaes.

Pris omsorgen:   2.000
Pris övriga:  2.500
Pris kväll: 3.000

Kerstin Nilsson och välkända Halmstadsprofilen Hans ”Happe” Rosendahl underhåller 
med sång och musik till dragspel och gitarr.
Kerstin	kan även bokas solo. Publiken kan förvänta sig en 
blandad kompott sång till gitarr, gärna allsång med 
takter av vals, tango, foxtrot och ”rock”.

Kerstin	&	Happe

Pris:     2.500
Kerstin solo oms:    800
Kerstin solo övr:    1250

Jan Bengtsson, välkänd pianodragspelare ifrån Hyltebruk, framför glad, varierande drag-
spelsunderhållning med gitarrackompanjemang av Kerstin 
Nilsson som sjunger schlagers, evergreens, visor och joddlar. 

Jan	&	Kerstin		

Pris:     3.900
 



Musiker	

Monica	Robertson

Robertson	tolkar	Robertson
Monica Robertson, fru till folkkäre sångaren Alf Robertson, turnerar med ett program där 
hon tolkar sånger från makens digra låtskatt. Hon väver även in sina egenskrivna sånger i 
framträdandet.
Ett program med berättelser, skratt och mycket musik.

Pris:    4.000    

Martin	&	Tommy	
Två erfarna musiker som gärna spelar både dagtid och kvällstid.
En blandad repertoar med härliga danslåtar och populärmusik 
från de bästa åren, 60-70-80 talet. Har även en bred repertoar 
från visans värld.

Pris:    2.600    

24

Pris:    1.150   

Manolo
Från	Taube	till	Czardas
Manuel Tomás-Prats, mer känd som artisten Manolo, 
bjuder på varierande dragspelsunderhållning med 
både svensk musik och världsmusik.

Sångduon	Lisbeth	och	Henrik	
Sjunger glada visor från förr till dragspel och gitarr.
Lisbeth	solo
Bra blandning av visor, vitsar och Creedence, med sång 
och gitarr.

Lisbeth	Magnusson	och	Henrik	Påhle	

Pris:    1.600 
Endast Lisbeth:    800

Nytt

Lisbeth och hennes Goa grabbar spelar trallvänliga svenska och engelska låtar med gitar-
rer, dragspel och congas. Vi sjunger i stämmor alla fyra så att 
alla i publiken kan sjunga med. Trevligt mellanprat utlovas!

Lisbeth	och	hennes	Goa	grabbar

Pris:    2.000 

Nytt

Ca 15 aktiva, glada musikanter. Vi kommer gärna och underhåller er.
Vi spelar en blandad repertoar.
Resekostnad 3 bilar
Endast Laholm, Halmstad med omnejd
2 x 45 min

Laholms	Dragspelsklubb

Pris:    1.600

Nytt



Morups	Spelstugas	Spelmän
6-9 musikanter på banjo, dragspel, durspel, fiol, gitarr, mandolin och munspel framför 
program med folkliga låtar, visor, schlagers eller läsarsånger. 
Programmet kan anpassas efter årstid och önskemål, som 
t.ex. allsång, julprogram eller musikfrågesport.
Stolar utan armstöd önskvärt

Pris:    1.000

Musiker		

Nizzan	Jazzveteranerna	
4 mogna killar från Halmstads välkända Nizzan Jazz Band spelar upp med Lasse Svensson 
på trumpet, fiol och sång, Boris Carlson, banjo och sång, 
Jörgen Nielsen, keyboard och Christer Francke, trummor.
Lasse	Svenssons	trio
”Jazz på fiol” 
Fiol, piano och trummor, trio ur Nizzan Jazzveteraner.

Pris omsorgen:   2.000
Pris övriga:   4.000
Pris trion: 1.500

OA	Larsson
Musik	från	hjärtat
En glad speleman och gitarrist som tycker om när publiken sjunger med i dom gamla 
godingarna från 50-60 talet. Oa har turnerat både i USA och i 
Sverige med delar från Elvis Presleys band, så minnen och 
anekdoter från resor och spelningar dyker upp.

Pris:    2.800    
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Nytt

Morfars	Trio
Morfars Trio är tre mogna herrar med ungdomen kvar i sinnet. De vill dela glädje med alla 
som tycker om glad musik, smäktande toner, allsång, roliga historier, m.m.
Repertoaren består av kända musiker och textförfattare som Taube, Dahlqvist, Sylvain, 
Cederhök, B Andersson, egna låtar och många fler. De passar bra till: Midsommar, Julfester, 
Jubileum, Föreningar, Äldreboende, Träffpunkter, Sjukhem m.fl. 
Morfars Trio består av Lennart Engström Dragspel, 
Ronnie Leander Gitarr o Sång, Stig Olson Klarinett 

Pris:    2.500  

Musikquiz, där ni kan välja tema eller en förvald blandad omgång. Quizet innehåller 15 
frågor med musik till. Extra roligt blir det om ni ordnar med vinster åt vinnarna.
Högtalare och en mikrofon önskas.
Om lokalen är utanför lokaltrafikens nät, önskas skjuts från hållplats
Ca 60 min. Endast dagtid

Radio	Wake	Up`s	Musikquiz

Pris:    1.000 

Nytt



Musiker		

Rozaz	orkester

Pris:    2.800
Danskväll: 5.000    

Skön musik till kalaset eller mogendans på festen!
Boka Rozaz för en stunds underhållning eller för en hel danskväll!
Sväng runt till 40-, 50- & 60-talsmusik, dansbandsmusik 
och country.

60 min, danskväll ca 4 tim

I	dur	och	moll	
Sånger och skrönor om Taube, Ferlin, Fröding, Cornelis, m.fl. Gärna önskemål.
Vargen	spelar	Dylan	på	svenska
Vargen är Reine Johanssons artist- och bandnamn. Reine framför och berättar om nobel-
pristagaren Dylans låtar i Wiehes, Afzelius, Dagebys och egna översättningar, godkända av 
Bob Dylans förlag och utgivet på albumet ”Tänk inte efter”. Tillsammans med multiinstru-
mentalisten Dan Kristensen. Om önskemål finns, medföljer congasspelaren Daddy Musesa 
och/eller sångerskor Anna Vild/Mia Rosengren. Tillkommer 1500 kr/person. Obs 60 min.
Vargen	spelar	Dan	Andersson
Visprogram med fokus på Dan Andersson,  de klassiska låtarna 
men mest med nya tonsättningar av hans dikter från albumet 
”Sånger från natten, sånger från Dan”. Tillsammans med 
multiinstrumentalisten Dan Kristensen. Obs 60 min.

Reine	Johansson	-	teatertrubadur

    Pris omsorgen:     2.000
    Pris övriga              2.500
    60 min oms:         2.700
    60 min övriga:        3.000
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Spelar, sjunger och trakterar ett flertal instrument, t.ex piano, dragspel, fiol, gitarr, klarinett 
samt kyrkoorgel. Allt efter önskemål.
Han har ägnat sig åt att underhålla med sång och musik i många olika sammanhang under 
mer än trettio års tid. 
Ruben har en bred repertoar, som omspänner allt från gamla älskade visor och schlagers 
till omtyckta religiösa sånger, varvat med spännande berättelser. 
Allsång finns om man vill.
Kan även ta med en basist, om så önskas.

Ruben	Larsson

Pris:       700
Med basist: 1.200

Nytt

Saxbandet

Pris:   3.850
Med sångerska: 5.000

Swing	och	Dansmusik	från	40-60-tal
Dåtidens schlager och dansmusik. 5 saxofoner, piano, bas, 
trummor och sång.
Det går även att utöka med en sångerska.
60 min



Stefan	Petzén	&	Stefan	Wikrén
I	Visa	och	folkton 
En skön mix av visor och folkton bjuds det på i detta program. Spännande improvisationer 
blandas med visor av Taube, Ferlin och Dan Andersson. En fängslande musikalisk resa 
mellan himmel och hav som även innehåller Stefan Petzéns omtyckta folkmusik.
Halländska	julsånger	och	melodier - Blandas med berättelser om sångernas tillkomst och 
historia, från medeltiden fram till i dag.

Ca 60 min
Pris:   3.200
       

Sångprogram
Musikglädje och gemenskap är Svens signum. En frisk blandning av gammalt och nytt, 
gitarr eller ukulele och rytminstrument, svenskt och på andra språk.  
Musikaliska	frågelekar
Korsord, quiz om landskap, årtal, namn m.m. 
Som gjort för allsång! 

Sven	Söderberg

Pris:    1.500
Efter kl 17.00:   1.900
Längre spelning efter ök

Musiker		

Solskinas	orkester

Pris omsorgen: 3.200
Pris övriga: 3.700 

Solskinas orkester består av en tjej och två killar som turas om att ge hals och hålla ton. 
De drar gärna en vals och svänger om. 
Solskinas startade våren 2016 och spelar dansbar 
musik med inriktning på 60- och 70-talet.

Irländsk	pubmusik
Irländsk pubmusik, country och Bluegrass. Bandet består av fem personer. 
Sättningen är gitarr, banjo, dragspel, fiol och bas.
Kan också inkludera en quiz baserad på låtar som spelas.
60 min 
Längre spelningar efter överenskommelse

The	Shanahans

Pris:    3.000
Längre spelning efter ök
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50-60-70-talsmusik med två dragspel, bas och sång.

Stigs	grabbar

Pris:    1.380

Nytt

Vistrubadur	för	allas	öron
Spelar och sjunger visor på ett lättvindigt sätt ur den svenska visskatten från 1920-talet 
och framåt. Låt er roas av berättande och en härlig blandning 
sånger. Lasse Dahlqvist, Evert Taube, Mats Paulsson, 
Dan Andersson, Ruben Nilsson, Cornelis Vreeswijk m.fl.

Tommy	Leijon

Pris:    1.600
 



Musiker		

Tvååkers		spelemän

Pris:    1.500

Med	Kalle	Jularbo	i	högsätet
Jularbomelodier med inslag av sånglåtar. Allsångsbitar ingår. Ett tiotal spelemän på scenen.
Så	minns	vi	Thore	Skogman
Sång och musikkavalkad med spelemän och solister.
Tillgång till lokalen en timma innan

Trenorerna	och	Kunglikt	Rolikt

Pris:    3.500

Jan	Wolfhagen	och	trenorerna
Sång, musik, trolleri och imitationer i en härlig blandning.
Klassisk musik från 50-talet och framåt i ett blandat tempo.
Skratt, glädje och trevlig underhållning.

45 minuters viskryss med ett dussin lagom kluriga frågor som illustreras med hjälp av fiol 
och röst. (En gammal fiol och en inte fullt så gammal frågeställare.)
Underhållande avkoppling - eller avkopplande underhållning.
Tävla individuellt eller i lag, efter eget behag.

Torbjörn	Johansson

Pris:    2.000
 

Trio som spelar glad musik från 40-, 50-talet och framåt. 
Sång och instrumentalt med två saxofoner och klaviatur.  
Spelar upp till underhållning och även dans.
ca 60 min

Tonspridarna	

Pris:    2.900
Längre program: 4.600
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Torbjörn	Jonson	tolkar	Elvis

Pris:     2.200Torbjörn sjunger låtar med inspelad Elvis 
originalmusik med kör och allt.

Two Tracks underhåller med sång och musik från det fantastiska 50-60-70-talet!
Elvis, Beatles, Eagles, Cornelis Wreesvijk, Evert Taube m.fl. 
listan kan göras lång!
En skön blandning av musik utlovas!

Two	Tracks

Pris:    3.000
1-2,5 tim 4.900

Nytt

Vi är ett glatt gäng som undehåller med sång och musik.
Blandad reportoar med både svenska och utländska låtar.
Sång, ukulele, bas, durspel och munspel.

Ukuleleskoj	

Pris:    1.380

Nytt



Viktoria	Rockers

Pris:    3.500
Omsorgen efter ök

Åsa	Harrysson

Pris:    1.300
Med gitarrist:  2.350

Dags	att	rocka!
Fyra musiker från Halmstad spelar den glada, svängiga 50-och 60-tals Rock´n´ roll de själva 
växte upp med. Elvis, Eddie Cochran, Roy Orbison, Fats Domino, Chuck Berry, Cliff Richard, 
Jerry Williams, Owe Törnkvist m.fl. - finns på repertoaren!
3 gitarrer, elbas och sång.

En	salig	blandning
Om ni söker en musiker som kan spela och sjunga både religiösa och profana sånger och 
göra både uppträdanden och sjunga allsång tillsammans med publiken, ja då kan det 
mycket väl vara Åsa ni letar efter. Denna kraftfulla kvinna kan 
spela en bred repertoar på sitt dragspel, och om man vill kan 
man få gitarrkomp till. 

På	sångens	vingar
Ett musikprogram för glädje och gemenskap. Sången blandas med panflöjt, gitarr och 
andra instrument. Programmet speglar Victors 40-åriga erfarenhet som musiker och är 
underhållande och personligt.
Programmet kan även bokas tillsammans med 
Bo Andersson, piano.

Victor	Salazar

Pris Victor:   1.200
Med pianist: 2.200

Med kontrabasdragspel, gitarrer och sång bjuder tre spelemän på en välkomponerad 
repertoar med gammal och modern musik av bl.a Lasse Dahlqvist, Lasse Berghagen, Evert 
Taube och Beatles. Vi blandar gärna musikframträdandet med episoder, historier och 
dialog med publiken. Om allsång önskas har vi med oss allsångshäften. Vi tar gärna en kaf-
fepaus för att kunna samtala med åhörarna och på så sätt få 
en avslappnad och personlig atmosfär på framträdandet.
Ca 60 min

Valldagänget

Pris:    2.100

Musiker		
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Ulrika	&	Leif

Pris:    1.600

Från	Bellman	till	Vreeswijk	och	lite	till
Svenska visor av Bellman, Taube, Vreeswijk, 
Dan Andersson etc. Separat julprogram finns.
45 – 60 min



Andreas	Karlsson

Pris:    1.750

Borgarbarn	och	busfrön,	om	barn	och	ungdomar	på	1600-talet
Trollkvinnor,	spågubbar	och	kloka	gummor
Bland	skogsrövare	och	skräppeskitar	
Bland	spioner	och	snapphanar
Iförd tidstypiska kläder berättar jag om vanliga hallänningars levnadsöden för snart 400 år 
sedan. Episoderna är i huvudsak hämtade från de 10 böcker som jag och min syster givit 
ut. Beroende på önskemål kan föredragen i vissa fall modifieras något för att passa till den 
plats jag besöker.

Endast kvällar och helger

Anders	Källgård

Pris:    2.500

Anders	Wirdheim
Hallands	fåglar	genom	250	år
Tack vare att den naturforskande prästen Pehr Osbeck inte klarade långa sjöresor och att den 
unge docenten Sven Nilsson jobbade extra som privatlärare, vet vi mycket om hur Hallands 
natur och fågelliv såg ut under 1700- och 1800-talen. I denna föreläsning jämförs dagens Hal-
land med hur det var under Osbecks och Nilssons tid. Det är mycket som förändrats – och vi 
skulle nog haft svårt att känna igen oss i deras landskap.
Biologisk	mångfald
Att bevara världens biologiska mångfald anses lika viktigt som att hejda klimatförändring-
arna. Men vad menas egentligen med begreppet biologisk mångfald och hur påverkas 
djur- och växtliv av människans framfart i naturen? Denna föreläsning utgår från halländska 
exempel men gör även utflykter ut i världen.
Folk	och	fåglar

Önskemål: digital projektor 
 Pris:    2.500

Norges	öar
Anders Källgård, författare och nesofil (ö-älskare, efter det grekiska ordet för ö, ”nesos”), fullbor-
dade hösten 2018 med den stora boken ”Norges öar” sitt stora bokprojekt som gick ut på att 
beskriva Skandinaviens övärld. Norges öar tillhör världens vackraste, hävdar han, och berättar inte 
bara om öarna utan jämför också Norge och Sverige, och talar om det som är typiskt norskt. Hans 
föreläsning illustreras, precis som boken ”Norges öar” av akvareller och teckningar av Johnny GR 
Ahlborg.
Nära	Nauru	–	varför	vi	behöver	öar
Sveriges	öar	–	i	ny	belysning

Vit duk, förlängningssladdar. 45-60 min
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Nytt

Nytt

Nytt

Föreläsare	och	berättarprogram



Bengt	Bengtsson
Den f.d. ostmästaren från Kvibille presenterar två program om tillverkningen av 2 av 
Sveriges mest kända ostar - Cheddar och Ädelost. Möjlighet till provsmakning finns.
Bildvisning om äldre tillverkning.
Filmvisning om nyare tillverkning.
Reseskildring	från	Tanzanias	Nationalpark 
Bengt skildrar med sin film Tanzanias djur och berättar 
om Massajernas liv och leverne.
Mörkläggning är önskvärd

Pris:      550
Tanzania:   750

Annette	Seldén

Pris:    3.750

Island	–	Där	Äventyret	börjar
Följ med på en spännande bild- och filmberättelse om natur och äventyr på Island! 
Spektakulära upplevelser som dykning i förkastningssprickor, klättring i isgrottor och 
flyg över storslagna landskap och aktiva vulkaner. Naturfotografen Annette Seldén från 
Kungsbacka har under två års tid samlat bilder och filmer från sammanlagt 10 resor till den 
mytomspunna ön i Atlanten – i jakten på bilder som berör.  
Fler program finns.
Längd 60 minuter
Mörkläggning, mygga, ljudanläggning, duk och projektor 
i stora lokaler. 
Till mindre lokaler har hon all egen utrustning utom mygga
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August	Bondeson	–	en	hallänning	värd	att	minnas!
Med berättelser och visor tecknas en bild av den halländske författaren och läkaren som 
gav oss Skollärare John Chronschoughs memoarer och August Bondesons Visbok. 
Jul	i	Halland	
Minnesbilder, sånger och berättelser från ett halländskt
julfirande förr i tiden. Julstämning utlovas!     

Bengt-Göte	Bengtsson

Pris:    2.000
Kväll:   2.700

Anna	Lindqvist

Pris:    2.500

Boksamtal	–	Tryggare	kan	ingen	vara…	–	Finska	krigsbarn	i	Halland	berättar
Boken är en vittnesskildring som belyser en mörk period i den finska och svenska histo-
rien. År 1939 låg krigets skugga tung över Europa, vilket föranledde den största barnför-
flyttningen i vår tid. Ca 70 000 barn flydde från Finland till Sverige, 1 600 av dem kom till 
Halland. I boken blandas 18 personers berättelser om uppbrott och bedrövelse, men även 
berättelser om kärlek och familjeband över gränserna. 
Vad ligger bakom en vittnesskildring som denna och vilka är människorna som väljer att 
berätta? Boken och bakgrundsarbetet beskrivs av författaren Anna Lindqvist som även 
berättar om projektet Finska krigsbarn i Halland. 
Efter presentationen öppnar vi upp för samtal kring ämnet.
Ca 2 tim

Nytt
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Calle	Karlsson

Pris omsorgen:  2.300
Pris övriga: 2.900
Kväll efter ök

Historik	och	skojerier
En lättsamt föredrag med Träslövsläge/Läjet som utgångs-
punkt. Calle berättar om ett samhälle i förändring med 
kulturspråket ”Läjesboa” som sammanhållande faktor. 
Projektor och duk behövs

Louis	Armstrong	-	ett	amerikanskt	geni	
Föreläsningen skildrar trumpetaren och sångaren Louis Armstrongs liv och musik. Tyngd-
punkten ligger på Armstrongs banbrytande musikaliska insatser under 1920- och 1930-ta-
let. Han var så mycket mer än den bullrande scenpersonligheten med det breda smilet. 
Arkitektur	i	Halland
I Halland finns byggnader av mångahanda slag. Gamla och nya, pompösa och anspråks-
lösa. Alla kan de berätta en historia, sin egen och kanske också om samhällets utveckling.
45-60 min 
PP-projektor, högtalare och duk behövs (eller TV med HDMI-ingång)
Saknar bil så önskar transporthjälp

Björn	Petersen
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Ben	och	Dorrit	Olander
Vandring	genom	Halmstad	slott	(på	plats	hos	beställaren).
Slottet, stadens finaste kulturminnesmärke, är stängt för allmänheten. Men Dorrit och Ben 
öppnar portarna och tar dig med på en spännande guidning bakom de stängda dörrarna. 
I sprakande bildspel får Du se den vackra interiören samtidigt som Du får uppleva festerna, 
tragedierna och de svåra besluten som skett bakom slottets lyckta dörrar sedan 400 år.
Freden	i	Knäred
Med skolårens ändlösa historielektioner i minnet låter kanske ämnet föga inspirerande. 
Ben kullkastar detta från grunden. Freden firades med buller och brak i Halmstad för exakt 
400 år sedan! Framträdande i tidsenlig klädsel, sprakande bildspel, tal, sång och musik.
Målande	toner	-	Musikföreställning
Dorrit och Ben tillsammans i ett musikaliskt framträdande till målande bildspel som bak-
grund. De flesta av sångerna är skrivna av Ben och speglar livet i Halland. 
Guidning:	”Stadsvandring”	på	plats	hos	beställare
Dorrit och Bengt kommer till er och ger en ”Stadsvandring” på 
plats med sprakande bildspel – och ibland med sång 
och musik.
Föreläsningar 60 min, musik 45-60 min

Pris:    3.125

Nytt

Värmland
Följ Bo Strömberg på en resa genom det natursköna 
landskapet och möt stollig värmlandshumor, stora diktare 
och en hel del annat…

Pris:    1.800 

Bo	Strömberg	 Nytt

Nytt

Föreläsare	och	berättarprogram

Pris:       500
Arkitektur:     700

Nytt



Sant	&	osant	i	Halland
Tidigare verksam som 1:e arkivarie vid Hallands kulturhistoriska museum och Folkrörelsernas 
arkiv i norra Halland. Hon föreläser till bilder om sägner, folktro samt sed och traditioner kopp-
lade till bl a naturen, årets & livets högtider, kärleken & dess följder, brott & straff, mat & dryck 
m m i Halland eller enbart en specifik kommun – allt efter önskemål! Anförandet kan även 
knytas till den typ av grupp som åhörarna utgör. Välj ämne! 
För övrigt även: ”Varför säger vi så?” – är ett försök till förklaringar av ordspråk, ordstäv, tale-
sätt och skilda uttryck samt en ”sittande stadsvandring” i 
Varberg - med bilder från staden förr och nu.

Dator & datorprojektor behövs
Pris:    1.350

Eva	Berntsson	Melin

Erling	Karlsson	&	Mats	Dahlbom

Pris:   2.500
     

Fåglar	i	närbild
Erling Karlsson, ornitolog och mångårig ringmärkare, berättar om fåglar till bilder av Mats 
Dahlbom, hängiven amatörfotograf.
De berättar om och visar, på nära håll, våra vanliga fåglar samt några som man normalt 
inte stöter på. De vänder sig främst till de som gillar fåglar och vill veta mer om dem, men 
som kanske inte själva har tid att stå med tubkikaren i Fågelmarkerna.

Projektor, duk  och mörkläggning krävs  
Ca 60 min
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Gunnel och Gert berättar halländsk historia som är baserad på Gerts pappas, hembygds-
forskaren Gunnar Svenssons, böcker från 1500-talet och fram till våra dagar.
Från	dåtid	till	nutid
Historia berättad på ett humoristiskt sätt bland annat om bönder och torpare.
Kyrkan	och	bönderna
Berättelser framförda på ett lättsamt vis om kyrkans makt 
gentemot allmogen.
Ca 60 min

Pris:    1.500 

Gunnel	&	Gert	Svensson Nytt

Ett föredrag av Pelle Hörmander, f.d. programledare på SR Halland och några Drottlegen-
darer, om en idrottsförenings utveckling. 
I föredraget visas även Jonas Gerdles nya film om Drott, som innehåller ”the Klisterburk 
Story”.
Kan bokas från mars 2019
Ca 60 min

Pris:    3.000 

Handbollsklubben	Drotts	uppgång	och	”fall” Nytt
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Föreläsare	och	berättarprogram

Erotik,	graffiti	och	sprutande	eld	- en berättelse om vulkanen Vesuvius och livet i Pompeji.
”Det är helt vanlig morgon under det första århundradet i vår tideräkning. Invånarna i 
Pompeji och Herculaneum går till sina sysslor... Det börjar med att jorden skakar...”
Kathinka Lindhe berättar och visar bilder från livet vid Vesuvius före och efter det 
våldsamma utbrottet år 79.
Den	fule	ankungen - om H C Andersens liv och ”eventyr”
Kathinka Lindhe, berättar och visar bilder tillsammans med Roland Andréasson, journalist 
och amatörskådespelare, som låter oss uppleva några av den store författarens sagor.
Sorgeliga	saker	hände - Elvira Madigan, Sixten och mig
Först en allsång av skillingtrycket från 1889. Därefter berättas om löjtnantens och cirkus-
prinsessans kärlekssaga, men ur den bedragna hustruns synvinkel. Vi får en inblick i vardag, 
mode och vanor i de högre skikten i det sena 1800-talets 
Sverige när Kathinka berättar om Sixten Sparre, sin farmors far. Pris:    2.000

HC Andersen: 2.500

Kathinka	Lindhe

Jan-Olof	Nilsson
Lucky	Strike	–	kärlek	och	dramatik	i	andra	världskrigets	skugga
Författaren och filmaren berättar och visar bilder utifrån sin prisbelönta bok och SVT-
dokumentär.
”En storslagen hyllning till kärleken och livet”
ICA-Kuriren Pris:     3.500

 

Albert	Olsson	
En författande folkskollärare - om Albert Olssons författarskap.
Nyfiken	på	Fiken	-	och	andra	kvinnor	i	Halmstad
Berättelser om några kvinnor som levt i Halmstad från1600-talet till nutid.
Plats	på	scen	
Teaterliv i Halmstad - teaterhistoria från vår stad.
Astrid	Lindgren
En fantastisk saga! - om Astrids liv och böcker.

Ingegerd	Sahlström

Pris:    1.600
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Hertingforsen	brusar	igen	efter	70	år	av	största	möjliga	tyssstnad...
Laxen,	Hallands	landskapsdjur
Ätran,	dess	kända	och	okända	natur
Tre	öar:	Öland,	Färöarna	och	Island
Ålen,	en	saga	blott?
60 min. 
Mörkläggning, tillgång till ljudanläggning, duk och projektor i 
stora lokaler. Till små lokaler har vi dator, projektor och duk.

Pris:    2.500 

Ingemar	Alenäs Nytt



I	huvudet	på	en	radiopratare
En känd radioprofil berättar lättsamt om sina erfarenheter som en ”röst i etern”. T.ex. vad 
som hände i direktsändning i långköraren ”Tur på hjul” i P4. 
Dessutom blir det radionostalgi  - om herrarna Jerring, Hyland och lite mer än så.
Om ett liv som programledare och amatörskådis 
- på gott och ont!
Ca 50-60 min

Lennart	Jonsson

Pris:    1.950
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Filosof och författare. 
Filosofi	till	vardags
Många människor funderar på frågor som filosofer har försökt ge svar på. I föreläsningen 
berättar Lars på ett enkelt och lättförståeligt sätt om hur filosofer tänkt kring:
-Hur blir man lycklig? -Har livet någon mening? -Vad är 
godhet och ondska? -Hur ser man på religion?
Ca 60 min

Pris:    1.200

Lars	Danielsson

Radioaktivitetens	och	strålskyddets	historik
Både röntgenstrålningen och det naturliga fenomen som kallas radioaktivitet upptäcktes 
i slutet av 1800-talet och studerades vidare av bl.a. Marie Curie. Föredraget handlar om 
radioaktivitetens och strålskyddsarbetets historia fram till våra dagars tillämpningar. Vad är 
detta för typ av strålning, hur påverkar den oss och vad kan den användas till?
Mats Isaksson är professor i medicinsk strålningsfysik och 
arbetar bl.a. med beredskap mot strålningsolyckor.
Endast Vardagskvällar

Pris:    4.000 

Mats	Isaksson	 Nytt

Historiska	kartor
Pablo Wiking-Faria är fil.dr i historia är en av författarna till boken Historiska kartor över 
Halland och föreläser om kartor över Halland och dess städer. ”Det är en glädje att titta på 
kartorna och tänka sig en resa i deras värld”.
Dator och projektor för powerpoint behövs

Pris:    2.500 

Pablo	Wiking-Faria Nytt

Margits	mössa	och	andra	möten
En berättelse om människor jag mött – med eller utan mössa. Alla människor bär på en 
historia. Här får ni möta några människor ur mitt liv. En del är helt påhittade och en del bär 
spår av verkliga människor i min närhet. 
Mössor och hattar spelar stor roll i mitt berättarprogram. 
Mymmel Blomberg är skribent, fotograf och pedagog.

Pris:    2.500 

Mymmel	Blomberg Nytt
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Pris:    2.800 

Patrik	Leonardsson

Leonardsson	x	3
Ett bejublat framförande som ni inte får missa, där Patrik har tagit det bästa från tre av hans
populäraste föreläsningar. Vi börjar i den Halländska övärlden och fortsätter ut i världen
när Hembygdsfotografen blev äventyrsfotograf och avslutar med Humor + naturfotografi = 
sant. Innehåller även filmsekvenser.
Humor	+	Naturfotografi	=	sant
Halländska	öar
Från	Hembygdsfotograf	till	Äventyrsfotograf	på	ett	år
50-60min. Mörkläggning krävs

Ord	som	förändrar	och	Möten	som	berör!
Vikten av hur vi bemöter varandra, vårt kroppsspråk, hur bemötandet påverkar oss, om det 
är bra eller dåligt och hur fortsättningen då blir!  Berättar om egna möten med både allvar 
och humor!	Peggy är undersköterska och har arbetat inom 
vården i 25 år, både inom hemtjänsten och på särskilt boende.
Ca 60 min

Pris:    1.000 

Peggy	Måbrink

Nytt

Föreläsare	och	berättarprogram

Pris:    3.750

Patrik	Olofsson

Fotograf, filmare, föredragshållare och författare. Har gjort ett tiotal filmer som visats på TV 
samt gett ut fyra böcker.
Drömmen	om	Antarktis – en odyssé i södra ishavet via Falklandsöarna och Sydgeorgien
Följ med på en resa till några av världens mest isolerade och fascinerande platser. I en värld 
av skulpterade isberg och mäktiga bergsmassiv möter vi djur och fåglar som anpassat sig 
till den ogästvänliga nature. Vi tar även del av berättelser från förra seklets polarforskare, 
inte minst vår egen Otto Nordenskjölds äventyr.
Bland	kroknäbbar	och	eldögon	– möten med Hallands rovfåglar och ugglor
Rovfåglar och ugglor tillhör naturens mest slipade jägare. Det är länge sedan vi hade så 
goda möjligheter att få se pilgrimsfalkens hisnande jakt 
genom lufthavet eller havsörnens mäktiga vingflak längs 
våra stränder. 

Nytt

Historiska	kartor	över	Halland:	gårds-	och	bykartorna
De äldre svenska lantmäterikartorna är ett unikt historiskt källmaterial – ett världsarv! 
Hallands gårdar och byar karterades ofta flera gånger från 1600-talets slut och framåt. I 
kartbilderna framträder ofta flera tidsskikt, som gör det möjligt att förstå vad som hänt i 
landskapet långt före karteringstillfällena. Följ med på en 
spännande tur genom det halländska landskapets historia 
- speglad i de äldre kartorna!
Ca 60 min

Pris:    2.500 

Pär	Connelid Nytt



Polen	- nedslag i polsk natur, historia och samtid.
Island	- is, eld, lupiner och fåglar.
På ett fängslande sätt och med fantastiska bilder berättar Thomas om Islands storslagna 
dramatiska natur, geologi och historia på denna 350 mil långa resa runt hela ön.
Kirgizistan
Kirgizerna är ett mongolisk folk med rötter i den nomadiska kulturen. Upplev natur, kultur 
och människor i detta centralasiatiska land. 
Fågelkust
Mitt i Halland ligger ett landskap som ständigt förändras av 
vind, vatten, is och stillhet. Vi upplever ett år vid fåglarnas och 
sälarnas kust.  
	Island ca 60 min, mörkläggning krävs	

Pris:    2.500

Thomas	Andersson

						Föreläsare	och	berättarprogram		

Pris:   2.000

Sven	Larsson
Historikern och författaren berättar i ord och bild om att vara hallänning för 300 år sedan.
Halland	blev	svenskt	1645,	men blev hallänningarna svenskar?
Halländska	kvinnor	på	1600-	och	1700-talet
Utsatta och starka, förtryckta och handlingskraftiga.
Gränslandet	Ätrans	dalgång	
krigszon, handels- och trafikled.
45-60 min.  Mörkläggning, filmduk och projektor krävs

Vissångerska och estradpoet - men även taktil massör, onkologisjuksköterska och vårdlärare.
Kärlekens	och	kättjans	kemi
Föreläsning med sånger, dikter och fakta om de kemiska reaktionerna som framkallar de 
tre fenomenen lust, förälskelse och kärlek.
Det	rör	sig	om	dig	–	och	det	som	berör	dig
Föreläsning med sånger, dikter och fakta om beröringens 
och gemenskapens fysiologi.
Programtid  75 min - om enkel ryggmassage ska läras ut

Pris:    2.500
75 min:      3.650

Susanna	Hillbom

Bildvisning med föreläsning:  (60 min)
Mina	smultronställen	i	södra	Halland	
Höstvandring	i	Kvikkjokk,	Sarek	och	Padjelanta
Argentina	med	delar	av	Chile	och	Brasilien	
Naturens	väsen - bildspel till musik (OBS 25 min)
Hallands	Väderö
Krav: mörkläggning, duk, projektorbord, mikrofon (helst mygga)
Gärna högtalare att koppla till laptop, förlängningssladdar.

Pris:    1.600

Stefan	J	Nilsson
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Ulf	Norenius
Föreläsning/kåserier med bildvisning
Orsa	finnmark Sveriges sydligaste vildmark
Från	Nidingen	till	Väderön	Hallandskusten
Sju	sjöar	Hallands inland
Mitt	Varberg
Klippstaden	Petra	och	Sinai	Fez Ett världsarv i Marocko              

Orsa ca 70 min, Nidingen ca 60 min
Helst mörkläggning och filmduk

Från	Haile	Selassie	till	Bert	Karlsson
Författaren och journalisten Uno Grönkvist har träffat många berömda människor på sin 
vandring genom livet. Hans nya bok har titeln ”Från Haile Selassie till Bert Karlsson” och 
undertiteln beskriver bra vad den handlar om: ”88 nostalgiska möten med känt folk som du 
kanske glömt att du kommer ihåg”. Unos bildspel innehåller bl a fotografier från Dag Ham-
marskjölds och Sammy Davis privata fotoalbum. Föreläsaren skräddarsyr sitt kåseri från 
gång till gång för att anpassa det till de åhörare han möter.

Laptop, projektor och filmduk behövs
Delvis mörkläggning.

Uno	Grönkvist

Pris:   3.125

Torbjörn	Johansson
Evert	Taubes	brev	från	Bohuslän
Torbjörn läser ur de brev Evert Taube skrev till familjen och sin förläggare från vistelsen på 
Ängön i Bohuslän under några krigsår på 40-talet. Breven är hämtade från en nyutkommen 
bok av Pia Schmidt de Graaf och fotograf Håkan Berg. Programmet blir ett tidsdokument 
från en orolig tid. Till uppläsningen bjuds även ett par visor till fiol. 
Breven	hem
Sjömannen Otto Svensson lämnade 1891 Falkenberg för ett liv till sjöss. Detta skildras i 92 
brev hem till familjen fram till 1903, då han omkom utanför Nordamerikas kust. Under åren 
var han mönstrad på 16 olika fartyg, från en liten slup med 
tre mans besättning, via fullriggare till  trupptransportfartyg.

Pris:    2.000

Solens	Barn
En fascinerande berättelse om Inkafolket och deras öde under och efter 1500 talet, med 
avstamp i de  fyra föregående kulturerna.
Victor Salazar kommer från Bolivia och har bott  i Sverige sedan 1973. 

Bildvisning ca 60 min
Projektor till dator behövs

Victor	Salazar

Pris:    1.200

Pris:    1.100

Nytt

Föreläsare	och	berättarprogram



Pris omsorgen:    900
Pris övriga:  1.750        

Komik	&	Magi		

Pris:     2.500

Anton	Fast
Stand-up	Magi!
Antons förtrollande turné fortsätter med en stil som är inbjudande, häpnadsväckande 
och underhållande! Interaktionen med publiken är ett viktigt inslag. Ni bjuds på magi och 
komik i ett program som underhåller och förbryllar alla åldrar med mycket skratt. Allt som 
behövs är en kvadratmeter golvyta så löser Anton resten med 
sin professionalism. Låt er förundras!

Jan	Wolfhagen
Varsågoda, alla skrattlystna! En unik artist som bjuder på godbitar från såväl imitationens 
som illusionens värld. Boka Hans Majestät Konungen, Mr Bean, Bengt Fritiofsson och 
andra och upplev årets roligaste 45 minuter!
Skrattet i centrum och över bältet.

Pris:    3.000
  

Bo	Karlén
Magiker	–	präst	–	underhållare
Tempofylld, modern magishow med fingerfärdighet,  
tankeläsning, publikmedverkan och humor för alla åldrar.

Pris:    2.500       

Pris omsorgen: 1.500
Pris övriga:  2.500
Helger:  3.000

Christabuu
Med över 30 års erfarenhet i Trolleri och underhållningsbranchen blandar Christabuu 
komik med otroliga magiska nummer. Från fingerfärdighet till mentala experiment med 
tankeläsning och föremål som svävar.
Varje föreställning är unik och skapad för ert sällskap! 
Christabuu är meriterad i både nordiska och svenska mästerskap.
Att	fiska	krabba	i	Alaska 
Berättelse med trolleri.  
Chaplin	
Gammalt klassiskt trolleri med musik av Chistabuu och Elsa.

Ca 30-45 min

Rolf	Olsson	-	berättare
Om	möten	och	annat	att	minnas	och	skratta	åt
Möten med udda, oftast underbara människor från berättarens uppväxt i Göteborg och 
hos en älskad morfar på Tjörn. Skratta och minns den tid i livet då vi nästan var vuxna i 
50-talets Göteborg.
Högtalare och mikrofon  behövs
50 min
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