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Folkhögskolornas
sommarkurser
I din hand håller du nästan 750
olika sätt att spendera din sommar på. Här finns möjligheter
för dig att utmana dina sinnen
och ditt sätt att tänka, använda
händerna, se nya platser och
träffa nya vänner för livet. En
sommarkurs är en möjlighet
att få nya kunskaper, testa nya
saker eller ägna dig åt det som
du brinner för.
Skriv, skapa eller dansa
Sommarkurser finns inom olika
ämnesråden och oavsett om du
vill lära dig ett nytt språk, ny
teknik eller skriva klart den där
boken så finns det något för dig. I
den första delen av katalogen så
hittar du alla de ämnesområden
som går att hitta på Sveriges
folkhögskolor i sommar.
Från norr till söder
Kurserna är spridda över hela
landet, på 67 olika folkhögskolor.
På sida 20 hittar du en karta över
alla Sveriges folkhögskolor och
från sida 23 och framåt så hittar
du alla folkhögskolor med sommarkurser och deras utbud.

2019

För dig med funktionsnedsättning
En del folkhögskolor arrangerar
sommarkurser som särskilt
riktar sig till deltagare med olika
slags funktionsnedsättning. De
kurserna finns samlade på sida
18 här i katalogen. Vänd dig direkt till den folkhögskola du ska
besöka om du vill ha mer information om vilken tillgänglighet
skolan har.
Kostnader
Undervisningen vid folkhögskolorna är avgiftsfri men du får
betala för böcker, material och
eventuella studiebesök. Kostnaden för kost och logi kan variera beroende på rumsstandard
och antalet måltider som ingår.
Folkhögskola.nu
På webbplatsen folkhögskola.nu
hittar du alla folkhögskolor och
deras kurser.
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Västerberg: Lindy Hop 17-20/6
Ädelfors: Musik- och danskurs 1-5/7
Öland: Balkandans 17-19/6, Flamenco 24-28/6

Estetiska kurser

Design- och formgivningskurser
Eskilstuna: Recycle Återbruk 1-5/7

Båtbyggarkurser
Stensund: Träbåtsrenovering 4-9/8, Träbåtsbygge 4-9/8

Fridhem: 3D-modellering 24-28/6, Textil i 3D
5-9/8
Fristad: Kurs i betonggjutning 24-28/6
Grimslöv: Inredning - grundkurs 1-5/7

Danskurser
Billströmska: Frigörande dans "Body-spiritmove" 24-28/6
Biskops Arnö Nordens: Det helande ljudet
av klangskålar 23-27/6
Braheskolan - Visingsö: Dans och durspelskurs 12-18/8

Mora: Mönsterkonstruktion och drapering
12-16/8
Mullsjö: Textila trycktekniker 24-29/6, Trycka
på textil 2-6/7
Munka: Recycleslöjd 24-26/6, Blomsterbindning 8-12/7
Skurup: Elektrobroderi - workshop 1-5/7

Forsa: Meditation och dans för hälsa 27-28/6

Vadstena: Mönsterkonstruktion 17-20/6

Fridhem: Dans yoga och mindfulness 2428/6, Lindy Hop 1-5/7, Hilal Dance® 1-5/7,
Lindy Hop fortsättning 8-12/7, Dans yoga och
mindfulness 22-26/7, Stomp 22-26/7, Alla kan
dansa 5-9/8

Vårdinge By: Keramik - Form och dekor 1-5/7

Grebbestad: Scenkonstresidens 10-28/6
Hola: Dans som kreativt uttryck 24-28/6, 1-5/7
Mora: Skogens teater 1-5/7
PRO: Bugg/Foxtrot fortsättning 6-10/5,
Frigörande dans i Mindfulness 17-19/5,
Internationell Seniordans dansvecka 1 15-19/6,
Internationell Seniordans dansvecka 2 2428/6, Round dance steg 2 19-23/8
Sigtuna: Magdans för alla 29/7-2/8, Lär dig
modern Square Dance på en vecka 5-9/8
Skurup: Capoeira och den brasilianska kulturen
1-5/7, Livsgnistor! En rörelseworkshop 15-19/7
Sundsgården: Dans, rytmik och rörelse 24-28/6
Wik: Both role international tango retreat
20-26/7
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Ädelfors: Betong för hem och trädgård 5-9/8
Önnestad: Grafiska trycktekniker 17-20/6, Återbruk av konserver, kakformar, ljushållare och
annat att dekorera med 8-12/7, Cosplay 8-12/7

Hantverkskurser
Billströmska: Spinna, sticka, smycka ditt plagg
16-20/6, Skapa med handgjort papper 24-28/6
Birka: Hantverkskurs 24-28/6
Biskops Arnö: Fotografiskt hantverk gummitryck 10-14/6, Stickkurs tvåändsstickning
10-14/6, Spinn ditt eget garn 1-5/7
Blekinge: Dräktsömnad - förändring i tid och
material 10-13/6
Bäckedal: Förgyllning 24-28/6, Täljkurs - det
plastfria köket 24-28/6, Garva en fårskinnsfäll
24-29/6, Silversmide med historisk inriktning
- fördjupningskurs 24-30/6, Silversmide med

historisk inriktning - grundkurs 24-30/6, Nybörjarkurs i smide 24-28/6, Hattkurs 24-29/6
Eskilstuna: Fläta granrotskorgar 24-28/6,
Brickvävning 24-28/6, Recycle Återbruk 1-5/7,
Enkla tryck och fria stygn 1-31/7
Fridhem: Mosaik 1-5/7, Återbrukshantverk
15-19/7

Nyköping: Slöjd 24-28/6, Möbeltapetsering
24-28/6, Fårskinnssömnad 5-9/8, Läderhantverk 5-9/8
PRO: Silverlera grund 13-17/5, Trätäljarekurs
13-17/5, Järnsmide för alla 3-7/6, Möbeltapetsering grund 24-28/6, Möbeltapetsering
grund 8-12/7, Sykurs - kläddetaljer 26-30/8

Fristad: Shibori 24-28/6, Betonggjutning 2428/6, Keramik 24-27/6

Sundsgården: Mosaik 15-19/7

Gotland: Väv med trasor 24-29/6

Vimmerby: Betonggjutning för hem och
trädgård 5-11/8

Grebbestad: Knyppling 24-28/6, Skapa i
silver 24-28/6, Väva trasmatta vävning för
nybörjare 1-7/7, Täljkurs 12-16/8, Knyppling
12-16/8
Grimslöv: Trädgårdstema med svetsning och
smide 1-5/7, Nybörjarkurs i trä 1-5/7
Helliden: Screentryck papper och bokbinderi
5-9/8
Högalid: Stickkurs 10-20/6
Kyrkerud: Fotopolymergravyr 10-14/6, Väva:
Från ull till väv 8-12/7, Tova vidare 8-12/7
Leksand: Pappersmarmorering 4-6/7,
Möbeltapetsering 8-12/7, Bokbinderi - Lådor
fortsättning 8-12/7, Möbeltapetsering 15-19/7,
Bokbinderi - Förgyllning 22-26/7, Bokbinderi
- Longstitch 29/7-2/8, Bokbinderi - nybörjare
29/7-2/8, Bokbinderi - nybörjare 5-9/8

Vadstena: Smide 17-20/6

Vårdinge By: Tälj med yxa och kniv 24-28/6,
Skulptur med inriktning på formtagning.
24-28/6
Ädelfors: Luffarslöjd / Trådslöjd 29/7-2/8,
Skinnsömnadskurs 29/7-2/8, Betong för hem
och trädgård 5-9/8
Öland: Fritt broderi 17-19/6, Plåtslöjd 24-28/6
Önnestad: Grafiska trycktekniker 17-20/6,
Återbruk av konserver kakformar ljushållare och
annat att dekorera med 8-12/7

Keramikkurser
Billströmska: Keramik 24/6-3/7
Biskops Arnö: Keramikkurs 26-28/6
Birka: Testa på keramik och akvarell 24-28/6

Löftadalen: Grundkurs i keramik 29/7-2/8

Fornby: Grundläggande keramik 6-9/8

Malmfälten: Stenslipning 3-7/6, Silversmide
10-14/6

Fridhem: Mosaik 1-5/7

Mora: Pappersslöjd - skulptera och tillverka
av papper 5-9/8, Påsöm - folkligt yllebroderi
från Floda i Dalarna. 5-9/8, Kurbitsmålning
5-9/8, Tvåändsstickning – Sticka med två
ändar 12-16/8, Silversmide - smycken 12-16/8,
Tiffany-kurs en glasteknik med anor 12-16/8

Grebbestad: Raku 24-28/6

Mullsjö: Hattkurs 24-29/6

Leksand: Keramik - Dreja på klös 24-28/6,
Keramik - Dreja på klös 1-5/7, Keramik från
början 22-31/7, Keramik - Bildöverföring och
screentryck 5-9/8

Munka: Recycleslöjd 24-26/6, Kreativt bokbinderi 8-12/7

Fristad: Kurs i keramik 24-27/6
Grimslöv: Gropbränd keramik 1-5/7
Härnösand: Keramik 16-20/6, 26-30/8
Kyrkerud: Raku lågsalt och svartbränning
21-27/5, Landart 24-28/6
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Löftadalen: Grundkurs i keramik 29/7-2/8
Mullsjö: Keramik med glasering 24-29/6,
Rakukeramik - fördjupning 30/6-6/7, Gipskurs
29/7-3/8
Vårdinge By: Drejning 24-28/6, Keramik Form och dekor 1-5/7

Tärna: Grundkurs i fotografering 24-28/6,
Experimentellt foto 12-16/8
Åredalen: Foto i fjällen 24-28/6
Öland: Fota insekter 17-19/6, Makrofotografering 24-28/6

Ädelfors: Keramikkurs 22-26/7, 29/7-2/8

Önnestad: Digital fotografering grundkurs
och fortsättningskurs 24-28/6

Konstnärligt foto

Österlen: Vandra och fotografera på Österlen
6-9/8

Biskops Arnö: En introduktion till Adobe
Lightroom 3-7/6, Fotografi – grundkurs 3-7/6,
Fotografi – fortsättningskurs med fokus på
porträtt 9-13/6, En workshop i visuell gestaltning med Anna Clarén 10-14/6
Blekinge: Kreativt fotograferande 5-7/8
Eskilstuna: Fotogravyr med fotopolymer 2428/6, Upptäck världen med din mobilkamera
1-5/7, Fotogravyr med fotopolymer 1-5/7
Fridhem: Digital fotografering för nybörjare
8-12/7, Digital naturfotografering - steg 2
15-19/7, Digital naturfotografering - steg 3 2226/7, Digital naturfotografering - steg 4 5-9/8
Gamleby: Fotografiskt sommarprojekt 17/68/8, Grundkurs i digital fotografering och
bildbehandling 24-28/6, Fortsättningskurs i
digitalt foto och bildbehandling 29/7-2/8
Kyrkerud: Fotobaserad konst/experimentellt
bruk av foto 10-14/6, Digitalt foto - nybörjare
24-28/6, Fotokurs: Människan och naturen 1-5/7
Leksand: Fotografisk grundkurs - digitalkameran 24-28/6, Fotografi - fortsättningskurs 5-9/8
Mullsjö: Naturfotografi grundkurs 24-29/6,
Passion för svartvit 24-29/6, Blomster- och
växtfotografering 29/7-3/8
Munka: Feministiskt fotografi och bildanalys
24-26/6, Digital fotografi porträtt 1-5/7
Sigtuna: Digital fotografi/ lär dig kameran
29/7-2/8
Skurup: Fotografikurs Stilleben - Pia Ulin 15-19/7
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Musikkurser
Billströmska: Estill Voice Training 17-20/6
Birka: Klassisk sång 24-28/6, Folkrock 24-28/6
Biskops Arnö: Låtskrivarkurs 10-14/6, Det
helande ljudet av klangskålar 23-27/6, Flöjtvecka av hjärtans lust 29/7-2/8
Blekinge: Blekinge Jazz & World 2019 16-20/6
Bollnäs: Storbandskurs 17-20/6, Singersongwriter 17-20/6, Folkmusikkurs 17-20/6,
Jazz & improvisation 18-20/6
Braheskolan - Visingsö: Gitarrspel 26/7-4/8,
Tvärflöjt 26/7-4/8
Bäckedal: Musikveckan på Bäckedal 5-11/8
Fridhem: Scenisk sångimprovisation 24-28/6,
Improvisation och komposition med hjälp av
tecken 24-28/6, Brasilianska rytmer 24-28/6,
Sydafrikansk vokalmusik 8-12/7, Sång och
komp 8-12/7, Låtskrivarworkshop 22-26/7,
Våga sjunga-kör 99% Svensktoppen 22-26/7,
Scenisk sångimprovisation - fördjupning
5-9/8
Furuboda: Sound & Action "mini" 5-11/8
Gamleby: Stråkspelande ungdom 27/7-4/8
Geijerskolan: Orgelspelarkurs 10-19/6, Internationella musikveckan 21-28/7, Sångkurs
CVT - Introduktion 30/7-1/8
Glimåkra: Blåsmusikkurs 23-28/7
Gotland: Att skriva musik till rörlig bild 1418/6, Hur låter kören? 24-29/6, Irländsk och

svensk folkmusik 3-7/7, Viskurs 4-6/7

tation 24-28/6, Munspel – nybörjarkurs 15-19/7

Grimslöv: Alla kan sjunga 1-5/7

Sverigefinska: Musikinspelning 15-19/6

Hjo: Orgelspelarkurs 24/6-3/7

Wik: Körkurs 30/5-2/6, Jazzkurs 10-14/6

Hola: Deep Listening Intensive 24-28/6, Complete vocal technique - grundkurs 24-28/6,
Lär dig spela gitarr på en vecka! 24-28/6

Vimmerby: Musikvecka för dig med kognitiv
funktionsnedsättning 5-9/8

Härnösand: Kapellsberg - Folkmusik juniveckor 10-20/6, Ungdomskurs i folkflöjt 17-20/6

Åsa: Rysk/Georgisk sång 24-26/6, Spela på
steelpan 15-19/7, Jazzimprovisation 5-10/8

Högalid: Sommarkul på Högalid - för dig med
utvecklingsstörning 10-14/6

Ädelfors: Musik- och Danskurs 1-5/7, Leva
livet 1-5/7, Leva livet 8-12/7, Fransk opera och
franska melodier 15-19/7, Gitarrkurs för nybörjare 22-26/7, Intensivkurs i sång-grundkurs
22-26/7, Munspelskurs för nybörjare 29/7-2/8,
Intensivkurs i sång-fördjupning 29/7-2/8

Ljungskile: Klassiska musikdagar 27-30/6
Löftadalen: Singer/Songwriter möter digital
musikproduktion 1-5/7, Familjekurs - Musik på
västkusten vid havet 1-6/7
Malung: Kulning, lockrop & vallmusik grundkurs 6-10/5, Bodapolska och Malungslek - Trall till dans fördjupning 13-17/5, Kulning
lockrop & vallmusik - Fördjupning 20-24/5,
Folkmusik 29/7-2/8
Mora: Stråkorkester - ensemblespel 24-28/6,
Spela Steelpan 24-28/6
Munka: Kreativ sångkurs 8-12/7
PRO: Dikter - sånger 6-10/5, Kör/sångkurs
24-28/6
S:t Sigfrid: Kurs för cellister 29/7-4/8, Violinspel för unga violinister 29/7-4/8, Violinspel
för yrkesinriktade violinister 29/7-4/8
Sigtuna: Spela indiska tablatrummor! 29/72/8, Låtverkstad (13-16 år) 29/7-2/8, Ljud- och
musikproduktion (från 16 år) 5-9/8
Skurup: Låtskrivarworkshop med Vera
Vinter – från idé till färdig låt! 8-12/7, Sjung
i sommar med VoiSing & RöstSPA 22-26/7,
CVT - Complete Vocal Technique 22-26/7,
Sommargospel! 29/7-2/8
Stensund: Utveckla din sångröst 23-28/6,
Utveckla din sångröst 30/6-5/7, Munspel för
nybörjare 4-9/8
Sundsgården: Praktisk sångteknik och interpre-

Västerberg: Ensemblespel 17-20/6

Öland: Sjung ut! 1-5/7
Önnestad: Sommarkurs för dig med funktionsnedsättning 1-6/7

Målarkurser, Teckningskurser
Billströmska: Kreativitet bildspråk och visuella uttrycksformer 17-20/6, Akvarellmålning
24-28/6
Birka: Testa på keramik och akvarell 24-28/6
Biskops Arnö: Berätta för barn med ord och
bild 24-28/6, Måla i olja och akryl fortsättning
1-5/7, Måla i olja och akryl 29/7-2/8, Målarkurs – Vedic Art 5-9/8
Blekinge: Bilderboksillustration 13-16/6
Braheskolan - Visingsö: Våga skapa med
Beata 24-28/6, Akvarellmålning Fortsättning
22-26/7, Akvarellmålning Nybörjare 22-26/7,
Måla i olja 12-16/8
Eskilstuna: Fotogravyr med fotopolymer 2428/6, Målerikurs - färg som material 24-28/6,
Kroki för nybörjare 1-5/7, Fotogravyr med
fotopolymer 1-5/7
Fornby: Målarkurs 6-9/8, Akvarell för nybörjare 6-9/8
Fridhem: Teckningskurs 24-28/6, Målarkurs
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24-28/6, Målarkurs 1-5/7, Fritt broderi och
konsten att skapa BILD 8-12/7, Collage 8-12/7,
Experimentera med akvarell 15-19/7, Akrylmåleri 22-26/7, Från kolteckning till tuschlavering
22-26/7, Teckningskurs - fördjupning 5-9/8,
Måla stort 5-9/8
Fristad: Målarkurs i Vedic Art 24-28/6, Målarkurs i akvarell 24-28/6
Furuboda: Skaparverkstan 12-18/8
Gotland: Landskapsmåleri 5-11/8
Grimslöv: Experimentellt måleri med akryl
och akvarell 1-5/7
Helliden: Graffiti för seniorer 5-9/8, Litografi
5-9/8, Måleri 5-9/8
Hola: Akvarell grundkurs 24-28/6, Akvarell
fördjupningskurs 1-5/7
Högalid: Sommarkul på Högalid - för dig med
utvecklingsstörning 10-14/6
Kyrkerud: Experimentellt måleri 10-14/6, Akvarellkurs "Slumpen och ordningen" 10-14/6,
Modellteckning och kroki 24-28/6, Oljemåleri
á la old school 24-28/6, Olja & akryl 2428/6, Ikonmåleri 1-5/7, Färgflöden - en kurs i
akvarellmålning 1-5/7, Målarglädje eller måla
som fågeln sjunger 1-5/7, Modellmåleri 1-5/7,
Måla människor i stillhet och rörelse med
akvarellfärger 8-12/7

29/7-3/8, Teckning - fördjupningskurs 29/7-3/8
Munka: Porträttmåleri 24-28/6, Alla kan måla
1-5/7, Alla kan teckna 1-3/7, Landskapsmåleri
8-12/7
PRO: Tuschmåleri 3-7/6, Akvarellmålning
nybörjare 16-20/6, Färgen som ljus 22-26/7,
Teckning 19-23/8, Landskapsmålning 26-30/8
Sankta Elisabet: Kursvecka i Pisa - Grundkurs i bild. 16-23/6
Sigtuna: Illustrera din egen barnbok 29/72/8, Kreativ akrylmålning 29/7-2/8, Teckningskurs 5-9/8, Collage 5-9/8, Grundkurs
i akrylmåleri 5-9/8, Kreativ akrylmålning
fortsättningskurs 5-9/8
Skurup: Måla abstrakt med akvarell 1-5/7,
Vedic Art Grundkurs 8-12/7, Att teckna serier grundkurs i serieteckning 8-12/7, Akvarellmåleri 15-19/7, Komponera i färg och form med
akvarell 22-26/7, Landskap i akvarellteknik
29/7-2/8
Stensund: Vedic Art - att måla från hjärtat
23-28/6, Mandalamålning 23-28/6, Vedic Art
- att måla från hjärtat 30/6-5/7, Teckning i
slottsmiljö 30/6-5/7, Akvarellmålning 4-9/8,
Mandalamålning 4-9/8
Sundsgården: Utforskande Akvarell 15-19/7,
Måleri i det fria 22-26/7

Leksand: Kurbitsmåleri 22-26/7, Illustration Barnbok och bilderbok 5-9/8

Sverigefinska: Kreativt akrylmåleri - Sommarkurs 15-19/6

Lunnevad: Grundkurs i bildskapande 17-19/6,
Landskapsmåleri 17-19/6

Tollare: Landskapsmåleri 8-12/7, Akvarellmåleri 8-12/7

Långholmen: Prova på att måla kurs 10-14/6,
Temperamåleri 29/7-2/8, Linoleumsnitt 12-16/8

Tärna: Måla Fritt 24-28/6, 12-16/8

Löftadalen: Akvarell för nyfikna 24-28/6,
Familjekurs - Konst på västkusten vid havet
8-13/7

Wik: Friluftsmåleri i sommarlandskap 10-19/6,
Grafikkurs 10-19/6, Skulptur/färg och form/
betonggjutning 10-19/6, Screentryck 10-19/6
Vimmerby: Kalligrafi 10-14/6

Mora: Akvarellmåleri - grund 24-28/6, Akvarellmåleri - fortsättning 1-5/7, Kurbitsmålning 5-9/8

Vårdinge By: Sommarkurs i experimentellt
akvarellmåleri 24-28/6

Mullsjö: Teckna och måla modell 24-29/6,
Akvarell 24-29/6, Kalligrafi med screentryck

Åredalen: Konst och kultur i Sydfrankrike 1728/6, Akvarell och vandring 17-20/6, Akvarell
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17-20/6, Akvarell 24-28/6
Åsa: Grund måleritekniker 1-5/7, Forts. måleritekniker 8-12/7, Måla akvarell 22-26/7

och meditation 1-5/7, Skrivhopp – skrivarverkstad 1-5/7
Hola: Skrivretreat 24-28/6

Öland: Landskapsmålning 24-28/6, Teckning
- fortsättning 24-28/6, Landskapsmålning
- grundkurs 24-28/6, Workshop i färggrafik
1-5/7, Bilderbok illustration 1-5/7, Akvarell och
färglära 1-5/7

Högalid: Skrivhopp - kreativt skrivande 17-20/6

Österlen: Skiktmåleri 1-5/7, 5-9/8

Mora: För demokratin – bli din egen journalist 24-28/6, Skrivarkurs 1-5/7, Skrivarkurs för
dig mellan 16-20 år från Dalarna 5-9/8

Skrivarkurser

Leksand: Kreativt skrivande 5-9/8
Löftadalen: Familjekurs - Skrivglädje på
västkusten vid havet 22-27/7

Mullsjö: Kreativt skrivande 29/7-3/8

Birka: Skrivarkurs 24-28/6

Nyköping: Skrivarkurs 24-24/6

Biskops Arnö: Skrivarvecka – för dig som
skrivit en del tidigare 3-7/6, Hitta din berättelse 17-20/6, Att skriva dramatik 17-20/6,
Berätta för barn med ord och bild 24-28/6,
Arbetets villkor - skrivarkurs 1-5/7, Poesins
frågor 5-9/8, Romanens frågor - Skrivkurs
5-9/8

PRO: Skrivarkurs 3-5/5, Dikter - sånger 6-10/5,
Skrivarkurs 24-26/5, Kör/sångkurs 24-28/6

Bollnäs: Skrivarkurs 24-28/6
Braheskolan - Visingsö: Dikt & kortprosa
23-28/6
Eskilstuna: Skrivprocessen 24-28/6
Fornby: Kreativt skrivande 6-9/8
Forsa: Kreativt skrivande – Textmöten i Hälsingesommar 24-28/6
Fridhem: Att skriva sakprosa 24-28/6, Novellskrivarkurs 24-28/6, Skrivarsafari - ett äventyr
på insidan 1-5/7, Skrivarkurs med Jan Sigurd
1-5/7, Skriv så texten får liv - litterär gestaltning
8-12/7, Under texten – praktisk biblioterapi
8-12/7, Deckarkurs 8-12/7, Att skriva krönikor
och kåserier 15-19/7, Skriv för ditt eget välmående 15-19/7, Skriv ditt liv - att gestalta minnen
15-19/7, Kreativt skrivande 15-19/7, Skriv ditt
liv - att gestalta minnen - fördjupning 22-26/7,
Kreativt skrivande - fördjupningskurs 22-26/7,
Att skriva en bok (sakprosa) 5-9/8
Grimslöv: Manusskrivning för film 1-5/7,
Kreativt skrivande med inslag av mindfulness

Sigtuna: Att skriva kortfilmsmanus - från idé
till färdigt manus! 5-9/8
Skurup: Interaktiva och spelbara berättelser
1-5/7, Skrivprojekt med textrespons 1-5/7, Skriva poesi 8-12/7, Deltagarkultur – spela skapa
skriv! 8-12/7, Att skriva romaner och noveller
nybörjarkurs 8-12/7, Skrivandets väg 15-19/7,
Spoken Word - skriva och framträda med poesi
15-19/7, Litterär gestaltning 29/7-2/8
Stensund: Rivstarta ditt skrivprojekt 23-28/6,
Skrivcamp i skärgården 30/6-5/7
Sundsgården: Uttryckande konst 24-28/6,
Skrivarkurs - Kreativt skrivande 8-12/7
Tollare: Kreativt skrivande 17-20/6
Tornedalen: Åsa Larssons skrivarkurs för
kvinnor och ickebinära 5-7/7
Tärna: Vi träffas och skriver! 24-28/6
Vimmerby: Kreativt skrivande 5-9/8
Åredalen: Skriv ditt liv 24-28/6
Åsa: Skriv ditt liv 1-6/7, Skriv läs och bli läst
22-26/7, Meditation och skrivande 29/7-2/8
Ädelfors: Bli en skrivande röst 15-19/7, Skriv din
bok 22-26/7, Kom igång med skrivandet 5-9/8
Öland: Poesikurs 1-5/7, Bilderbok illustration
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1-5/7, Skrivarkurs 1-5/7

Stensund: Silveryoga 23-28/6

Österlen: Poesi och Mystik 1-4/7

Tollare: Silveryoga 17-20/6
Vadstena: Smide 17-20/6

Skulpturkurser

Vårdinge By: Silversmide 24-28/6, 1-5/7

Kyrkerud: Betong 8-12/7
Mora: Pappersslöjd - skulptera och tillverka
av papper 5-9/8

Teaterkurser

Mullsjö: Gipskurs 29/7-3/8

Vårdinge By: Skulptur med inriktning formtagning 24-28/6

Fridhem: Scenisk sångimprovisation 24-28/6,
Grundkurs i skådespeleri 1-5/7, Ståuppkurs introduktion 1-5/7, Humor och kreativitet via
teaterimpro och ståupp 8-12/7, Ståuppkurs
- introduktion 8-12/7, Praktisk retorik 15-19/7,
Ståuppkurs - introduktion 15-19/7, Retorik och
tajming för scenen 22-26/7, Ståuppkurs - avancerad 22-26/7, Ståuppkurs - fortsättning 5-9/8

Ädelfors: Betong för hem och trädgård 5-9/8

Grebbestad: Scenkonstresidens 10-28/6

Öland: Porträttmodellering och formtagning
24-28/6

Mora: Skogens teater 1-5/7

Wik: Skulptur/färg och form/betonggjutning
10-19/6
Vimmerby: Betonggjutning för hem och
trädgård 5-11/8

Smideskurser, Silverkurser
Bäckedal: Silversmide med historisk inriktning - fördjupningskurs 24-30/6, Silversmide
med historisk inriktning - grundkurs 24-30/6,
Nybörjarkurs i smide 24-28/6

Blekinge: Bli din egen lyckas smed 11-14/6

Munka: Kreativ retorikkurs - utveckla din
övertygandekraft 8-12/7,
Sigtuna: Trolleri för nybörjare 29/7-29/8,
Teater Devisemetoden 5-9/8
Skurup: Deltagarkultur – spela skapa skriv
8-12/7, Spoken Word 15-19/7, Ståuppkurs med
Lena Frisk 29/7-2/8

Fridhem: Silverkurs - smycken 24-28/6, Silverkurs - fortsättning 15-19/7, Silverkurs 22-26/7

Sundsgården: Teaterimprovisation 5-9/8

Grebbestad: Skapa i silver 24-28/6

Textilkurser, Vävkurser

Helliden: Silversmide 5-9/8
Leksand: Silversmide - påbyggnadskurs
24-28/6, Viksmide 1-5/7, Silversmide - grund
8-12/7, Silversmide - fortsättning 15-19/7,
Silversmide - smycken 29/7-2/8
Malmfälten: Silversmide 10-14/6
Malung: Järnsmide 29/7-2/8

Billströmska: Spinna, sticka, smycka ditt
plagg 16-20/6, Skapa med handgjort papper
24-28/6
Biskops Arnö: Stickkurs tvåändsstickning 1014/6, Spinn ditt eget garn 1-5/7, Stickning för
alla 29/7-2/8, Svenska sticktraditioner 5-9/8,
Brodera det du ser i din närhet 5-9/8

Mora: Silveryoga 1-5/7, Silversmide - smycken
12-16/8

Blekinge: Dräktsömnad 10-13/6

Mullsjö: Silversmide 24-29/6, 29/7-3/8

Eskilstuna: Vax papper och roliga stygn
24-28/6, Rosor rosor mera rosor 1-5/7, Enkla

Munka: Smide 24-28/6
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Bäckedal: Hattkurs 24-29/6

tryck och fria stygn 1-31/7

29/7-2/8, Jag broderar mitt liv 29/7-2/8

Fornby: Fritt broderi 6-9/8

Skurup: Elektrobroderi - workshop 1-5/7

Forsa: Sömnad och mönsterkonstruktion – sy
ditt eget plagg 24-28/6, Tova i vått och torrt
24-27/6, Handdukarnas värld 24-29/6

Sverigefinska: Sticka och virka 15-19/6

Fridhem: Fritt broderi 1-5/7, Fritt broderi och
konsten att skapa BILD 8-12/7, Sticka sockor
15-19/7

Vadstena: Mönsterkonstruktion 17-20/6

Fristad: Kurs i Shibori 24-28/6

Västerberg: Sticka på din nivå 17-20/6, Gör
om gör nytt - textilt återbruk 17-20/6, Abstrakt broderi 17-20/6

Gamleby: Flammigt inslag - Väva halvylle
med ränder i ikat 17-20/6, Bli fin i lin 1 1720/6, Remake Reuse Recycle - textilt återbruk
24-28/6, Skaftväxling 24-28/6, Bli fin i lin 2
24-28/6, Remake Reuse Recycle textilt återbruk Broderi 5-9/8, Ullkurs 5-9/8
Gotland: Väv med trasor 24-29/6, Syvecka –
lappteknik/quiltning 24-29/6
Grebbestad: Sy linnekläder fortsättning 2428/6, Knyppling 24-28/6, Väva trasmatta vävning för nybörjare 1-7/7, Stickworkshop 5-7/7,
Väv på varptyngd vävstol 12-16/8, Knyppling
12-16/8
Grimslöv: Att spinna glittrande livstrådar och
väva vänskapsband 1-5/7
Högalid: Stickkurs 10-20/6
Kyrkerud: Siden, sammet, trasa, lump 10-14/6,
Sy i linne 24-28/6, Väva: Från ull till väv 8-12/7,
Tova vidare 8-12/7, Färga stickgarner 8-12/7

Tollare: Broderikurs - svartvitt och en färg
17/6-20/7
Wik: Vävkurs 22-31/7

Åredalen: Hållbar sömnad 24-28/6
Öland: Fritt broderi 17-19/6
Önnestad: Grafiska trycktekniker 17-20/6

Träkurser
Bäckedal: Slöjda ett hus - grindbygge 5-10/8
Fornby: Tälja i färskt trä 6-9/8
Grebbestad: Täljkurs 12-16/8
Långholmen: Täljkurs 10-14/6, 12-16/8
Stensund: Träbåtsrenovering 4-9/8, Träbåtsbygge 4-9/8
Vadstena: Träslöjd 17-20/6
Vårdinge By: Tälj med yxa och kniv 24-28/6
Västerberg: Textila redskap 17-20/6
Åredalen: Tälja i trä 17-20/6

Leksand: Gardinsömnad 8-12/7, Broderi
II – Lust och fägring - Tema kuddar 15-19/7,
Broderi I - Lust och fägring 26-28/7, Broderi
II – Mer lust och fägring 2-4/8
Mora: Vitbroderi 24-28/6, Svartstick broderi
med svart tråd på vit botten 1-5/7, Påsöm-folkligt yllebroderi 5-9/8, Tvåändsstickning 12-16/8,
Mönsterkonstruktion och drapering 12-16/8
Mullsjö: Textila trycktekniker 24-29/6, Hattkurs 24-29/6, Trycka på textil 2-6/7, Hattar
29/7-3/8, Kalligrafi med screentryck 29/7-3/8
Sigtuna: Experimentell kurs i silkscreentryck
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Hälsa | Miljö | Natur
Friluftslivskurser
Billströmska: Kulturupplevelser på Tjörn
24-28/6
Birka: S:t Olavsleden 24-28/6

Ädelfors: Ridkurs 16-20/6, Kreativ aktiveringskurs 16-20/6, Aktiveringskurs friluftsliv
24/6-3/7, Kreativ aktiveringskurs 24-28/6, Aktiveringskurs - Djur och Natur 1-5/7, Leva livet
1-5/7, Aktiveringskurs - Djur och Natur 8-12/7,
Aktiveringskurs 8-12/7, Leva livet 8-12/7, Flugbindningskurs för nybörjare 29/7-2/8
Öland: Vårfåglar - nybörjare 10-12/5, Ölands
insektsfauna 17-19/6
Österlen: Vandra och fotografera på Österlen
6-9/8

Forsa: Samla kraft! 24-26/6
Glimåkra: Sommarkurs för vuxna med utvecklingsstörning 24/6-5/7, Sommarkurs för
vuxna med utvecklingsstörning 8-19/7
Gotland: Flora och fauna på Stora Karlsö
22-26/5, Pilgrimsvandring - idag igår och
imorgon 10-13/6, Upplev norra Gotland och
Fårö på cykel 25-29/6, Fjärilar och natur på
Gotland 7-12/7, Cykla på södra Gotland 2226/7
Grebbestad: Paddla klättra och vandra 2428/6, Bohuslän till fots 1-5/7
Kalix: Maxa Kalix 23-26/6, Upplev Norrbotten
5-8/8
Katrineberg: Natur- och kultur med Katrinebergs folkhögskola 4-12/7
Malung: Funkis Sommarkurs 2019 29/7-2/8
Mora: Skogens teater 1-5/7
PRO: Golf för alla 3-6/5, Boule för alla 3-7/6,
Boule för alla 12-16/8, Vandra Gästrikeleden
19-23/8
Stensund: Havskajak 23-28/6, Seglingskurs
med traditionella småbåtar i trä 30/6-5/7,
Aktiv Retreat - segling i skärgården 4-9/8,
Skärgårdspaddling 4-9/8
Åredalen: Introduktion Fjällvandring 17-20/6,
Vandring och närvaro i fjällnära natur 17-20/6,
Vandring och närvaro i fjällnära natur 2428/6, Flugfiske 24-28/6
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Hälsokurser, Friskvårdskurser
Billströmska: Må bra till häst 17-20/6
Birka: Yoga 24-28/6
Blekinge: T’ai Chi I och Zenmeditation 1015/6
Eskilstuna: Mat med kultur 1-5/7
Fornby: Yogaretreat 6-8/8
Forsa: Samla kraft! 24-26/6, Meditation och
dans för hälsa 27-28/6
Fridhem: Dans yoga och mindfulness
24-28/6, Tai Chi 24-28/6, Body awareness
och meditation 1-5/7, Hantera din negativa
stress med KBT 1-5/7, GRYMA - groove yoga
mindfulness och aerobic 8-12/7, Tai chi steg 2
8-12/7, Vikten av vänskap - lyckligare genom
relationer 15-19/7, Skriv för ditt eget välmående 15-19/7, Yoga stretch 15-19/7, Dans yoga
och mindfulness 22-26/7, Yoga och ayurvedisk matlagning 22-26/7
Fristad: Målarkurs i Vedic Art 24-28/6
Furuboda: Må bra-kursen 12-18/8
Geijerskolan: Mindfulness Yoga grundkurs
11-15/6
Grebbestad: Paddla klättra och vandra 2428/6, Bohuslän till fots 1-5/7, Yoga och träning
vid havet 12-16/8
Grimslöv: Experimentellt skapande och yoga

för kvinnor 1-5/7, Den inre kompassen 1-5/7,
Lär dig leva fullt ut! 1-5/7, Yoga & meditation
1-5/7,

giska spaprodukter 10-14/6

Helliden: Sommarkurs i yoga för alla 5-9/8

Åsa: Medicinsk yoga 24-28/6, Yoga - grundkurs 8-12/7, Yoga - forts.kurs 22-26/7, Mindfulness 30/7-2/8

Hola: Löpning i Höga Kusten 24-28/6, Yoga
24-28/6, Yoga 1-5/7
Kalix: Läkande örter och färgsättande växter
15-16/6
Kyrkerud: Örtkurs 1-5/7
Lillsved: Dynamisk pedagogik - insikt och
utsikt i en människas liv 16-20/6
Löftadalen: Familjekurs - Hälsa på västkusten
vid havet 29/7-3/8
Malung: Löparkurs 2-5/5

Åredalen: Vandring och närvaro i fjällnära
natur 17-20/6, 24-28/6

Ädelfors: Hälsoresan 1-5/7, Hälsoresan
8-12/7, Attraktionslagen 15-17/7, Yinyoga
17-19/7, Attraktionslagen "Evolve and Shine"
med Shinrin Yoku (fortsättningskurs) 17-19/7,
Movement och Yoga 22-26/7
Öland: Hatha yoga 17-19/6

Matkurser, Hushållskurser

Mora: Silveryoga – kreativt skapande och
yoga 1-5/7, Yoga 12-16/8

Eskilstuna: Mat med kultur 1-5/7

Munka: Yoga för energi och återhämtning 2428/6, Mindfulness - medveten närvaro 1-3/7

Gamleby: Grön mat och surdegsbröd 5-9/8

PRO: Yoga mindfulness 13-17/5, Frigörande
dans i Mindfulness 17-19/5, Gott och hälsosamt från naturens skafferi 24-26/5, Yogamindfulness och Frigörande dans 12-16/8

Grimslöv: Vegetarisk matlagning 1-5/7

Skurup: Capoeira och den brasilianska kulturen 1-5/7, Självmedkänsla Mindful Self-Compassion 1-5/7, Basal Kroppskännedom - Hur
gör du när du rör dig? 22-26/7

Miljökurser, Naturkurser

Stensund: Hållbar Livsstil 23-28/6, Kundaliniyoga, meditation och breathwalk
23-28/6, Silveryoga 23-28/6, Kundaliniyoga
och yinyoga 30/6-5/7, Skapa det liv du vill
ha - coachad från dröm till handling 30/65/7, Från stress till skönt vardagsflow 4-9/8,
Authentic women - en kurs för kvinnor 4-9/8,
Mindful-Yoga 4-9/8, Kundaliniyoga vandring
och yinyoga 4-9/8
Sundsgården: Mindfulness 22-26/7
Tollare: Silveryoga 17-20/6
Tärna: Yoga andning och meditation 12-16/8
Vimmerby: Yoga och tillverkning av ekolo-

Fridhem: Mat! Lätt rätt och snabbt 15-19/7
Gotland: Smaka på Gotland 7-11/8
Mora: Baka tårta på konditorns vis 24-28/6

Eskilstuna: Allt om dina solceller - Så planerar du din egen solcellsanläggning 17-20/6,
Allt om dina solceller - Så planerar du din
egen solcellsanläggning 24-28/6
Gotland: Flora och fauna på Stora Karlsö 2226/5, Fjärilar och natur på Gotland 7-12/7
Skurup: Biodling en introduktion i biodlarens
värld 29/7-2/8
Sundsgården: Biodling för nybörjare 8-12/7
Vadstena: Skräp & Skratt 17-20/6
Åredalen: Skogens och fjällets skafferi 17-20/6
Åsa: Svamp - färga och gör papper 8-12/7
Ädelfors: Fiskekurs 24-28/6
Öland: Ölands insektsfauna 17-19/6
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Trädgårdskurser
Biskops Arnö Nordens: Levande örtkunskap
– en praktisk kurs med och om medicinalväxter 24-28/6, Levande örtkunskap – en
praktisk kurs med medicinalväxter 1-5/7,
Levande örtkunskap - en praktisk kurs med
medicinalväxter 29/7-2/8, Levande örtkunskap - en praktisk kurs med medicinalväxter
fortsättningskurs 5-9/8
Gotland: Trädgårdsdesign - färg och form
16-20/6
Kalix: Läkande örter och färgsättande växter
15-16/6
Kyrkerud: Örtkurs 1-5/7
Skurup: Ikebana - japanskt blomsterarrangemang 15-19/7, Trädgårdsdesign 22-26/7,
Biodling en introduktion i biodlarens värld
29/7-2/8
Västerberg: Att anlägga en örtagård för
naturlig skönhet 17-20/6

Internationellt | Språk
Global utveckling
Kvarnby: Vänsterns sommarakademi - distans 10/6-2/8

Språkkurser
Braheskolan - Visingsö: Tyska 40+ Berlin
6-17/5, Engelska 40+ Brighton 6-17/5, Engelska för dig med afasi 10-14/6, Spanska Nybörjare A1-A2 - Barcelona Spanien 10/6-16/8,
Tyska Nybörjare - sommarkurs Düsseldorf
17/6-23/8, Spanska - konversation 5-9/8
Fellingsbro: Better English - intensivkurs i
engelska 20-31/5
PRO: Engelska konversation nr 52 20-24/5

Åsa: Trädgårdsslöjd 1-5/7

S:t Sigfrid: Svenska i Småland 28/7-3/8, 4-10/8

Ädelfors: Praktisk örtkunskap och Örtmedicin 16-19/7, Trädgårdsdesign 22-26/7

Sverigefinska: Kurs i finska 15-19/6, Kurs i
svenska 15-19/6

Österlen: Odla på Österlen 1-5/7

Södra Vätterbygden: Svenska i Sverige - en
kurs för dig som bor i utlandet 6-13/8
Ädelfors: Fransk opera och franska melodier
15-19/7, Konversationskurs i franska 22-26/7

Teckenspråkskurser
Västanvik: Teckenspråk E / F 6-10/5, TUFF
- fördjupning 6-10/5, Teckenspråk - sommarkurs vecka 31 29/7-2/8
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Journalistiskt foto

Media | Kommunikation
Datakurser - grundnivå
Furuboda: Surfa på internet 17-19/6
Lunnevad: Grundläggande kurs i Photoshop
17-19/6
Mora: Grunder i Photoshop 5-9/8
PRO: Släktforskning Vallonbruk nr 76 3-5/5,
Släktforskning fortsättning nr 65 10-14/6
Sigtuna: Programmering i Python för nybörjare och nyfikna 29/7-2/8
Sundsgården: Sociala medier - grundkurs
8-12/7

Datakurser - webb, design, IT
Biskops Arnö Nordens: En introduktion till
Adobe Lightroom 3-7/6

Biskops Arnö Nordens: Fotografi – grundkurs 3-7/6, Visuell gestaltning - fortsättning 3-6/6, Fotografi – fortsättningskurs
med fokus på porträtt 9-13/6, Fotografiskt
hantverk gummitryck 10-14/6, En workshop i
visuell gestaltning med Anna Clarén 10-14/6,
Fotografiskt hantverk – mörkrumsarbete och
analogt fotografi 5-9/8
Blekinge: Kreativt fotograferande 5-7/8
Eskilstuna: Grundkurs i foto och Photoshop på engelska 24-28/6
Fridhem: Digital fotografering för nybörjare
8-12/7

Journalistik
Mora: För demokratin – bli din egen journalist 24-28/6

Ljud- och radiokurser
Fridhem: Poddkurs - fördjupning 1-5/7

Munka: Digital fotografi porträtt 1-5/7

Munka: Ljudkonst 1-5/7

Ädelfors: Spelskaparverkstad 16-20/6

Öland: Ljud- och radiokurs 1-5/7

Filmkurser

Sociala medier

Biskops Arnö Nordens: Grundkurs i rörlig
bild och redigering 10-14/6

Fridhem: Poddkurs - fördjupning 1-5/7

Fridhem: Att möta sin omvärld - filmkurs
24-28/6, Reflexiv loggbok - fritt filmskapande
med reflektion och process i centrum 1-5/7,
Se och prata om film 22-26/7

Mora: Sociala medier och designverktyg
1-5/7
Sundsgården: Sociala medier - grundkurs
8-12/7

Gotland: Att skriva musik till rörlig bild 1418/6
Kalix: Musikvideoproduktion 17-20/6, Kortfilmsproduktion 24-28/6
Lunnevad: Animerad film 17-19/6
Mora: Film i fokus - hur gör man en film?
12-16/8

15

Människa | Samhälle
Religion
Genuskurser
Fridhem: Praktisk träning i civilkurage &
jämlikhet 5-9/8
Munka: Feministiskt fotografi och bildanalys
24-26/6

Åredalen: Konst och kultur i Sydfrankrike
17-28/6

Ledarskap och projektledning
Fridhem: Hållbart självledarskap - personlig
utveckling i grupp 24-28/6, Coachande ledarskap 5-9/8, Förverkliga din idè 5-9/8
Lillsved: Dynamisk pedagogik - insikt och
utsikt i en människas liv 16-20/6
Scouterna: Projektledning 17/6-9/8
Stensund: Skapa det liv du vill ha 30/6-5/7

Hållbar utveckling
Eskilstuna: Allt om dina solceller - Så planerar
du din egen solcellsanläggning 17-20/6, 24-28/6

Ädelfors: Hållbart självledarskap - personlig
utveckling i grupp 5-9/8

Stensund: Hållbar Livsstil 23-28/6

Livsåskådning och religion

Vadstena: Skräp & Skratt 17-20/6

Hjo: Rastplats 24-26/6

Önnestad: Återbruk av konserver, kakformar
ljushållare och annat att dekorera med 8-12/7

Kyrkerud: Ikonmåleri 1-5/7

Kulturkurser
Billströmska: Kulturupplevelser på Tjörn
24-28/6

S:t Sigfrid: Konfirmationskurs 16/6-6/7
Åredalen: Retreat och fjäll 17-20/6

Samhällsinriktade kurser

Birka: S:t Olavsleden 24-28/6

Biskops Arnö Nordens: Arbetets villkor skrivarkurs 1-5/7

Braheskolan - Visingsö: Medeltidskonst &
historia på Visingsö 5-9/8

Fridhem: Civilkurage & jämlikhet 5-9/8

Geijerskolan: Historiska brytpunkter 30/7-3/8
Gotland: Pilgrimsvandring - idag, igår och
imorgon 10-13/6, Arkeologi 24/6-19/7, Upplev
norra Gotland och Fårö på cykel 25-29/6,
Almedalsveckan Inblickar och reflektioner
30/6-3/7, Cykla på södra Gotland 22-26/7,
Gotländsk kyrkokonst 29/7-2/8
Hola: Arkeologikurs 24-28/6, Höga Kusten
och Ådalen 24-28/6
Kalix: Upplev Norrbotten 5-8/8
Vadstena: Vadstena i försommartid 17-20/6
Vimmerby: Arkeologi 5-10/8
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Geijerskolan: Historiska brytpunkter 30/7-3/8
Gotland: Almedalsveckan Inblickar och
reflektioner 30/6-3/7
Kvarnby: Vänsterns sommarakademi - distans 10/6-2/8
Ljungskile: Sommarakademien 2019: Norden
– enighet och splittring 4-7/8

Seniorkurser

Övriga ämnesområden
Behörighetsgivande kurser
Litorina: Allmän kurs Sommar 2019 17/6-2/8

Helliden: Sommarkurs i graffiti för seniorer
5-9/8
Kalix: Upplev Norrbotten 5-8/8
PRO: Frigörande dans i Mindfulness 17-19/5,
Engelska konversation 20-24/5 (Med flera.
Läs mer på sida 74.)

Familjekurser/Ungdomskurser

Ädelfors: Förr och nu 16-20/6

Furuboda: Sound & Action 24-30/6, Skaparverkstan 12-18/8

Utlandsförlagda kurser

Gamleby: Stråkspelande ungdom 27/7-4/8

Braheskolan - Visingsö: Tyska 40+ Berlin
6-17/5, Engelska 40+ Brighton 6-17/5, Spanska Nybörjare A1-A2 - Barcelona 10/6-16/8,
Tyska Nybörjare - Düsseldorf 17/6-23/8

Löftadalen: Familjekurs - Musik på västkusten vid havet 1-6/7, Familjekurs - Konst
på västkusten vid havet 8-13/7, Familjekurs
- Skrivglädje på västkusten vid havet 22-27/7,
Familjekurs - Hälsa på västkusten vid havet
29/7-3/8

Kvinnokurser
Grimslöv: Experimentellt skapande och yoga
för kvinnor 1-5/7
Stensund: Authentic women - En kurs för
kvinnor 4-9/8
Tornedalen: Åsa Larssons skrivarkurs för
kvinnor och ickebinära 5-7/7

Prova på-kurser
Högalid: Sommarkul på Högalid - för dig med
utvecklingsstörning 10-14/6, Förberedande
kurs för läsåret 2019/2020 - för dig med
lindrig utvecklingsstörning 17-20/6
Önnestad: Kurs i livskvalité 10-18/6, Sommarkurs för dig med funktionsnedsättning
1-6/7

Sankta Elisabet: Kursvecka i Pisa - Med
litteraturen i fokus 2-9/6, Kursvecka i Pisa Med konsten i fokus 9-16/6, Kursvecka i Pisa
- Grundkurs i bild. 16-23/6
Åredalen: Konst och kultur i Sydfrankrike
17-28/6

Övriga kurser
Biskops Arnö: Släktforskning - emigration till
Amerika 29/7-2/8, Släktforsning - grundkurs
29/7-2/8
Fridhem: Bridge - spela mera 5-9/8
Furuboda: Solskensvecka 2 1-7/7, Solskensvecka 1 29/7-4/8, Solklart 5-11/8, Skaparverkstan 12-18/8, Sommarveckan 12-18/8
Gamleby: Släktforskning 29/7-2/8
Grimslöv: Kreativ retorik 1-5/7, Berättarglädje
- Storytelling 1-5/7
Mora: Åldrande, utvecklingsstörning och
demens 24-28/6, I Förvar – undersökande
konstnärliga metoder 5-9/8
Ädelfors: Släktforskning 29/7-2/8, Fårvallningskurs för nybörjare 5-9/8, Släktforskningfördjupning 5-9/8, Spela Bridge 5-9/8
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veckan 12-18/8

Funktionsnedsättning

Ädelfors: Aktiveringskurs friluftsliv 24/6-3/7

Sommarkurser som specifikt vänder
sig till dig med funktionsnedsättning.

Intellektuell
funktionsnedsättning

Afasi

Glimåkra: Sommarkurs för vuxna med utvecklingsstörning 24/6-5/7, Sommarkurs för
vuxna med utvecklingsstörning 8-19/7

Braheskolan - Visingsö: Engelska för dig
med afasi 10-14/6
Malung: Funkis Sommarkurs 2019 29/7-2/8

Dyskalkyli/Dyslexi
Malung: Funkis Sommarkurs 2019 29/7-2/8

Dövblind
Önnestad: Kurs i livskvalité 10-18/6

Förvärvad hjärnskada
Högalid: Sinnrik sommarkurs - för dig med
förvärvad hjärnskada 10-14/6
Malung: Funkis Sommarkurs 2019 29/7-2/8

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Malung: Funkis Sommarkurs 2019 29/7-2/8

Högalid: Sommarkul på Högalid - för dig med
utvecklingsstörning 10-14/6, Förberedande
kurs för läsåret 2019/2020 - för dig med
lindrig utvecklingsstörning 17-20/6
Malung: Funkis Sommarkurs 2019 29/7-2/8
S:t Sigfrid: Sommarkurs för vuxna med
funktionsnedsättning 11-14/6, Sommarkurs
för vuxna med lättare funktionsnedsättning
17-20/6
Vimmerby: Musikvecka för kognitiv funktionsnedsättning 5-9/8
Ädelfors: Ridkurs 16-20/6, Förr och Nu 1620/6, Kreativ aktiveringskurs 16-20/6, Kreativ
aktiveringskurs24-28/6, Fiskekurs 24-28/6,
Hälsoresan 1-5/7, Musik- och Danskurs 1-5/7,
Aktiveringskurs - Djur och Natur 1-5/7, Hälsoresan 8-12/7, Aktiveringskurs - Djur och Natur
8-12/7, Aktiveringskurs 8-12/7
Önnestad: Sommarkurs för dig med funktionsnedsättning 1-6/7

Ädelfors: Spelskaparverkstad 16-20/6

Psykisk funktionsnedsättning
Malung: Funkis Sommarkurs 2019 29/7-2/8

Rörelsenedsättning
Furuboda: Surfa på internet 17-19/6, Sound
& Action 24-30/6, Solskensvecka 2 1-7/7,
Solskensvecka 1 29/7-4/8, Solklart 5-11/8,
Sound & Action "mini" 5-11/8, Skaparverkstan
12-18/8, Må bra-kursen 12-18/8, Sommar-
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Övriga funktionsnedsättningar
Malung: Funkis Sommarkurs 2019 29/7-2/8
S:t Sigfrid: Sommarkurs för vuxna med
funktionsnedsättning 11-14/6, Sommarkurs
för vuxna med lättare funktionsnedsättning
17-20/6
Ädelfors: Leva livet 1-5/7, Leva livet 8-12/7
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Alla skolor per län

Norrbottens län
1
•
2
•
3
•
4
•
5
•
6
•
7

Framnäs folkhögskola
Kalix folkhögskola
Malmfältens folkhögskola 
Sunderby folkhögskola
Sverigefinska fhsk 
Tornedalens folkhögskola 
Älvsby folkhögskola

8
•
9
•
10
•1
1
•
12
•
13
•
14

Dalkarlså folkhögskola
Edelviks folkhögskola
Medlefors folkhögskola
Solviks folkhögskola
Storumans folkhögskola
Strömbäcks folkhögskola
Vindelns folkhögskola

•

sid 55
sid 65
sid 86
sid 88

Västerbottens län
•

Norrbottens län

Västerbottens län





Jämtlands län
15 Birka folkhögskola 
•
16 Bäckedals folkhögskola 
•
17 Åredalens folkhögskola 
•

sid 24
sid 31
sid 94

Västernorrlands län
8
•1
9
•
20
•
21
•
22
•1

Jämtlands län 

Västernorrlands län

Hola folkhögskola 
sid 53
Härnösands fhsk 
sid 54
Mellansels folkhögskola
Ålsta folkhögskola
Örnsköldsviks folkhögskola

Dalarnas län
Gävleborgs län
Värmlands län


Uppsala län
Stockholms län

Västmanlands län

Stockholm

Örebro län 

Södermanlands län

Västra Götalands län

Östergötlands län

Göteborg

•

Gotlands län

84 • 85 • 86 • 92 • 95 • 100 • 103

Kalmar län

Jönköpings län
Hallands län
Skåne län

Malmö

•

142 • 145 • 146 • 147 • 149
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Kronobergs län


Blekinge län

43 • 44 • 45 • 46
48 • 49 • 50 • 51
52 • 53 • 54 • 55
56 • 57 • 59 • 61
62 • 63 • 64 • 65
•
66 • 67 • 70

•
•
•
•
•

23
•
24
•
25
•
26
•
27
•
28
•
29
•

Dalarnas län

•

Brunnsviks folkhögskola
Fornby folkhögskola 
sid 34
Leksands folkhögskola 
sid 59
Malungs folkhögskola
sid 66
Mora folkhögskola 
sid 67
Sjöviks folkhögskola
Västanviks folkhögskola  sid 92

•

Bollnäs folkhögskola 
Forsa folkhögskola 
Färnebo folkhögskola
PRO:s folkhögskola 
Västerbergs folkhögskola 

35
•
36
•
37
•
38
•
39
•
40

Geijerskolan 
sid 45
Ingesunds folkhögskola
Klarälvdalens folkhögskola
Kristinehamns folkhögskola
Kyrkeruds folkhögskola  sid 57
Molkoms folkhögskola

sid 29
sid 35
sid 74
sid 93

Värmlands län
•

Uppsala län
41 Biskops Arnö Nordens fhsk sid 25
•
42 Wiks folkhögskola 
sid 89
•

Stockholms län
43 Alma folkhögskola
44 Birkagårdens folkhögskola
•
45 Bosöns folkhögskola
•
46 Botkyrka folkhögskola
•
47 Bromma folkhögskola
•
48 Fryshusets folkhögskola
•
49 Hagabergs folkhögskola
•
50 Jakobsbergs folkhögskola
•
51 Kaggeholms folkhögskola
•
52 Kista folkhögskola
•
53 Lillsveds folkhögskola 
sid 62
•
54 Långholmens folkhögskola  sid 64
*Ny! Paideia folkhögskola
•
55 Runö folkhögskola
•
56 Röda Korsets folkhögskola
• 57
S:ta Birgittas folkhögskola
• 58
S:t Ignatios folkhögskola
•
59 Scouternas folkhögskola 
sid 77
•
60 Sigtuna folkhögskola 
sid 78
•
61 Skarpnäcks folkhögskola
•
62 Skeppsholmens folkhögskola
•
63 Stadsmissionens folkhögskola
•
64 Sundbybergs folkhögskola
•
65 Södertörns folkhögskola
•
66 Södra Stockholms folkhögskola
•
67 Tollare folkhögskola
sid 87
•
68 Vårdinge By folkhögskola sid 91
•
•

71
•
72
•
73
•
74
•

Bergslagens folkhögskola
Hästsportens folkhögskola
Tärna folkhögskola
sid 88
Västerås folkhögskola

75
•
76
•
77
•
78
•
79

Fellingsbro folkhögskola
Hällefors folkhögskola
Karlskoga folkhögskola
Kävesta folkhögskola
Örebro folkhögskola

80
•
81
•
82
•
83

Eskilstuna folkhögskola 
Nyköpings folkhögskola
Stensunds folkhögskola 
Åsa folkhögskola 

•

sid 33

•

113 Gotlands folkhögskola

sid 46

Kalmar län
114
115
116
•
117
•
118
•
•
•

Gamleby folkhögskola 
Högalids folkhögskola 
Oskarshamns folkhögskola
Vimmerby folkhögskola 
Ölands folkhögskola 

sid 43
sid 55
sid 90
sid 101

Jönköpings län

sid 32
sid 73
sid 82
sid 95

Västra Götalands län
84 Interkulturella folkhögskolan
•
85 Folkhögskolan i Angered
•
86 Arbetarrörelsens folkhögskola i
Göteborg
•
87 Arbetarrörelsens folkhögskola i
Viskadalen
•
88 Axevalla folkhögskola
•
89 Billströmska fhsk 
sid 23
•
90 Borås folkhögskola
•
91 Dalslands folkhögskola
•
92 Finska folkhögskolan
•
93 Fristads folkhögskola 
sid 42
•
94 Grebbestads fhsk 
sid 48
•
95 Göteborgs folkhögskola
•
96 Hellidens folkhögskola 
sid 51
•
97 Helsjöns folkhögskola
•
98 Hjo folkhögskola 
sid 52
•
99 Hjälmareds folkhögskola
•
100 Kvinnofolkhögskolan
•
101 Ljungskile folkhögskola 
sid 63
•
102 Nordiska folkhögskolan
•
103 Sankta Elisabets fhsk
sid 77
•
104 Vara folkhögskola
*Ny! Vinga folkhögskola
•
105 Wendelsbergs folkhögskola
•

Östergötlands län
106 Bona folkhögskola
•
107 Liljeholmens folkhögskola
•
108 Lunnevads folkhögskola  sid 63
•
109 Marieborgs folkhögskola
•
110 Mo Gård folkhögskola
•
111 Vadstena folkhögskola 
sid 89
•

112 Valla folkhögskola

119 Braheskolan Visingsö
sid 29
folkhögskola
•
120 June folkhögskola
•
121 Mariannelunds folkhögskola
•
122 Mullsjö folkhögskola 
sid 69
•
123 Sommenbygdens folkhögskola
•
124 Södra Vätterbygdens fhsk  sid 87
•
125 Sörängens folkhögskola
•
126 Värnamo folkhögskola
•
127 Ädelfors folkhögskola 
sid 97
•

Södermanlands län
•

•

Gotlands län

Västmanlands län

Örebro län

Gävleborgs län
30
•
31
•
32
•
33
•
34
•

69 Väddö folkhögskola
70 Ågesta folkhögskola

Kronobergs län
128 Grimslövs folkhögskola 
•
129 Markaryds folkhögskola
•
130 S:t Sigfrids folkhögskola 
•

sid 50
sid 76

Hallands län
•
•

131 Katrinebergs folkhögskola  sid 56
132 Löftadalens folkhögskola  sid 64

Blekinge län
133
•
134
•
135
•
136
•

Blekinge folkhögskola 
Jämshögs folkhögskola
Litorina folkhögskola 
Valjevikens folkhögskola

sid 28
sid 62

Skåne län
137 Albins folkhögskola
•
138 Eslövs folkhögskola
•
139 Fridhems folkhögskola
sid 36
•
140 Furuboda folkhögskola 
sid 42
•
141 Glimåkra folkhögskola 
sid 46
•
142 Glokala folkhögskolan
•
143 Holma folkhögskola
•
144 Folkhögskolan Hvilan
•
145 Hyllie Park folkhögskola
•
146 Kvarnby folkhögskola 
sid 57
•
147 Malmö folkhögskola
•
148 Munka folkhögskola 
sid 71
•
149 S:ta Maria folkhögskola
•
150 Skurups folkhögskola 
sid 80
•
151 Sundsgårdens fhsk 
sid 85
•
152 Önnestads folkhögskola sid 1013
•
153 Österlens folkhögskola  sid 104
•
154 Östra Grevie folkhögskola
•
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Folkhögskolor med sommarkurser 2019
Billströmska folkhögskolan 
sid 23
Birka folkhögskola
sid 24
Biskops Arnö Nordens folkhögskola  sid 25
Blekinge folkhögskola 
sid 28
Bollnäs folkhögskola
sid 29
Braheskolan-Visingsö folkhögskola  sid 29
Bäckedals folkhögskola 
sid 31
Eskilstuna folkhögskola 
sid 32
Fellingsbro folkhögskola 
sid 33
Fornby folkhögskola 
sid 34
Forsa folkhögskola 
sid 35
Fridhems folkhögskola 
sid 36
Fristads folkhögskola 
sid 42
Furuboda folkhögskola
sid 42
Gamleby folkhögskola
sid 43
Geijerskolan 
sid 45
Glimåkra folkhögskola
sid 46
Gotlands folkhögskola 
sid 46
Grebbestads folkhögskola 
sid 48
Grimslöv folkhögskola
sid 50
Hellidens folkhögskola
sid 51
Hjo folkhögskola
sid 52
Hola folkhögskola 
sid 53
Härnösands folkhögskola
sid 54
Högalids folkhögskola 
sid 55
Kalix folkhögskola 
sid 55
Katrinebergs folkhögskola 
sid 56
Kvarnby folkhögskola 
sid 57
Kyrkeruds folkhögskola 
sid 57
Leksands folkhögskola
sid 59
Lillsveds folkhögskola 
sid 62
Litorina folkhögskola 
sid 62
Ljungskile folkhögskola 
sid 63
Lunnevads folkhögskola 
sid 63

22

Långholmens folkhögskola 
sid 64
Löftadalens folkhögskola
sid 64
Malmfältens folkhögskola 
sid 65
Malungs folkhögskola 
sid 66
Mora folkhögskola
sid 67
Mullsjö folkhögskola 
sid 69
Munka folkhögskola
sid 71
Nyköpings folkhögskola 
sid 73
PRO:s folkhögskola 
sid 74
S:t Sigfrid folkhögskola 
sid 76
Sankta Elisabets folkhögskola 
sid 77
Scouternas folkhögskola 
sid 77
Sigtuna folkhögskola 
sid 78
Skurups folkhögskola 
sid 80
Stensunds folkhögskola
sid 82
Sundsgårdens folkhögskola 
sid 85
Sverigefinska folkhögskolan 
sid 86
Södra Vätterbygdens folkhögskola sid 87
Tollare folkhögskola
sid 87
Tornedalens folkhögskola
sid 88
Tärna folkhögskola 
sid 88
Vadstena folkhögskola
sid 89
Wiks folkhögskola
sid 89
Vimmerby folkhögskola 
sid 90
Vårdinge By folkhögskola 
sid 91
Västanviks folkhögskola 
sid 92
Västerbergs folkhögskola 
sid 93
Åredalens folkhögskola
sid 94
Åsa folkhögskola 
sid 95
Ädelfors folkhögskola
sid 97
Ölands folkhögskola 
sid 101
Önnestads folkhögskola
sid 103
Österlens folkhögskola 
sid 104

Folkhögskolor A-Ö
Billströmska folkhögskolan
Stenkyrkovägen 16
471 93 Kållekärr
Tel: 0304-67 65 70
Internat: 95 bäddar
www.billstromska.fhsk.se/
info.billstromska@vgregion.se
(Västra Götalands län)
Huvudman: Västra Götalandsregionen
Ansökan senast: 1 maj
Spinna, sticka, smycka ditt plagg
Kurstid: 16-20 juni
För dig som vill utveckla ditt spinnande, stickande samt utforska nya tekniker. Återigen
har vi nöjet att presentera Lena Köster som
sommarkursledare hos oss.
Estill Voice Training - introduktion för
sångare
Kurstid: 17-20 juni
Estill-tekniker och dess övningar. Utforska
röstens möjligheter i flera genrer. Undervisningen sker både i grupp, enskilt och som
masterclass. Sångvana krävs. Estill Master
Trainer: Christian Petersén.
Kreativitet, bildspråk och visuella uttrycksformer
Kurstid: 17-20 juni
Kreativitet, bildspråk och visuella uttrycksformer. Vi tittar på konst, pratar konst och
skapar konst tillsammans. Fokus på kursen
ligger på det konstnärliga uttrycket och vad
det gör med vår kreativitet.
Må bra till häst
Kurstid: 17-20 juni

På kursen lär du dig avslappnings- och
kroppskännedomsövningar till häst och
avsuttet. Ridning enskilt och i grupp.
Akvarellmålning
Kurstid: 24-28 juni
För dig som vill lära eller redan är bekant
med grunderna inom akvarelltekniken.
Kursen innehåller material-, färg-, form- och
perspektivlära blandat med övningar och
utomhusmåleri.
Frigörande dans "Body-spirit-move"
Kurstid: 24-28 juni
En fantastisk möjlighet att låta din kropp visa
dig vägen framåt och lära nytt! Livet är en rörelse. Vi dansar, rör oss, spänner av, skrattar,
lyssnar, uttrycker allvar och lek.
Keramik
Kurstid: 24 juni-3 juli
För dig som vill lära eller som redan är bekant
med keramisk skulptur, mönsterkomposition, raku och jordbränning. Kursen erbjuder
exklusiva möjligheter att utforska tre gamla
bränntekniker.
Kulturupplevelser på Tjörn
Kurstid: 24-28 juni
För dig som vill lära dig mer om Tjörns intressanta kulturhistoriska platser med promenader i vår vackra skärgårdsmiljö. Vi besöker
Sundsby säteri från 1600-talet och går i Pär
Lagerqvists fotspår.
Skapa med handgjort papper
Kurstid: 24-28 juni
Finn glädjen i att göra handgjort papper och
fria stygn. Upptäck papprets konstnärliga
möjligheter. Måla, gör textiltryck och brodera
fritt på ditt handgjorda papper.
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Birka folkhögskola
Birkavägen 25
836 95 Ås
Tel: 063-14 74 00
Internat: 70 bäddar
www.birka.fhsk.se/
info@birkafolkhogskola.se
(Jämtlands län)
Huvudman: Region Jämtland Härjedalen.
Kurstid: 24-28 juni
Ansökan senast: 1 juni
Folkrock
Energi och glädje är ledord när vi med nyfikna öron lirar ihop. Vi lär oss göra stämmor
och riff. Tillsammans skapar vi nya och galna
stycken. Folkmusik ligger som grund, sen ser
vi vart det bär iväg.
Hantverkskurs
Kom och lär dig mer om traditionella hantverk.
Klassisk sång
Under sommarveckan får du lära dig mer
om sångteknik, röstvård och repertoar. Du
kommer att ha enskilda lektioner och gemensamma lektioner tillsammans med de andra
deltagarna.
S:t Olavsleden
Längs S:t Olavsleden har människor gått i
hundratals år. Förbi vattendrag, i skogar och
över fjäll. Följ med på en pilgrimsfärd där
du får möta natur, kultur, stillhet och andra
vandrare.
Skrivarkurs
Utveckla ditt skrivande genom att diskutera
dina egna texter och andras. Vi guidar dig
genom språk, struktur och teknik. Inspirationen får vi från egna berättelser, skönlitteratur
och vardagen.
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Testa på keramik och akvarell
Under kursens gång kommer får du testa
på grunderna i både akvarell och keramik.
Vi jobbar med olika tekniker, du får lära dig
använda verktyg och skapa i både keramik
och akvarell.
Yoga
Vi utforskar yogans olika delar och du får
utrymme att fördjupa din yoga både själsligt
och fysiskt oavsett om du är nybörjare eller
erfaren.

Biskops Arnö Nordens folkhögskola
Biskops-Arnövägen 30, 746 93 Bålsta
Tel: 0171-826 70
Internat: 109 bäddar
www.biskopsarno.se/
info@biskopsarno.se
(Uppsala län)
Huvudman: Föreningen Norden.
Ansökan senast: 30 april (om ej annat anges)
En introduktion till Adobe Lightroom
Kurstid: 3-7 juni
Adobe Lightroom gör allt inom digitalfoto
enklare, snabbare och roligare. Fullända bilderna med kraftfulla justeringsverktyg. Ordna
effektivt alla foton och visa upp dem praktiskt
taget var som helst.
Fotografi – grundkurs
Kurstid: 3-7 juni
Här får du kunskaper om hur kameran fungerar och hur du själv kan påverka bildresultatet.
Aha-upplevelser utlovas! Vi går igenom utsnitt,
bländare och slutartid, ljus och komposition.
Skrivarvecka – för dig som skrivit en del
tidigare
Kurstid: 3-7 juni
Vi arbetar både med prosa och dikt under
denna intensiva skrivarvecka. Vi läser och
samtalar om gruppens egna texter och tar
även exempel ur skönlitteraturen.
Visuell gestaltning – fortsättning
Kurstid: 3-6 juni
Denna kurs riktar sig främst till dig som redan
gått en grundkurs i Visuell gestaltning för
Anna Clarén. Kursen syftar till att komma vidare och bli tydligare i sitt fotografiska arbete.
Lös upp kreativa knutar och se ditt fotograferande ur nya perspektiv.

Fotografi – fortsättningskurs med fokus
på porträtt
Kurstid: 9-13 juni
Här får du utökade kunskaper om fotografering och hur du själv kan påverka bildresultatet. Vi går igenom utsnitt, ljus och komposition samt användning av upplättningsblixt.
En workshop i visuell gestaltning med
Anna Clarén
Kurstid: 10-14 juni
Med hjälp av kameran försöker vi beskriva det
som känns, inte bara det som syns. Vi ser och
tolkar verkligheten genom det personliga och
låter upplevelsen bli synlig samt personlig.
Fotografiskt hantverk – gummitryck
Kurstid: 10-14 juni
Gummitryck är inte ett tryckförfarande utan
en översättning från engelskans gum bichromate print. Under veckan utgår vi från ett
svartvitt negativ som är i samma storlek som
den färdiga bilden ska bli.
Grundkurs i rörlig bild och redigering
Kurstid: 10-14 juni
Vi går igenom det mest grundläggande i filmning, ljudupptagning och redigering. Under
kursen gör du korta filmövningar, redigerar materialet och skapar slutligen en färdig kortfilm.
Låtskrivarkurs
Kurstid: 10-14 juni
Den här kursen riktar sig till dig som skrivit en
del, publicerat eller opublicerat, och som har
ett pockande behov av att formulera dig i text
och musik.
Stickkurs – tvåändsstickning
Kurstid: 10-14 juni
Under kursen lär du dig uppläggningar, sticka
aviga och räta maskor, mönsterkrus och att
sticka med flera färger, öka för en tumkil och
göra hoptagningar.
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Att skriva dramatik
Kurstid: 17-20 juni
Under fyra intensiva dagar kommer vi att gå
igenom dramatikens grunder – läsa pjäser
och analysera film. Du får lära dig det speci
fika i att skriva manus, tänka i ord och bild
och dialogform.

Arbetets villkor – skrivarkurs
Kurstid: 1-5 juli
Undrar du över relationen mellan arbete och
litteratur? Arbetets villkor är en skrivarkurs
som vänder sig till dig som är intresserad av
att läsa och skriva skönlitteratur som handlar
om arbete.

Hitta din berättelse
Kurstid: 17-20 juni
Hitta din berättelse – är en skrivarkurs för
dig som vill söka i din egen historia bland
dina minnen och erfarenheter för att skriva
skönlitterär text.

Levande örtkunskap – en praktisk kurs
med medicinalväxter
Kurstid: 1-5 juli
Kursen är ett utmärkt komplement för dig som
redan har en viss erfarenhet inom området men
som vill lära att praktiskt arbeta med medicinalväxter och använda dessa i din vardag.

Det helande ljudet av klangskålar
Kurstid: 23-27 juni
En workshop i Sacred Sound of Gongs, Himalayan Singing Bowls, Voice och Shamanic
Drum. Workshopen är upplagd som en självutvecklande resa som ger dig undervisning i
det helande ljudet av klangskålar.

Måla i olja och akryl fortsättning
Kurstid: 1-5 juli
Kurs för målare som har målat en del tidigare
och med förkunskaper i måleri. Kursen innehåller moment och övningar i porträtt- och
landskapsmåleri.

Berätta för barn med ord och bild
Kurstid: 24-28 juni
En kurs för dig som vill lära dig hur man gör
en bilderbok – från idé till färdig bok. Med
hjälp av korta och längre övningar.

Spinn ditt eget garn
Kurstid: 1-5 juli
Du får lära dig att spinna en-, två-, tre- och
fyrtrådigt garn på spinnrock och hur olika spinntekniker påverkar garnets utseende och färg.

Levande örtkunskap – en praktisk kurs
med och om medicinalväxter
Kurstid: 24-28 juni
Denna kurs passar dig som vill ha en god
grund för att utveckla ditt örtintresse eller
skapa din egen örtagård. Kursen är ett utmärkt komplement för dig som redan har en
viss erfarenhet inom området.

Folktro och levande örtkunskap
Kurstid: 2-5 juli
Under fyra dagar dyker vi djupt in i det folkloristiska perspektivet på medicinalväxter och
läkekonst. Vi bekantar oss med kloka gummor och kloka gubbar och deras tankevärld.

Keramikkurs
Kurstid: 26-28 juni
Vi arbetar med kavling och olika handbyggnadstekniker i stengods och porslin. Vi undersöker
skillnaden i att arbeta med olika material, från
grovt chamotterad stengods till porslinslera.
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Flöjtvecka av hjärtans lust
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Ansökan senast: 31 maj
En bra kom-igång-kurs för den som inte spelat på länge, men också en kurs för mycket
avancerade som vill gå vidare, och övriga
nivåer utom helt nybörjare.

Levande örtkunskap – en praktisk kurs
med medicinalväxter
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Kursen är ett utmärkt komplement för dig som
redan har en viss erfarenhet inom området men
som vill lära att praktiskt arbeta med medicinalväxter och använda dessa i din vardag.

Fotografiskt hantverk – mörkrumsarbete
och analogt fotografi
Kurstid: 5-9 augusti
Ansökan senast: Löpande
För dig som är intresserad av analog fototeknik och vill utveckla ditt kunnande i mörkrumsarbete.

Måla i olja och akryl
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Kurs för målare som har målat en del tidigare
och med förkunskaper i måleri. Kursen innehåller moment och övningar i porträtt- och
landskapsmåleri.

Levande örtkunskap – en praktisk kurs
med medicinalväxter fortsättningskurs
Kurstid: 5-9 augusti
Du får lära dig mer om kroppen och om
örternas aktiva ämnen, prova på mer komplicerade beredningar samt tillverka produkter
med mångtusenåriga traditioner.

Släktforskning – emigration till Amerika
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Under kursen får du lära dig hur du släktforskar i USA med hjälp av de svenska kyrkböckerna samt de amerikanska arkiven. Vi tittar
också på andra källor som är användbara när
du emigrantforskar.

Målarkurs – Vedic Art
Kurstid: 5-9 augusti
Kom i kontakt med din inre skaparkraft, måla
fritt och lekfullt utan krav på prestation. Upptäck ditt eget sätt att måla och utveckla ditt
uttryck. Nybörjar- och fortsättningskurs.

Släktforsning – grundkurs
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Under den här kursen får du lära dig hur du
släktforskar med hjälp av de svenska kyrkböckerna, vi tittar också på andra källor som
är användbara när du släktforskar.

Poesins frågor
Kurstid: 5-9 augusti
Vi utforskar gemensamt poesins former,
teman och traditioner. Genom närläsningar,
textsamtal, skrivuppgifter och uppläsningar
orienterar vi oss i poesins komplexitet.

Stickning för alla
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Lär dig olika sorters uppläggningar och avslutningar, gör fina ökningar och minskningar. Vi
stickar knapphål på olika sätt, provar att sticka
en tumkil på en vante och hälen på en socka.

Romanens frågor – Skrivkurs
Kurstid: 5-9 augusti
Romanens frågor är en sommarkurs för dig
som är i färd med att skriva en roman. Det är
en kurs utifrån romanens frågor om tid, narrativ och utsagor.

Brodera det du ser i din närhet
Kurstid: 5-9 augusti
Brodera det som finns i närmiljön, men på
olika sätt. Vi kommer att skapa med olika
broderitekniker och material, men även
trycka och färga på våra tyger för att ha som
grund för broderierna.

Svenska sticktraditioner
Kurstid: 5-9 augusti
Ansökan senast: 31 maj
Vi studerar några av de olika lokala sticktraditioner som förekommer i Sverige. Provsticka
och lära om stickningens historia.
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Blekinge folkhögskola
Folkhögskolevägen 6
372 60 Bräkne-Hoby
Tel: 0457- 73 18 60
Internat: 64 bäddar
www.blekingefolkhogskola.se/
folkhogskolan@ltblekinge.se
(Blekinge län)
Huvudman: Landstinget Blekinge.
Dräktsömnad - förändring i tid och
material
Kurstid: 10-13 juni
Ansökan senast: 10 maj
Vi tittar närmare på blekingedräkten, dess
ursprung och några andra av Sveriges vackra
folkdräkter. Hur uppstod traditionen och vad
är egentligen en folkdräkt? Möjlighet ges att
ändra egen dräkt.
T’ai Chi I och zenmeditation
Kurstid: 10-15 juni
Ansökan senast: 10 maj
T’ai Chi är en träning som stärker kroppens
fria rörelser, balans och medveten närvaro.
T’ai Chi, basal kroppskännedom och zenmeditation vävs samman i kursen.
Bli din egen lyckas smed
Kurstid: 11-14 juni
Ansökan senast: 10 maj
Teaterdagar för dig med funktionsvariationer
som har erfarenhet av att spela teater tillsammans med andra.
Bilderboksillustration
Kurstid: 13-16 juni
Ansökan senast: 10 maj
En kurs för dig som är nyfiken på att berätta
med bilder. Vi går igenom metoder för idéskiss,
testar olika material och teckningstekniker samt
kikar på olika typer av illustrationsstilar.
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Blekinge Jazz & World 2019
Kurstid: 16-20 juni
Ansökan senast: Löpande
Fem dagar av jazz, världsmusik, svensk folkmusik, ensemblespel, clinics, sång, improvisation och jam. Kursen är till för dig som redan
spelar eller sjunger och vill fördjupa och
bredda dina kunskaper.
Kreativt fotograferande
Kurstid: 5-7 augusti
Ansökan senast: 20 juni
Fotokurs för dig som vill ta mer kreativa bilder. Kursen kommer vara fokuserad på praktiskt fotograferande med systemkamera och
innehålla allt från kreativa porträtt i studio till
att krypa runt på knäna för att hitta rätt vinkel
och ljus i en miljö.

Bollnäs folkhögskola
Skolallén 10, 821 41 Bollnäs

Braheskolan - Visingsö folkhögskola

Tel: 0278-389 00 växel
Internat: 63 bäddar

Norrbovägen 90
560 34 Visingsö

www.regiongavleborg.se/bollnasfhs
fb@regiongavleborg.se
(Gävleborgs län)

Tel: 0390-566 10
Internat: 52 bäddar

Huvudman: Region Gävleborg.
Ansökan senast: 10 maj
Folkmusikkurs
Kurstid: 17-20 juni
Folkmusikkurs med tre av landets mest framstående folkmusiker och pedagoger: Lena
Jonsson, Johanna Bölja och Leif Ottosson.
Singer-songwriter
Kurstid: 17-20 juni
En sommarkurs för dig som spelar, sjunger
och skriver dina egna låtar och vill fortsätta
utvecklas. Lärare på kursen är Josefine Lindstrand - sångerska, pianist och kompositör.
Storbandskurs
Kurstid: 17-20 juni
Storbandskurs på Bollnäs folkhögskola. Vi
spelar spännande musik av Mats Öberg samt
några ”klassiker” ur storbandsrepertoaren
under ledning av Bertil Fält.
Jazz & improvisation
Kurstid: 18-20 juni
Kurs i ensemblespel med gruppen Flux - Mattias Windemo, gitarr, Pär Ola Landin, kontrabas och Jon Fält, trummor. Anmälan sker som
färdig grupp i minst trioformat.
Skrivarkurs
Kurstid: 24-28 juni
Sommarkurs i skrivande för dig som skrivit
förut och för dig som vill komma igång. Prosa
och poesi, skrivövningar och textrespons.

braheskolan.se/
info@braheskolan.se
(Jönköpings län)
Huvudman: Folkuniversitetet.
Engelska 40+ Brighton
Kurstid: 6-17 maj
Ansökan senast: 6 april
Lokaliserad till: Brighton
En kurs för dig som är 40+ och vill förbättra
din engelska.
Tyska 40+ Berlin
Kurstid: 6-17 maj
Ansökan senast: 6 mars
Lokaliserad till: Berlin
En kurs för dig som är 40+ och vill förbättra
din tyska.
Engelska för dig med afasi
Kurstid: 10-14 juni
Ansökan senast: 10 maj
Kan man gå en kurs i engelska när man har
afasi? Ja, varför inte? Den här kursen vänder
sig till dig som gillar engelska, att lära sig lite
nytt och kanske hitta tillbaka till det man
redan kan.
Spanska nybörjare A1-A2 - Barcelona
Kurstid: 10 juni-16 augusti
Ansökan senast: 1 april
Lokaliserad till: Barcelona
Språkstudier kombineras med studier av
landets kultur och samhällsförhållanden.
Studiebesök och projekt.
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Tyska nybörjare - Düsseldorf
Kurstid: 17 juni-23 augusti
Ansökan senast: 15 april
Lokaliserad till: Düsseldorf
Undervisningen, som uppgår till fyra
lektionstimmar om dagen, bedrivs i våra
lokaler centralt i stan i Düsseldorf. Därutöver
kompletterande uppgifter att utföra för att
maximera inlärningen.
Dikt & kortprosa
Kurstid: 23-28 juni
Ansökan senast: 23 maj
Utveckla din kreativa förmåga och ditt eget
skrivande. Kursen fokuserar på poesi och prosa
i kortare format: dikt, kortprosa och novell.
Våga skapa med Beata
Kurstid: 24-28 juni
Ansökan senast: 23 maj
Här får du glädje och inspiration att våga
skapa. Vi provar olika tekniker inom bild och
med övningar släpper loss det kreativa flödet
och stärker ditt självförtroende.
Akvarellmålning fortsättning
Kurstid: 22-26 juli
Ansökan senast: 22 juni
En kurs som i första hand ska ge glädje
och inspiration att skapa. Om vädret tillåter
förläggs en del pass utomhus. Förkunskaper i
grunderna krävs.
Akvarellmålning nybörjare
Kurstid: 22-26 juli
Ansökan senast: 22 juni
En kurs som i första hand ska ge glädje och
inspiration att skapa. Du lär dig grunderna
i akvarellmålning och om vädret tillåter förläggs en del pass utomhus.
Gitarrspel
Kurstid: 26 juli-4 augusti
Ansökan senast: 26 jun
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Spelar du klassisk gitarr? Vi vänder oss till
dig som spelar fingerspel på akustisk gitarr. I
denna kurs spelar du i stor gitarrorkester och
i mindre ensembler. Obs! Du måste kunna
spela efter noter.
Tvärflöjt
Kurstid: 26 juli-4 augusti
Ansökan senast: 26 juni
Tycker du också att fem flöjter är bättre än
en? I denna kurs får du spela i stora och små
ensembler och kanske även med gitarrist.
Obs! Du måste kunna spela efter noter.
Medeltidskonst & historia på Visingsö
Kurstid: 5-9 augusti
Ansökan senast: 5 juli
Visingsö har en spännande historia. Följ med
runt ön under några dagar och bli förtrogen
med det historiska arvet och förkovra dig i
medeltidens konst.
Spanska - konversation
Kurstid: 5-9 augusti
Ansökan senast: 5 juli
För dig som tidigare läst spanska och nu vill
fräscha upp dina kunskaper. Kursen fokuserar
på det talade språket och konversation.
Dans och durspelskurs
Kurstid: 12-18 augusti
Ansökan senast: 12 juli
Välkommen till en härlig vecka med dans och
spel. Lär dig dansa polskor och bygdedanser
från norr till söder. Du som spelar durspel har
chansen att lära dig nytt och förkovra dig.
Måla i olja
Kurstid: 12-16 augusti
Ansökan senast: 12 juli
Under fem dagar fokuserar vi på oljemåleri
och det personliga uttrycket, från idé via
skissarbete fram till det färdiga verket. Nybörjare/fortsättare.

Bäckedals folkhögskola
Box 206
842 22 Sveg
Tel: 0680-166 70
Internat: 60 bäddar
www.backedal.se/
info@backedal.se
(Jämtlands län)
Huvudman: Region Jämtland Härjedalen
Ansökan senast: 21 april
Förgyllning
Kurstid: 24-28 juni
Nu ges en möjlighet att gå en kurs i förgyllning, ett uråldrigt hantverk. Kursen innehåller både teori och praktik kring polerat och
opolerat guld på olika underlag.
Garva en fårskinnsfäll
Kurstid: 24-29 juni
En kurs där du lär dig garva en fårskinnsfäll
med ägg och rapsolja. Du får även en kulturhistorisk återblick för att visa på fårfällens
betydelse genom tiderna.
Hattkurs
Kurstid: 24-29 juni
En kurs för dig som vill lära dig hur man tillverkar hattar från grunden. Du får möjlighet
att designa och tillverka din personliga hatt.
Vi diskuterar färg, form, dekorationsförslag
och andra tips.
Nybörjarkurs i smide
Kurstid: 24-28 juni
På denna kurs får deltagarna lära sig grunderna i traditionellt järnsmide vad gäller
material, verktyg och teknik. Du får smida
krokar, knivblad, ljusstakar och andra mindre
bruksföremål.

Silversmide med historisk inriktning fördjupningskurs
Kurstid: 24-30 juni
Vi erbjuder en fördjupningskurs i silversmide
för dig som tidigare gått grundkursen eller
har motsvarande kunskaper.
Silversmide med historisk inriktning grundkurs
Kurstid: 24-30 juni
En kurs med alla grundtekniker inom silversmidet. Smycken och bruksföremål från
historiens alla perioder är vår inspirationskälla
på denna kurs.
Täljkurs - det plastfria köket
Kurstid: 24-28 juni
Vi tillverkar hållbara redskap i trä till köket för
att ersätta plasten. Vi jobbar i både färskt och
torrt trä och använder handverktyg såsom
kniv, yxa och hyvel. Inga förkunskaper krävs.
Musikveckan på Bäckedal
Kurstid: 5-11 augusti
Välkommen till de 61:a musikdagarna på
Bäckedal. Vi vänder oss till musikanter i alla
åldrar som spelar blockflöjt eller stråkinstrument och vill musicera tillsammans. Kursen
kräver notläsningsförmåga.
Slöjda ett hus - kurs i grindbygge
Kurstid: 5-10 augusti
På denna kurs får du lära dig grunderna i
grindbyggteknik, ett uråldrigt norskt byggsätt
för ekonomibyggnader. Vi bygger stommen
till ett mindre hus med hjälp av enkla verktyg.
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Eskilstuna folkhögskola
Gösta Wasastiernas gränd 4
633 42 Eskilstuna
Tel: 016-10 52 80
www.eskilstunafolkhogskola.nu/
eskilstunafhsk@dll.se
(Södermanlands län)
Huvudman: Landstinget Sörmland.
Ansökan senast: 30 april
Allt om dina solceller - Så planerar du din
egen solcellsanläggning
Kurstid: 17-20 juni
Lokaliserad till: ETCs solcellspark i Katrineholm
Inspireras och få grundläggande kunskaper
om solceller och solel. Målet med kursen är
att kunna planera en egen solcellsanläggning.
Allt om dina solceller - Så planerar du din
egen solcellsanläggning
Kurstid: 24-28 juni
Lokaliserad till: ETCs solcellspark i Katrineholm
Inspireras och få grundläggande kunskaper
om solceller och solel. Målet med kursen är
att kunna planera en egen solcellsanläggning.
Brickvävning
Kurstid: 24-28 juni
Lokaliserad till: Sörmlands museum, Nyköping
Grundkurs i brickvävning. Du lär dig om teknikens historia och tekniska möjligheter och
vilka garner som är lämpliga.
Fläta granrotskorgar
Kurstid: 24-28 juni
Lokaliserad till: Sörmlands museum, Träverkstaden, Tolagsgatan 8, Nyköping.
Grundkurs i flätning av granrotskorgar där du
får kännedom om olika korgar, tekniker och
material.

Fotogravyr med fotopolymer
Kurstid: 24-28 juni
Vi arbetar med att framställa och trycka
svartvita fotografiska bilder med hjälp av
polymerplåt.
Grundkurs i foto och Photoshop - på
engelska
Kurstid: 24-28 juni
Denna kurs är en guide för dig som är i början av din resa i det digitala fotots värld, då
den lär ut grunderna i Photoshop och digitalt
foto.
Målerikurs - färg som material
Kurstid: 24-28 juni
Lära känna färg som material. Hur kan man
använda färg och skapa olika effekter? Vi går
igenom samtida måleri för att skapa ett större
perspektiv för vad måleri kan vara.
Skrivprocessen - från bokidé till färdigt
manus
Kurstid: 24-28 juni
En arbetskurs där fördjupning sker i viktiga
moment i skrivandet för att deltagaren ska
kunna få med sig ett synopsis - en plan för att
gå vidare och skriva sin bok hemma.
Vax, papper och roliga stygn
Kurstid: 24-28 juni
Med olika tekniker jobbar vi med papper,
vax och olika stygn. Vi provar på flera sätt att
arbeta med materialen och upptäcker tillsammans nya sätt att ta sig an dem.
Enkla tryck och fria stygn
Kurstid: 1-31 juli
Utifrån olika texter arbetar vi med att kombinera enkla tryck med broderi. Undervisningen
bedrivs genom olika praktiska övningar i
kombination med bildvisningar och litteratur.
Fotogravyr med fotopolymer
Kurstid: 1-5 juli
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Vi arbetar med att framställa och trycka
svartvita fotografiska bilder med hjälp av
polymerplåt.
Kroki för nybörjare
Kurstid: 1-5 juli
Kursen innehåller grundläggande teori samt
övningar med krokimodell. Vi kommer att
arbeta i olika tekniker och med olika material
såsom blyerts, kol, tusch och kollage.
Mat med kultur
Kurstid: 1-5 juli
Kursen ger olika typer av kunskaper om fermentering och om hur bakterier, mögel- och
jästsvampar kan användas i tillagning av mat
i hemhushållet.
Recycle återbruk
Kurstid: 1-5 juli
Lokaliserad till: ReTuna återbruksgalleria.
Folkestaleden 7, Eskilstuna.
Tips, inspiration och idéer till återbruk.
Under veckan provar vi på att skapa av olika
material, exempelvis plast, papper, papp, tyg
och metall.

Fellingsbro folkhögskola
Box 4
732 71 Fellingsbro
Tel: 0581-891 00
Internat: 63 bäddar
www.fellingsbro.fhsk.se/
info@fellingsbro.fhsk.se
(Örebro län)
Huvudman: Region Örebro län.
Better English - intensivkurs i engelska
Kurstid: 20-31 maj
Ansökan senast: 25 april
Kursen vänder sig dels till deltagare på skolans långa kurser, dels till andra intresserade
som önskar fördjupning och intensiv träning
av sina kunskaper och färdigheter i engelska.

Rosor, rosor, mera rosor
Kurstid: 1-5 juli
Utifrån temat "Rosor, rosor, mera rosor" arbetar vi med schabloner och textiltryck.
Upptäck världen med din mobilkamera
Kurstid: 1-5 juli
Jobba med mobilen för fotografering och
redigering utav bilder. Du lär dig grunderna
för hur man tar bättre bilder och tränar ditt
bildseende.
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Fornby folkhögskola
Box 5016
781 05 Borlänge
Tel: 0243-23 95 50
Internat: 35 bäddar
www.fornby.se/
info@fornby.se
(Dalarnas län)
Huvudman: Landstinget Dalarna.
Ansökan senast: 30 april
Akvarell för nybörjare
Kurstid: 6-9 augusti
För dig som vill börja måla akvarell. Vi gör
teknikövningar, går igenom färglära och tittar
på akvarellfärgens egenskaper. Inga förkunskaper behövs.
Fritt broderi
Kurstid: 6-9 augusti
Vi klipper och klistrar, hämtar inspiration från
naturen. Experimenterar med stygnen på ett
lekfullt sätt. Van eller ovan, alla kan!
Grundläggande keramik
Kurstid: 6-9 augusti
Skulptera, dreja, ringla, kavla och tumma i
lera. Här får du uppgifter inom alla tekniker
och uppmuntras till eget arbete. Passar dig
med eller utan vana.
Kreativt skrivande
Kurstid: 6-9 augusti
Vill du börja skriva men har svårt att komma
igång? Skriver du redan men behöver inspiration? Vi jobbar tillsammans med olika
metoder och skrivövningar för att öka kreativiteten.
Målarkurs
Kurstid: 6-9 augusti
Både för den som är nybörjare och för den
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som kommit några steg längre. Vi utgår från
landskap och stilleben. Ta med eget material.
Endast vattenbaserade färger.
Tälja i färskt trä
Kurstid: 6-9 augusti
Med vassa knivar, skedknivar, skölpar
tillverkar vi skedar, smörknivar, kakestickor
och kanske en dalahäst. Vi tittar på dekorer
och mönster. Inga förkunskaper krävs. Gott
humör och intresse räcker.
Yogaretreat
Kurstid: 6-8 augusti
Ansökan senast: 30 april
Yogaretreat är en kurs för dig som önskar
återhämtning och balans. Vi lär oss en stillsam form av yoga, meditation och mindfulness som lindrar stress och spänningar i
kroppen. Både för nybörjare och dig med mer
vana.

Forsa folkhögskola
Monvägen 4
824 62 Forsa
Tel: 0650-367 50
Internat: 58 rum
www.regiongavleborg.se/forsa
forsa.folkhogskola@regiongavleborg.se
(Gävleborgs län)
Huvudman: Region Gävleborg.
Ansökan senast: 20 maj
Handdukarnas värld
Kurstid: 24-29 juni
Det här är sommarkursen i vävning för dig
som vill lära dig mer om att väva olika typer
av handdukar.

Tova i vått och torrt
Kurstid: 24-27 juni
En kurs för dig som vill lära dig grunderna
i tovning samt utforska ullens fantastiska
egenskaper och möjligheter.
Meditation och dans för hälsa
Kurstid: 27-28 juni
Två härliga dagar i medveten närvaro,
rörelseglädje och frihet från prestation. Vi
utforskar kroppen och sinnena i stillhet och
rörelse. Metoder som vi använder under
kursen är exempelvis zenmeditation, Kin Hin,
compassion och dans.

Kreativt skrivande – Textmöten i Hälsingesommar
Kurstid: 24-28 juni
Under en sommarvecka möts vi för att utforska text och skrivande tillsammans i vacker
hälsingemiljö. Hur kommer man igång och
hittar sina berättelser?
Samla kraft!
Kurstid: 24-26 juni
Kursen vänder sig till dig som är intresserad
av att lära dig utveckla dig själv och dina förmågor genom rörelse och naturupplevelser.
Med metoder som basal kroppskännedom,
zenmeditation, massage och korta vandringar
kommer du att få rikta blicken omväxlande
inåt och utåt.
Sömnad och mönsterkonstruktion – sy
ditt eget plagg
Kurstid: 24-28 juni
Från idé till färdig produkt - konstruera och
sy ditt eget plagg. En kurs för dig som vill sy
egna kläder och lära dig att rita och ändra
mönster.
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Fridhems folkhögskola
Box 123
268 22 Svalöv
Tel: 0418-44 60 00
Internat: 200 bäddar
www.fridhemsfolkhogskola.se/
info@fridhemsfolkhogskola.se
(Skåne län)
Huvudman: Föreningen Fridhems folkhögskola.
Ansökan senast: löpande
3D-modellering
Kurstid: 24-28 juni
Har du lust att bygga din egen värld i datorn
men är osäker på hur? Denna helt nya kurs lär
dig bygga hus och andra former i 3D.
Att möta sin omvärld med hjälp av film
Kurstid: 24-28 juni
Med utgångspunkt i dokumentärfilmens
arbetsmetoder undersöker vi det kreativa
mötet som förutsättning för filmskapande.
Att skriva sakprosa
Kurstid: 24-28 juni
Den här kursen ger inblickar i sakprosans olika
genrer, men deltagarna får också pröva och
utveckla sina färdigheter genom övningar.
Brasilianska rytmer
Kurstid: 24-28 juni
En veckas brasiliansk trumfrossa med den
brasilianska slagverksvirtuosen Emilio Martins från Sao Paulo.
Dans, yoga och mindfulness
Kurstid: 24-28 juni
Med dans och rörelse utvecklar du kroppens
musikalitet och förmåga att uttrycka olika
sinnesstämningar. Genom vägledda improvisationsövningar lockas det lekfulla fram i dansen.
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Hållbart självledarskap - personlig utveckling i grupp
Kurstid: 24-28 juni
Under kursen får du verktyg och strategier
för att hantera stress och krav i vardagen,
kommunicera tydligt, göra fler medvetna val
och hitta en ökad balans i livet.
Improvisation och komposition med
hjälp av tecken
Kurstid: 24-28 juni
En enkel och kul metod där du oberoende
av musikalisk bakgrund och nivå lär dig improvisera och musicera i grupp med hjälp av
signaler och tecken. Ledare är den colombianske slagverkaren Rodrigo Matta.
Målarkurs
Kurstid: 24-28 juni
Släpp fram din kreativa förmåga och prova
på olika tekniker - akryl, akvarell, oljekritor,
akrylspray och softpastell.
Novellskrivarkurs
Kurstid: 24-28 juni
Lär dig att använda novellformen som
trampolin för drömmar, erfarenhet och
fantasi. Med handledning får du möjlighet att
utveckla ditt skrivande till fulländad kortprosa
med spänst och laddning.
Scenisk sångimprovisation
Kurstid: 24-28 juni
En lustfylld intensivkurs i improviserad sång,
öppen för alla som tycker om att sjunga!
Teknisk nivå på sången är ointressant, inga
förkunskaper krävs.
Silverkurs - smycken
Kurstid: 24-28 juni
Under den här kursen får du prova på grunderna i silversmide och smyckestillverkning.
Tai Chi
Kurstid: 24-28 juni

Lär dig att röra dig graciöst och öka din
kroppsmedvetenhet samtidigt som du förbättrar koordination, balans, smidighet och
känner din egen livskraft.
Teckningskurs
Kurstid: 24-28 juni
För dig som vill återuppliva ditt tecknande
eller är en intresserad nybörjare, välkommen
på den här lustfyllda kursen i teckning!
Body awareness och meditation
Kurstid: 1-5 juli
Body Awareness fokuserar på medveten
närvaro, andning och hållning. Därigenom når
vi avslappning, kommer ner i varv och släpper
stressen. Med kroppen i centrum utforskar vi
lågintensiva rörelser.
Fritt broderi
Kurstid: 1-5 juli
En kurs för att inspirera och att undersöka
möjligheterna i det fria broderiet.
Grundkurs i skådespeleri
Kurstid: 1-5 juli
Du kan tänka. Du har känslor. Du har erfarenheter. Hur använder du det till gestaltning av
en annan människa? Vi ses och utforskar det!
Hantera din negativa stress med KBT
Kurstid: 1-5 juli
Kursen vänder sig till dig som långsiktigt vill
förändra stressnivån i ditt dagliga liv. Du får
lära dig hur stressen infinner sig och hur du
genom prioritering kan börja leva det liv som
du egentligen vill leva.
Hilal Dance® - holistisk dans för kropp
och själ
Kurstid: 1-5 juli
Lär dig Hilal Dance, en dansträning och konstform som utgår från ett holistiskt perspektiv
där andning, rörelse och närvaro är centralt.

Lindy Hop
Kurstid: 1-5 juli
En kurs i dansstilen Lindy Hop som är en
pardans sprungen från 30-talets New York
och dansas till jazz- och swingmusik.
Mosaik
Kurstid: 1-5 juli
På den här kursen lägger vi mosaik på stora
och små krukor, brickor, fat och andra föremål.
Vi prövar många olika material och tekniker.
Målarkurs
Kurstid: 1-5 juli
Släpp fram din kreativa förmåga och prova
på olika tekniker - akryl, akvarell, oljekritor,
akrylspray och softpastell.
Poddkurs - fördjupning
Kurstid: 1-5 juli
Den här kursen vänder sig till dig som vill
komma vidare i din poddproduktion. Kursen
lämpar sig också för dig som redan gör en
podcast i någon form men vill utveckla och
diskutera den.
Reflexiv loggbok - fritt filmskapande
med reflektion och process i centrum
Kurstid: 1-5 juli
Med utgångspunkt i essäfilmens lekfulla
självreflexiva arbetsmetoder arbetar du dig
praktiskt fram och upptäcker din filmidé
samtidigt som själva filmen tar form.
Skrivarkurs med Jan Sigurd
Kurstid: 1-5 juli
Handledaren får dig att fiktionalisera. Du lär
dig att professionellt samla och handskas
med upplevelser, du får tillgång till berättartekniska och dramaturgiska verktyg.
Skrivarsafari - ett äventyr på insidan
Kurstid: 1-5 juli
Du behöver inte ha skrivit en rad eller så har
du skrivit hela ditt liv. Du vill komma igång eller
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hitta nya fantasivägar till dina berättelser. Vi
kittlar våra sinnen och omvandlar det till text.
Ståuppkurs - introduktion
Kurstid: 1-5 juli
Introduceras i det skrivande, framförande
och tänk som är en förutsättning för att
kunna underhålla en publik med ståupp. Du
får skrivuppgifter som redovisas sceniskt för
kurskamraterna.
Collage
Kurstid: 8-12 juli
Det handlar om att fördjupa dina idéer och
att lära dig att använda ditt material för att på
bästa sätt ge ditt budskap ett uttryck.
Deckarkurs
Kurstid: 8-12 juli
Detta är en vecka när vi försöker ägna oss åt
deckarromanens grundläggande verktyg. Alla
får prova på att under kunnig handledning
skriva inledningen på en egen kriminalhistoria.
Digital fotografering för nybörjare
Kurstid: 8-12 juli
Många har skaffat sig en ny digitalkamera och
vill behärska de digitala finesserna och förbättra sina bilder. En kurs för dig som är nybörjare i
fotografering och digital bildbehandling.
Fritt broderi och konsten att skapa bild
Kurstid: 8-12 juli
I denna kurs vill vi kombinera broderi och
akvarell. Vi jobbar först med akvarellfärger,
olika papper och penslar. Därefter översätter
vi idéer och skisser till fritt skapande broderi.
GRYMA - groove, yoga, mindfulness och
aerobic
Kurstid: 8-12 juli
Groove lär ut enkla rörelser som öppnar dörren
till dans i din kropp. Mindfulness yoga innefattar
bland annat konkret träning, andningsövningar,
meditation och förhållningssätt i vardagen.
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Humor och kreativitet- via teaterimpro
och ståupp
Kurstid: 8-12 juli
Genom att kombinera improns totala frihet
och standupens ganska strikta formspråk
skapar vi tillsammans ett flöde av idéer som du
kan använda i ditt skapande och i din humor.
Lindy Hop fortsättning
Kurstid: 8-12 juli
En kurs för dig som kan grunderna i Lindy
Hop och vill ta nästa steg.
Skriv så texten får liv - litterär gestaltning
Kurstid: 8-12 juli
Hur skriver man så att berättelsen får liv? Hur
gör man personerna i sin text så verkliga att
de kliver ut ur boksidan?
Ståuppkurs - introduktion
Kurstid: 8-12 juli
Introduceras i det skrivande, framförande
och tänk som är en förutsättning för att
kunna underhålla en publik med ståupp. Du
får skrivuppgifter som redovisas sceniskt för
kurskamraterna.
Sydafrikansk vokalmusik
Kurstid: 8-12 juli
Ansökan senast: Löpande
Kom och frigör din röst och kropp med hjälp
av den sydafrikanska vokaltraditionen.
Sång och komp
Kurstid: 8-12 juli
Lär dig spela ukulele på fem dagar och våga
sjunga till!
Tai chi steg 2
Kurstid: 8-12 juli
En fortsättningskurs som kräver att du kan Tai
Chi Chuan 24 formen (24 steg) till 80%. Syftet
är att ytterligare utveckla och förena den fysiska
ytterrörelsen med den inre meditativa känslan.

Under texten – praktisk biblioterapi
Kurstid: 8-12 juli
Det här är sommarkursen för dig som är
nyfiken på att utforska vad som döljer sig i
undertexten och mellan raderna.
Att skriva krönikor och kåserier
Kurstid: 15-19 juli
Vill du kunna skriva roliga kåserier och intressanta och personliga krönikor? Välkommen
till en vecka med mycket skriv och skratt!
Digital naturfotografering - steg 2
Kurstid: 15-19 juli
För dig som gått introduktionskursen alternativt har mycket goda kunskaper inom digital
kamera och bild, färgrymd, kalibrering och
filformat. Goda fotografiska kunskaper och
datorvana krävs.
Experimentera med akvarell
Kurstid: 15-19 juli
Vi arbetar med olika tekniker för att bygga
strukturer och skapa spännande händelser i
det personliga måleriet.
Kreativt skrivande
Kurstid: 15-19 juli
Kursen vänder sig till dig som vill utveckla ditt
skrivande och din kreativa förmåga.
Mat! Lätt, rätt och snabbt
Kurstid: 15-19 juli
Snabb mat, men inte snabbmat. 15-30 minuter mer än så behöver det inte ta för att laga
en god och näringsrik måltid.
Praktisk retorik
Kurstid: 15-19 juli
Fascineras du av hur stora talare genom
tiderna kunnat trollbinda sin publik? Vi reser
tillbaks till retorikens vagga, öppnar den
antika skattkistan och undersöker hur vi idag
kan använda denna teknik.

Silverkurs - fortsättning
Kurstid: 15-19 juli
En fortsättningskurs för dig som gått silverkurser tidigare.
Skriv ditt liv - att gestalta minnen
Kurstid: 15-19 juli
På den här skrivkursen får du lära dig att
berätta om händelser i ditt eget liv så att de
blir tillgängliga och levande för andra.
Skriv för ditt eget välmående
Kurstid: 15-19 juli
Med yoga, meditation och mindfulness som
verktyg vill vi förlösa kreativitet i skrivandet,
förstärka välmående och berika människors liv.
Sticka sockor
Kurstid: 15-19 juli
Lär dig sticka dina egna sockor och strumpor!
Under den här veckan kommer du att erövra
kunskapen att sticka sockor och stumpor.
Ståuppkurs - introduktion
Kurstid: 15-19 juli
Du introduceras i det skrivande, framförande
och tänk som är en förutsättning för att
kunna underhålla en publik med ståupp. Du
får skrivuppgifter som redovisas sceniskt för
kurskamraterna.
Vikten av vänskap - lyckligare genom
relationer
Kurstid: 15-19 juli
Starka sociala relationer visar forskning vara
den enskilt starkaste faktorn för ett långt och
välmående fysiskt och psykiskt liv. På den här
kursen får du verktyg att stärka din närvaro.
Yoga stretch
Kurstid: 15-19 juli
Efter 25 års erfarenhet av yoga, styrketräning,
träning och kostrådgivning har handledaren
utvecklat en träningsmetod som kan praktiseras utan utrustning, var du än är.
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Återbrukshantverk
Kurstid: 15-19 juli
På den här kursen lär vi oss olika tekniker
för att återanvända papper, plast och annat
“skräp” i hantverksmässig form.
Akrylmåleri
Kurstid: 22-26 juli
En kurs för dig som är nyfiken på akrylens
uttrycksmöjligheter, vare sig du är nybörjare
eller erfaren.
Dans, yoga och mindfulness
Kurstid: 22-26 juli
Med dans och rörelse utvecklar du kroppens
musikalitet och förmåga att uttrycka olika
sinnesstämningar. Genom vägledda improvisationsövningar lockas det lekfulla fram i dansen.
Digital naturfotografering - steg 3
Kurstid: 22-26 juli
Denna kurs är en vidareutveckling av Digital
naturfotografering Steg 2 och du får fördjupa
dig i de tekniker som lärs ut på denna.
Från kolteckning till tuschlavering
Kurstid: 22-26 juli
Vi kommer under kursen att lägga ner stor
koncentration på att studera kolteckningens
möjligheter att återge inte bara form utan
även volym genom att teckna olika enkla
motiv.
Kreativt skrivande - fördjupningskurs
Kurstid: 22-26 juli
För dig som tidigare gått kursen kreativt
skrivande för handledaren.
Låtskrivarworkshop
Kurstid: 22-26 juli
Denna workshop fokuserar på att du kommer
igång ordentligt med ditt eget låtskrivande.
Teori blandas hela tiden med praktik, du får
exempel på olika låtskrivarverktyg som du
sedan får prova själv.
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Retorik och tajming för scenen
Kurstid: 22-26 juli
Det här handlar om din egen resa. Du har något att säga eller berätta, ett tal, ett anförande, en presentation, eller så vill du utveckla
och fördjupa dina dialoger med andra.
Se och prata om film
Kurstid: 22-26 juli
Kursen för dig som vill se på och diskutera
film med andra! Vi närmar oss olika genres,
format och perspektiv. Vi vidgar våra vyer,
ifrågasätter och tittar på film med nya ögon.
Silverkurs
Kurstid: 22-26 juli
Under den här kursen får du prova på grunderna i silversmide och smyckestillverkning.
Skriv ditt liv - att gestalta minnen (fördjupning)
Kurstid: 22-26 juli
På den här skrivkursen får du lära dig att
berätta om händelser i ditt eget liv så att de
blir tillgängliga och levande för andra.
Stomp
Kurstid: 22-26 juli
Dans och performancekurs där musiken skapas av vad du har tillhands; lock till soptunnor, kvastar med mera. Upplev en kurs som
inte är som något annat du provat tidigare.
Ståuppkurs - avancerad
Kurstid: 22-26 juli
Stand Up Comedy för professionella komiker.
Finslipa det material du har, skriva nytt och
prova inför publik.
Våga sjungakör - 99% Svensktoppen
Kurstid: 22-26 juli
Svensktoppslåtar - ja! Nu gör vi en djupdykning ner i topplistorna från både förr och nu.
Och kom ihåg – det enda du behöver kunna
är följande två saker: andas och prata.

Yoga och ayurvedisk matlagning
Kurstid: 22-26 juli
Är du nyfiken på hur du med hjälp av yoga
och ayurvediskt sammansatt mat kan lära
känna din kropp bättre, öka ditt välbefinnande och få starkare livskraft?
Alla kan dansa
Kurstid: 5-9 augusti
Lyssna på din kropp och tillåt den rörelse du
finner inom dig att växa och ta plats. I den här
workshopen guidas du till mötet med din dans.
Att skriva en bok (sakprosa)
Kurstid: 5-9 augusti
Många drömmer om att skriva en bok, några
gör det, får den utgiven och läst. Den här kursen vänder sig till dig som har en idé, kanske
samlat material men vet inte hur du ska börja.
Bridge - spela mera
Kurstid: 5-9 augusti
Har du spelat bridge några gånger – och
är nyfiken på att lära dig lite mer? Det här
är kursen för dig som tidigare har gått vår
”prova-på-kurs” i bridge eller har lärt dig
grunderna i spelet.
Coachande ledarskap
Kurstid: 5-9 augusti
Många kallar sig för coach nuförtiden – hälsocoach, livsstilscoach, relationscoach, ledarskapscoach, existentiell coach. Vad innebär
det att coacha och varför skall man coacha?
Digital naturfotografering - Steg 4
Kurstid: 5-9 augusti
Denna kurs är en vidareutveckling av Digital
naturfotografering Steg 3 och du får fördjupa
dig i de tekniker som lärs ut på denna.
Förverkliga din idè!
Kurstid: 5-9 augusti
Detta är en kurs där du lär dig hur du utvecklar en idé, tror på den och dig själv, går från

idé till handling, håller motivationen uppe,
övervinner problem och hinder, mår bra på
vägen och når ända fram
Måla stort
Kurstid: 5-9 augusti
I denna kurs ges du möjlighet att utvidga ditt
måleri och ta ut svängarna genom att måla
stora bilder. Vi arbetar i tempera och akryl,
startar med skissarbete och arbetar oss fram
till färdig bild.
Praktisk träning i civilkurage & jämlikhet
Kurstid: 5-9 augusti
Under denna sommarkurs kommer vi på ett
konkret och praktiskt sätt att träna på att
ingripa mot orättvisor i våra vardagar.
Scenisk sångimprovisation - fördjupning
Kurstid: 5-9 augusti
En lustfylld intensivkurs i improviserad sång,
öppen för alla som tycker om att sjunga!
Teknisk nivå på sången är ointressant, inga
förkunskaper krävs.
Ståuppkurs - fortsättning
Kurstid: 5-9 augusti
Den här fortsättningskursen vänder sig till dig
som har provat på standup och känner dig
mogen att utveckla din akt.
Teckningskurs - fördjupning
Kurstid: 5-9 augusti
En kurs för dig som vill återuppliva ditt
tecknande eller är en intresserad nybörjare,
välkommen på den här lustfyllda kursen i
teckning!
Textil i 3D
Kurstid: 5-9 augusti
En kurs i tredimensionell textil, en undersökande lek med nya, annorlunda material där
vi låter oss inspireras båda av keramikens
formspråk och korgflätningen men också av
den moderna textilkonsten
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Fristads folkhögskola

Furuboda folkhögskola

Folkhögskolevägen 7,513 32 Fristad

Furubodavägen 247
296 86 Åhus

Tel: 033-23 68 00
Internat: 11 bäddar
www.fristads.fhsk.se/
fristads.folkhogskola@vgregion.se
(Västra Götalands län)
Huvudman: Västra Götalandsregionen.

Tel: 044-781 46 50
Internat: 84 bäddar
www.furuboda.org/
fhsk@furuboda.se
(Skåne län)

Kurstid: 24-28 juni (om inte annat anges)
Ansökan senast: Löpande

Huvudman: Föreningen Furuboda, Åhus

Betonggjutning
Kursen guidar dig en bit in på många områden inom betonggjutning - från små halsband
till stora fågelbad. Teori, formval, återbruk,
trädgårdsdekoration. Ledare: Ewa Dolck.

Surfa på internet
Kurstid: 17-19 juni
Surfa på nätet med mobil och surfplatta! Efter önskemål erbjuds nu en kurs för dig som
har egen smartmobil eller surfplatta, som du
vill kunna använda mer och få förslag på nya
användningsområden.

Keramik
Kurstid: 24-27 juni
Keramikkurs i olika arbetstekniker samt
kavling och dekor för både nybörjare och dig
med vana. Ledare: Maria Hindström.
Shibori
Experimenterande med olika reservagetekniker på tyger av naturmaterial. Vi färgar med
både naturlig indigo och syntetiska färgämnen. Både för nybörjare och vana. Ledare:
Maria Stawåsen.
Målarkurs i akvarell
Akvarell är en spännande målarteknik som
ger oändliga möjligheter till uttryck och
känsla. Under kursen kommer vi att testa
olika akvarelltekniker - i en inspirerande miljö.
Ledare: Maj-Liz Hedendahl.
Målarkurs i Vedic Art
Vare sig man har målat innan eller ej öppnar
Vedic Art nya dörrar till skapandets magiska
värld. Vedic Art - en härlig källa till kreativitet
utifrån egen skaparlust och nyfikenhet.
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Ansökan senast: 1 februari

Sound & Action
Kurstid: 24-30 juni
En kurs med musik, liv och rörelse i alla
former. Sound & Action samlar ungefär 80
deltagare från hela landet som vill spela
instrument, sjunga, dansa, agera eller arbeta
med inspelning!
Solskensvecka 2
Kurstid: 1-7 juli
Solskensvecka 2 är för dig mellan 20 och 40
år. Kursveckan är anpassad och vänder sig
främst till dig med funktionsnedsättning.
Deltagarna delas in i intressegrupper och tar
del av workshops, som musik och idrott.
Solskensvecka 1
Kurstid: 29 juli-4 augusti
Solskensvecka 1 är för dig upp till 23 år.
Under veckan får du prova på nya saker och
utmanas i aktiviteter. Kursen är anpassad och
vänder sig främst till dig med funktionsnedsättning.

Solklart
Kurstid: 5-11 augusti
På förmiddagen väljer du något att göra tillsammans med ledare och vänner på kursen.
Det kan handla om exempelvis idrott, musik
eller natur. Eftermiddagarna och kvällarna har
ett varierat utbud av aktiviteter. Solklart är för
dig mellan 40 och 60 år.
Sound & Action "mini"
Kurstid: 5-11 augusti
Sound & Action i miniformat. En musikkurs
där temat för kursen är musik och ljud i alla
former. På kvällarna skapar vi tillsammans,
gör konserter av dagens improvisationer i
våra workshops.
Må bra-kursen
Kurstid: 12-18 augusti
Förra årets nya succékurs kommer tillbaka!
Må bra-kursen med varierat utbud av föreläsningar, aktiviteter och utmaningar för kropp
och själ. Kursen riktar sig huvudsakligen till
dig som är över 25 år.
Skaparverkstan
Kurstid: 12-18 augusti
Gillar du att skapa fritt? Då är det här kursen
för dig! Kursen vänder sig både till nybörjare
och till dig som har mer erfarenhet av konstnärligt skapande.
Sommarveckan
Kurstid: 12-18 augusti
Var förmiddag har sitt tema, exempelvis
skapande, natur eller musik. Eftermiddagarna
innebär ofta ett fritt val av aktiviteter. Kvällarna varvas med exempelvis musik, bingo
och föreläsningar. Sommarveckan riktar sig
främst till dig som önskar ett lugnare tempo.

Gamleby folkhögskola
Loftagatan 36
594 32 Gamleby
Tel: 0493-131 00
Internat: 71 rum
www.gamlebyfolkhogskola.se/
info@gamlebyfolkhogskola.se
(Kalmar län)
Huvudman: Landstinget i Kalmar län.
Bli fin i lin
Kurstid: 17-20 juni
Ansökan senast: 1 maj
Sy sköna och enkla modeller i naturmaterial,
med personligt snitt. Lite mönsterkonstruktion och materiallära och många goda råd om
klädval samt möjlighet att prova schablontryck på dina alster.
Flammigt inslag - väva halvylle med
ränder i ikat
Kurstid: 17-20 juni
Ansökan senast: 1 maj
Flammigt inslag är en intensiv vävkurs på fyra
välfyllda dagar där vi färgar, sätter upp och
väver halvyllen med inslagsränder i ikat för
exempelvis folkdräktstyg, dynor eller folklig
flärd.
Fotografiskt sommarprojekt
Kurstid: 17 juni-8 augusti
Ansökan senast: 1 maj
För dig som vill arbeta med ett eget fotografiskt projekt under sommaren. I juni startar
vi med handledning utifrån ditt personliga
förhållningssätt. Utvärdering och personlig
presentation i augusti. Tre och en halv dagar
kurs vid respektive tillfälle.
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Bli fin i lin
Kurstid: 24-28 juni
Ansökan senast: 1 maj
Sy sköna och enkla modeller i naturmaterial,
med personligt snitt. Lite mönsterkonstruktion och materiallära och många goda råd om
klädval. Samt möjlighet att prova schablontryck på dina alster.

Fortsättningskurs i digitalt foto och
bildbehandling
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Ansökan senast: 1 juni
Fortsättningskursen vänder sig till dig som
har en del förkunskaper i fotografering och
digital bildbehandling och som vill utveckla
ditt bildspråk och den teknik som det kräver.

Grundkurs i digital fotografering och
bildbehandling
Kurstid: 24-28 juni
Ansökan senast: 1 maj
Vill du komma igång eller har du just börjat
med digital fotografering och bildbehandling?
Vi blandar bilduppgifter och samtal med
genomgångar av kameran och programmet
Photoshop.

Släktforskning
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Ansökan senast: 1 juni
Bredda din forskning med nya kunskaper om
Arkiv Digital, Föreningen DIS, läsning av gammal stil, emigrantforskning och information
från Kalmar läns museum.

Remake Reuse Recycle - textilt återbruk
Kurstid: 24-28 juni
Ansökan senast: 1 maj
Tycker du som vi att hållbarhet är viktigt?
Under en vecka pratar vi hållbarhet, hur vi
kan förändra vanor kring kläder och textilkonsumtion samt ”remake:ar” garderobs- eller
secondhandfynd.
Skaftväxling
Kurstid: 24-28 juni
Ansökan senast: 1 maj
Lär dig väva taqueté, samitum och liseré.
Testa olika material och kvaliteter, som kan
användas till mattor, beklädnad, möbeltyger
och filtar.
Sommarkurs för stråkspelande ungdom
Kurstid: 27 juli-4 augusti
Ansökan senast: 30 april
Kurs för stråkspelande ungdomar som vill
utveckla sitt musicerande i stråkorkester,
kvartettspel och andra former av kammarmusik.

44

Grön mat och surdegsbröd
Kurstid: 5-9 augusti
Ansökan senast: 1 juni
Tillsammans lär vi oss laga enkel och god vardagsmat från växtriket och provar på konsten
att baka hälsosamt surdegsbröd.
Remake Reuse Recycle - textilt återbruk
Broderi
Kurstid: 5-9 augusti
Ansökan senast: 1 juni
Tycker du som vi att hållbarhet är viktigt? Under en vecka pratar vi hållbarhet, hur vi kan
förändra vanor kring kläder och textilkonsumtion, och ”remake:ar” med hjälp av broderi.
Ullkurs - bli varm i kläderna
Kurstid: 5-9 augusti
Ansökan senast: 1 juni
Vi syr kläder i ulltyger i enkla modeller och lär
oss om materialets välgörande och praktiska
egenskaper.

Geijerskolan
Allévägen 1
684 93 Ransäter
Tel: 0552-302 50
Internat: 116 bäddar
geijerskolan.se/
info@geijerskolan.se
(Värmlands län)

Sångkurs CVT - Introduktion
Kurstid: 30 juli-1 augusti
Ansökan senast: 1 juni
En sångkurs med fokus på Complete Vocal
Technique (CVT). Du får grundlig genomgång
av denna sångteknik och deltar i masterclass.
Utmana dina svårigheter eller varför inte
prova nya ljud och uttryck?

Huvudman: Stiftelsen Geijerskolan i Ransäter.
Orgelspelarkurs
Kurstid: 10-19 juni
Ansökan senast: 15 maj
Solistiskt och liturgiskt orgelspel, solosång,
kördirigering, liturgik och orgelkunskap. Förkunskaper i orgel eller piano krävs. Möjlighet
till orgelspelarbevis.
Mindfulness yoga grundkurs
Kurstid: 11-15 juni
Ansökan senast: 1 juni
Med hjälp av kroppsrörelser, andningsövningar och meditation utforskar vi relationen
mellan kropp och själ. Vi stärker kroppen
och stillar sinnet. Vi går igenom ett flertal
yogaställningar.
Internationella musikveckan
Kurstid: 21-28 juli
Ansökan senast: 1 juni
Stor kör, ungdomskör, träblås, stråkar, orkester och storband gör att vi kan sätta upp det
mesta i repertoarväg från kammarmusik till
större verk. Två konserter ingår.
Historiska brytpunkter
Kurstid: 30 juli-3 augusti
Ansökan senast: 1 juni
Historiska brytpunkter från olika områden
belyser händelser och genombrott som fortfarande påverkar oss. Föreläsningar, samtal,
teater och musik.
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Glimåkra folkhögskola

Gotlands folkhögskola

Box 115
289 04 Glimåkra

Storgatan 11
623 50 Hemse

Tel: 044-448 00
Internat: 100 bäddar

Tel: 0498-20 36 50
Internat: Hemse 100 bäddar, Fårösund 40
bäddar

glimnet.se/
info@glimnet.se
(Skåne län)
Huvudman: Föreningen Glimåkra folkhögskola, ansluten till EFS (Evangeliska FosterlandsStiftelsen).

www.gotlandsfolkhogskola.se/
folkhogskolan@gotland.se
(Gotlands län)
Huvudman: Region Gotland.
Ansökan senast: 28 april (om ej annat anges)

Sommarkurs för vuxna med utvecklingsstörning
Kurstid: 24 juni-5 juli
Ansökan senast: 1 april
Har du gått särskola eller liknande och vill öka
ditt självförtroende? På kursen träffar du nya
kompisar, provar nya saker, gör studiebesök
och utfärder.

Flora och fauna på Stora Karlsö
Kurstid: 22-26 maj
Ansökan senast: 14 april
Lokaliserad till: Stora Karlsö
Under sakkunnig ledning i storslagen natur
görs exkursioner bland fåglar, orkidéer,
våradonis, fjärilar och allehanda småkryp. I
fågelbergen häckar tusentals sillgrisslor.

Sommarkurs för vuxna med utvecklingsstörning
Kurstid: 8-19 juli
Ansökan senast: 1 april
Har du gått särskola eller liknande och vill öka
ditt självförtroende? På kursen träffar du nya
kompisar, provar nya saker, gör studiebesök
och utfärder.

Pilgrimsvandring - idag, igår och imorgon
Kurstid: 10-13 juni
Under några dagar får du lära dig om pilgrimsresor genom alla tider – igår, idag och
imorgon. Vi vandrar både bildligt tillbaka
genom historien och bokstavligt ut i det
gotländska landskapet.

Blåsmusikkurs
Kurstid: 23-28 juli
Ansökan senast: löpande
Både individuell övning och spelning i orkester på den nivå där du befinner dig tillsammans med erfarna lärare. Fritidsaktiviteter
och bibelstunder ingår. Samarbete med SALT
i Sydsverige.
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Att skriva musik till rörlig bild
Kurstid: 14-18 juni
Under en vecka får du fördjupa dig i filmmusikens värld där du får prova att komponera musik till rörlig bild. Vi gör en utflykt till
säregna Fårö. Handledare är musikproducent
Katarina Nuttall.
Trädgårdsdesign - färg och form
Kurstid: 16-20 juni
Trädgårdsdesign med färg och form - skapa
din egen perennrabatt. Hur mycket du kan om
trädgård spelar mindre roll, intresset är viktigast.

Arkeologi
Kurstid: 24 juni-19 juli
Var med i ett arkeologiskt forskningsprojekt
på Gotland på temat vikingatid, gård och
hamn. Kursen är för både nybörjare och
erfarna grävare och omfattar fältarbete, en
utflykt och föreläsningar.
Hur låter kören?
Kurstid: 24-29 juni
Gillar du att sjunga i kör? Nu får du chansen att
uppleva hur körsången kan skifta i olika miljöer. Vi övar in några härliga sånger och provar
dem sedan i de gotländska kulturmiljöerna.
Syvecka – lappteknik och quiltning
Kurstid: 24-29 juni
Sommarens syvecka vänder sig till alla som
vill sy och skapa textila ting. Vi visar lappteknik med mera. Har du något som du vill
sy men fastnat eller inte kommit igång med,
finns möjlighet att arbeta med det.
Väv med trasor
Kurstid: 24-29 jun
Återvinning känns hetare än någonsin! Vi
väver med trasor i olika slag och tjocklek och
kan på så sätt skapa helt olika saker. Väv din
egen trasmatta, väska, necessär eller kanske
golvkudde.
Upplev norra Gotland och Fårö på cykel
Kurstid: 25-29 juni
Ansökan senast: Löpande
På två hjul tar du dig till smultronställen på
Fårö och norra Gotland, upplever och lär om
dess säregna natur och speciella historia.
Almedalsveckan: Inblickar och reflektioner
Kurstid: 30 juni-3 juli
Lokaliserad till: Boende på Hemse folkhögskola, men vistas i Visby under dagtid.
Vi besöker ”Sveriges största demokratiska mötesplats” för att få förståelse för det politiska

läget. Lyssna på politiker och lobbyister samt
reflektera tillsammans med dina kurskamrater.
Irländsk och svensk folkmusik
Kurstid: 3-7 juli
Ansökan senast: 26 maj
Vi välkomnar dig med intresse för folkmusik. Under fem dagar pågår två parallella
folkmusikkurser där du kan välja irländsk eller
svensk låtkurs. Vi utgår från gehörsspel och
använder inte noter.
Viskurs
Kurstid: 4-6 juli
Ansökan senast: 26 maj
Inspireras av den gamla visskatten. Vi lär oss
sånger av olika slag - allt från medeltida ballader till polsktrallar och skämtvisor. Vi jobbar
med grundläggande sångteknik, sväng och
flerstämmighet.
Fjärilar och natur på Gotland
Kurstid: 7-12 juli
Ansökan senast: 26 maj
Vi gör dagliga utfärder till fjärilsrika marker.
Särskild betoning läggs på de för Gotland
unika fjärilsarterna. Vi gör också några
nattexkursioner med ljus- och lockbetsfällor.
Cykla på södra Gotland
Kurstid: 22-26 juli
Ansökan senast: 26 maj
På två hjul tar du dig till smultronställen på
södra Gotland, upplever och lär om dess säregna natur och speciella historia. Allt under
sakkunnig ledning.
Gotländsk kyrkokonst
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Ansökan senast: 16 juni
Gotlands medeltida kyrkor utgör ett rikt
kulturarv. De äger en stor skatt av konstnärligt högtstående föremål och är intressanta i
arkitekturen. Vi lyssnar på föreläsningar och
gör dagliga utflykter.
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Landskapsmåleri
Kurstid: 5-11 augusti
Ansökan senast: 16 juni
Låt ängen, stränder, raukar och tallar på södra
Gotland inspirera till ett fritt, förenklat måleri.
Kol, blyerts, krita, akvarell och/eller akryl. Viss
erfarenhet av teckning och målning krävs.
Smaka på Gotland
Kurstid: 7-11 augusti
Ansökan senast: 16 juni
Under fem dagar få du lära dig hur maten
på Gotland produceras samt få inblick i hur
lokala odlare och tillverkare arbetar. Du får
även själv utveckla din bakning och matlagning. Provsmakning och utflykter till gotländska sevärdheter ingår.

Grebbestads folkhögskola
Box 9
457 02 Grebbestad
Tel: 0525-199 20
Internat: 57 bäddar
www.grebbestads.fhsk.se/
grebbestads.folkhogskola@vgregion.se
(Västra Götalands län)
Huvudman: Västra Götalandsregionen.
Scenkonstresidens
Kurstid: 10-28 juni
Ansökan senast: 12 maj
Lokaliserad till: Scenstudion vid Gerlesborg
Scenkonstresidens med fokus på det egna
skapandet för enskilda utövare eller grupper.
Knyppling
Kurstid: 24-28 juni
Ansökan senast: 26 maj
Knyppling "från skiss till färdig bild".
Paddla, klättra och vandra
Kurstid: 24-28 juni
Ansökan senast: 26 maj
Havet, klipporna och närheten till skog och
sjö ger möjligheter till spännande äventyr.
Under veckan får du lära dig friluftsliv i vackra
Bohuslän från kajaken, kanoten, klippan och
stigarna.
Raku
Kurstid: 24-28 juni
Ansökan senast: 26 maj
Raku betyder lycka, glädje och behag på
japanska. Keramikkursen kombinerar utomhusbränning med experiment. Du får glasera
olika föremål som sedan bränns i en mycket
liten vedeldad ugn.
Skapa i silver
Kurstid: 24-28 juni
Ansökan senast: 26 maj
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Låt fantasin flöda fritt och skapa dina egna
smycken. På denna kurs arbetar vi med silver
i olika former. Du får tillverka dina smycken
från grunden.
Sy linnekläder - fortsättning
Kurstid: 24-28 juni
Ansökan senast: 26 maj
Förnya din garderob! Sy kläder i härliga
linnetyger. Tillsammans gör vi roliga och
klädsamma modeller efter dina egna mått.
Fortsättningskursen är för dig som gått på
sömnadskurs här tidigare.
Bohuslän till fots
Kurstid: 1-5 juli
Ansökan senast: 2 juni
Hav och kust. Skog och sjö. Lär dig om vår
rika natur. Fem guidade vandringar i norra
Bohusläns omväxlande natur. Två kurser med
samma namn men vandringarna är olika.
Vandringsvana krävs.

Allt du behöver är en vass kniv och virke,
sedan kan magi uppstå. Vi provar oss fram.
Vi skapar och letar former i träet. På kursen
kan du välja att jobba med bruksföremål eller
konstnärligt.
Väv på varptyngd vävstol
Kurstid: 12-16 augusti
Ansökan senast: 23 juni
En historisk vävteknik! Lär dig tekniker som
använts i tusentals år.
Yoga och träning vid havet
Kurstid: 12-16 augusti
Ansökan senast: 23 juni
En vecka med varierande träning varvat med
avkoppling och inspirerande föreläsningar
om hälsa. Kursen vänder sig till dig som vill
komma igång och hitta ditt välmående.

Väva trasmatta - vävning för nybörjare
Kurstid: 1-7 juli
Ansökan senast: 2 juni
Gamla lakan, trasiga jeans, urblekta favoritplagg. Vi upplever det magiska när tyger med
gamla minnen klipps till trasor och vävs ihop
till trasmattor.
Stickworkshop
Kurstid: 5-7 juli
Ansökan senast: 2 juni
En helg fylld med stickning där vi komponerar och färgsätter vår flerfärgsstickning.
Knyppling
Kurstid: 12-16 augusti
Ansökan senast: 23 juni
Knyppling "från skiss till färdig bild".
Täljkurs
Kurstid: 12-16 augusti
Ansökan senast: 23 juni
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Grimslövs folkhögskola
Huvudbyggnaden
342 55 Grimslöv
Tel: 0470-76 37 00
Internat: 100 bäddar
www.grimslovsfolkhogskola.se/
fh-grimslov@kronoberg.se
(Kronobergs län)
Huvudman: Region Kronoberg.
Kurstid: 1-5 juli
Ansökan senast: 20 maj
Alla kan sjunga
Kursen går ut på att du lär dig att sjunga med
kroppen till 100%. Repertoaren anpassas
efter deltagarnas önskemål och kursledarens
råd. Kör och solosång ingår.
Att spinna glittrande livstrådar och väva
vänskapsband
Med nordiska berättelser, sånger och händernas arbete återupptäcker vi i en gemenskap
den gamla kunskapen och med enkla redskap
lär du dig att spinna glittrande livstrådar och
vänskapsband. Med garnet kan vi sedan testa
att bandväva, brickväva eller fingerväva. Du
får även lära dig att spinna i andra material än
ull – som papper eller växter.
Berättarglädje - storytelling
Du får prova att utnyttja din rösts resurser,
att skapa stämningar med enkla medel och
att testa olika berättarstilar. Du tränar också
upp förmågan att ge kreativ respons.
Den inre kompassen
I den här kursen får du möjlighet att reflektera över det liv du lever idag, träna på att lyssna på din inre röst och göra mer medvetna
val. Kursen bygger på korta inspirationspass.
Kursen bygger på korta inspirationspass,
övningar, meditationer, egenreflektion och
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reflektion i grupp. Du får lära dig att tillämpa
en cirkelsamtalsmodell som är användbar i
flera sammanhang.
Experimentellt måleri med akryl och
akvarell
Du får hjälp att med inspiration och ditt
eget bildskapande se former, ljus, mörker,
kontrast, skuggor, linjer, fält, ytor och ibland
figurer.
Experimentellt skapande och yoga för
kvinnor
I denna kurs använder vi papier mâchéns
otämjda lagar till att lära oss skapa, rörelser,
sagor, kreativt skrivande, experimentellt
måleri, metaforens kraft, samtalscirklar och
visualisering.
Gropbränd keramik
Kursen är för alla som älskar lera – alla är
välkomna både med och utan förkunskaper.
Vi använder urålderliga, lågtekniska tekniker
för att handforma, dekorera och bränna lera.
Inredningskurs - grundkurs
Du får prova på många skapande inredningsprojekt i olika material. Du får tillverka dina
egna inredningssaker till sommarens uteplats,
trädgård eller liknande.
Kreativ retorik
Retoriken och kreativiteten är som två parhästar. De är ett fantastiskt team, men om
de går åt olika håll havererar hela ekipaget.
Du får inblick i retorikens grunder, presentationsteknik och argumentation, men också i
dialogen och det goda samtalet.
Kreativt skrivande med inslag av mindfulness och meditation
Kreativt skrivande med inslag av mindfulness
och meditation - du får med dig en rad verktyg kring gestaltning och lär dig hur man via
gestaltning skapar karaktärer.

Lär dig leva fullt ut!
Kursen är för dig som känner att du vill
förändra ditt liv och leva det fullt ut! Du får
konkreta verktyg för verklig förändring. Inspirationsföreläsningar varvas med praktiska
övningar som gör skillnad i din vardag, på
riktigt.
Manusskrivning för film
Under kursen kommer du utveckla din personliga skrivstil och få nya perspektiv på din
kreativa process och hur man förmedlar en
story som berör.
Nybörjarkurs i trä
En introduktionskurs i träbearbetning med
lämpliga verktyg och enklare maskiner i vått
och torrt trä. Du får kännedom om olika träslags möjligheter och användningsområden.
Skrivhopp – skrivarverkstad
Kursen är för dig som tycker om att skriva,
eller bara vill prova på. Att skriva är att måla
med ord, forma, fantisera och skapa. Verklighet eller fantasi spelar ingen roll.
Trädgårdstema med svetsning och smide
Är du nyfiken på svetsning och järnsmide?
Denna kurs ett bra tillfälle att få en inblick i
järnets värld.
Vegetarisk matlagning
Du lär dig grundläggande vegetarisk matlagning som ger dig möjligheten att utveckla din
egen kreativitet i köket.
Yoga & meditation
Kursen är för dig som vill fördjupa din yoga
praktik både fysiskt och mentalt. Det krävs
inga förkunskaper men det kan vara skönt att
ha provat på fysisk yoga innan.

Hellidens folkhögskola
522 94 Tidaholm
Tel: 0502-178 00
Internat: 50 bäddar
www.helliden.se/
helliden@helliden.se
(Västra Götalands län)
Huvudman: Blåbandsrörelsens folkhögskoleförening.
Graffiti för seniorer
Kurstid: 5-9 augusti
Ansökan senast: 15 juni
Graffiti för seniorer är en kurs som riktar
sig till dig som har uppnått pensionsåldern
och vill lära dig olika trick och tekniker för
hur man ska använda sprayfärger till måleri
utomhus.
Litografi
Kurstid: 5-9 augusti
Ansökan senast: 15 juni
Du får lära dig grunderna i litografiskt handtryck från sten. Vi skapar bilder i svart/vitt
och färg. Kursen hålls på Grafikverkstaden –
en fantastiskt välutrustad verkstad.
Måleri
Kurstid: 5-9 augusti
Ansökan senast: 30 juni
Kursen vänder sig främst till dig som redan
har grundläggande kunskaper i måleri och är
förtrogen med den teknik som du vill arbeta
med under kursen.
Screentryck, papper och bokbinderi
Kurstid: 5-9 augusti
Ansökan senast: 15 juni
En kurs där du kommer att få lära dig grunderna både i bokbinderi och screentrycksteknik på papper, om papperets egenskaper och
att arbeta med papper som material.
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Silversmide
Kurstid: 5-9 augusti
Ansökan senast: 15 juni
Silversmide med inriktning på smyckestillverkning.
Urban Sketching
Kurstid: 5-9 augusti
Ansökan senast: 15 juni
På kursen kommer du att få lära dig om de
material som en urban sketcher använder, hur
man tecknar arkitektur, komponerar stadslandskap i perspektiv och tecknar folk i rörelse.
Kursledare är konstnären Linda Thomas.
Yoga för alla
Kurstid: 5-9 augusti
Ansökan senast: 15 juni
Nyfiken på yoga? Vi prövar olika former av
yoga, allt från stilla yin till flödande vinyasa.
Vi går igenom meditationer, avslappningsoch andningsövningar. Inga förkunskaper
krävs.
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Hjo folkhögskola
Lundbyvägen 12
544 31 Hjo
Tel: 0503-323 00
Internat: 60 bäddar
www.folkhogskolan.com/
info.hjo@folkbildning.net
(Västra Götalands län)
Huvudman: Skara stift.
Orgelspelarkurs
Kurstid: 24 juni-3 juli
Ansökan senast: 17 maj
Orgel, liturgisk orgel, sång, körsång, kördirigering, brukspiano med gehör. Konsert och
gudstjänst ingår också.
Rastplats
Kurstid: 24-26 juni
Ansökan senast: 4 maj
Med utgångspunkt från biskop Åke Bonniers
brev till församlingarna i Skara stift om dopet
får du möjlighet att fördjupa dig i bibliska
motiv och tankar. Dessutom får du uttrycka
dig kreativt i ord och bild, samtala kring livet
och tron, delta i skolans gudstjänstliv samt få
tid för egen reflektion, bön och vila.

Hola folkhögskola
Prästmon
870 52 Nyland
Tel: 0612-856 01
Internat: 90 bäddar
www.hola.se/
info@hola.se
(Västernorrlands län)
Huvudman: Region Västernorrland.
Ansökan senast: Löpande
Akvarell - grundkurs
Kurstid: 24-28 juni
För amatörer, målare och akvarellälskare.
Materiallära, komposition, landskapsmåleri/
teckning. bildkomposition och färglära.
Arkeologikurs vid Styresholm i Torsåker
Kurstid: 24-28 juni
En kurs för dig som vill veta mer om arkeologi
och vill delta i en arkeologisk undersökning.
Complete Vocal Technique - grundkurs
Kurstid: 24-28 juni
Att Complete Vocal Technique är den sångteknik som sprider sig snabbast i världen just
nu är ingen tillfällighet. Testa och se varför!
Dans som kreativt uttryck
Kurstid: 24-28 juni
Vi utforskar jazzdansen och dess olika inriktningar. Dansklasserna består av uppvärmning, teknikträning, stretch och mycket koreografi. Vi tittar på filmklipp från dansfilmer
och diskuterar dem. Veckan avslutas med en
uppvisning.
Deep Listening Intensive
Kurstid: 24-28 juni
Deep Listening är en kreativ filosofi och
praxis som innefattar ljud och musik, rörelse
och drömarbete. Lyssnandet är centralt.

Höga Kusten och Ådalen
Kurstid: 24-28 juni
Höga Kusten och Ådalen har en spännande
historia och en levande nutid. Vi utforskar
landskapet och lär oss mer om den spännande
historia som har format denna del av Sverige.
Lär dig spela gitarr på en vecka
Kurstid: 24-28 juni
Kursen vänder sig till dig som aldrig har spelat
tidigare men alltid har velat lära dig. Inga förkunskaper krävs! Ta med din egen gitarr. Kursen
ges i samarbete med Kramfors Kulturskola.
Löpning i Höga Kusten
Kurstid: 24-28 juni
Är du sugen på att ta tag i din träning?
Under fem dagar lär du dig träna upp och
utveckla ett löpsteg som känns bekvämt och
som kommer föra dig framåt.
Skrivretreat
Kurstid: 24-28 juni
En veckas skrivande i avskildhet i det vackra
Prästmon vid Ångermanälven. Känn kraften
av gemensamt skrivande i stillhet, och ta
dig tid att arbeta med ditt skrivprojekt, eller
med inspirerande skrivövningar för att hitta
tillbaka till ditt skrivande igen. Gemensamma
skrivövningar varvas med egen skrivtid.
Yoga
Kurstid: 24-28 juni
Kombinera yogans kroppsstärkande träning
med lugna pass där du lär dig mer om mindfulness och hur detta kan påverka din vardag
på ett positivt sätt.
Akvarell - fördjupningskurs
Kurstid: 1-5 juli
En fördjupningskurs för amatörer, målare och
akvarellälskare. Materiallära, komposition,
landskapsmåleri/teckning, bildkomposition
och färglära.
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Dans som kreativt uttryck
Kurstid: 1-5 juli
Vi utforskar jazzdansen och dess olika inriktningar. Dansklasserna består av uppvärmning, teknikträning, stretch och mycket koreografi. Vi tittar på filmklipp från dansfilmer
och diskuterar dem. Veckan avslutas med en
uppvisning.

Härnösands folkhögskola

Yoga
Kurstid: 1-5 juli
Kombinera yogans kroppsstärkande träning
med lugna pass där du lär dig mer om mindfulness och hur detta kan påverka din vardag
på ett positivt sätt.

Huvudman: Equmeniakyrkan och Equmenia.

Box 14, 871 21 Härnösand
Tel: 0611-55 85 00
Internat: 120 bäddar
hfs.se/
info@hfs.se
(Västernorrlands län)
Kapellsberg - folkmusik junivecka
Kurstid: 14-19 juni
Ansökan senast: 27 maj
Med huvudlärarna på skolans folkmusikutbildning. Workshops i låtspel, sång och ensemblespel och jam- och danskvällar. Du som funderar på att söka helårskursen 2019/2020 får ett
ypperligt tillfälle att känna på atmosfären på
skolan, träffa lärarna och göra spelprov.
Keramik
Kurstid: 16-20 juni
Ansökan senast: 2 juni
För dig som vill prova olika tekniker. Kursen
är också lämplig för dig som vill fördjupa dina
kunskaper. Tyngdpunkt på handteknikerna
ringling, kavling, skulptur och dekorering. I
mån av tid drejning.
Ungdomskurs i folkflöjt
Kurstid: 17-20 juni
Ansökan senast: 3 juni
Vill du som är mellan 13-21 få ditt flöjtspel att
svänga, jamma med andra blockflöjtister och
arrangera låtar i folkmusikstil? Då är det här
kursen för dig!
Keramik
Kurstid: 26-30 augusti
Ansökan senast: 12 augusti
För dig som vill prova olika tekniker. Kursen
är också lämplig för dig som vill fördjupa dina
kunskaper. Tyngdpunkt på handteknikerna
ringling, kavling, skulptur och dekorering. I
mån av tid drejning.
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Högalids folkhögskola

Kalix folkhögskola

Högalidsvägen 16, 394 70 Kalmar

Näsbyvägen 16
952 62 Kalix

Tel: 0480-844 80
Internat: 50 bäddar
www.hogalid.nu/
kontakt@hogalid.nu
(Kalmar län)

Tel: 0923-666 10
Internat: 48 bäddar

Huvudman: Landstinget i Kalmar län.

www.kalixfolkhogskola.se/
info@kalixfolkhogskola.se
(Norrbottens län)

Ansökan senast: 5 maj

Huvudman: Studieförbundet Vuxenskolan

Sinnrik sommarkurs
Kurstid: 10-14 juni
Kurs för dig med förvärvad hjärnskada som
tillsammans med andra vill prova på aktiviteter som stimulerar dina sinnen. Vi genomför
skapande verksamhet, lyssnar på föreläsare
och samtalar.

Ansökan senast: 31 maj (om inte annat anges)

Sommarkul på Högalid
Kurstid: 10-14 juni
Sommarkurs för dig som vill sjunga och spela
instrument, skapa i bild och form, ha drama,
laga mat och baka. Du får även prova på
fysiska aktiviteter inomhus och utomhus. Kursen är för dig med utvecklingsstörning.
Stickkurs
Kurstid: 10-20 juni
Att sticka och virka är inte bara praktiskt och
rogivande. Det är även meditativt och lugnande, både för dig själv och din omgivning.
Handarbete är mindfulness - här och nu!
Förberedande kurs
Kurstid: 17-20 juni
Kursen är för dig med lindrig utvecklingsstörning som är intresserad av att söka till
Baskursen 2019/2020.
Skrivhopp - kreativt skrivande
Kurstid: 17-20 juni
En inspirationskurs i kreativt skrivande med
självbiografiskt och fiktivt innehåll.

Läkande örter och färgsättande växter
Kurstid: 15-16 juni
Vill du veta mer om hur du kan ta tillvara
på växterna omkring dig? Örtvandring och
spännande föreläsning varvas med praktiska
moment med bland annat växtfärgning och
tillverkning av egen örtsalva.
Musikvideoproduktion
Kurstid: 17-20 juni
Från idé till färdig visningsklar video. Har
du redan spelat in en egen låt du skulle vilja
marknadsföra är detta ett perfekt tillfälle att
göra en video.
Maxa Kalix
Kurstid: 23-26 juni
I Kalix fina natur får du lära dig och prova på
olika hälsofrämjande aktiviteter, utifrån dina
egna förutsättningar. Cykla i terräng, vandra,
testa vår höghöjdsbana eller simma i den
orörda älven. Utmana dig själv och dela dina
upplevelser tillsammans med andra. Kanske
under en hälsosam middag från folkhögskolans kök!
Kortfilmsproduktion
Kurstid: 24-28 juni
Lär dig grunderna i att göra kortfilm. Det är
den form av berättande som många filmskapare lär sig för att visa producenter och
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finansiärer att de behärskar filmmediet och
berättandet.
Upplev Norrbotten
Kurstid: 5-8 augusti
Ansökan senast: 30 juni
Under fyra innehållsrika dagar får du möjlighet att uppleva Norrbotten. Tillsammans med
andra seniorer besöker du några av traktens
gömda skatter, äter god mat och lär dig om
det specifika i Norrbottens kultur.

Katrinebergs folkhögskola
Dalsgård 114
311 65 Vessigebro
Tel: 0346-575 00
Internat: 100 bäddar
www.regionhalland.se/katrineberg
katrineberg@regionhalland.se
(Hallands län)
Huvudman: Region Halland.
Natur och kultur
Kurstid: 4-12 juli
Ansökan senast: 20 april
Lokaliserad till: Vindelfjällen
Vandring i Vindelfjällen från Ammarnäs till
Hemavan och en topptur till Sytertoppen.
Fjällkunskap, flora och fauna, kultur och historia, geografi och hälsa. Totalt nio dagar med
sju vandringsdagar.
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Kvarnby folkhögskola

Kyrkeruds folkhögskola

Kvarnbyvägen 68
212 36 Malmö

Kyrkeruds folkhögskola
672 91 Årjäng

Tel: 040-6028700

Tel: 0573-133 40
Internat: 70 bäddar

www.kvarnby.fhsk.se/
info@kvarnby.fhsk.se
(Skåne län)
Huvudman: Kvarnby folkhögskola ekonomisk
förening.
Vänsterns sommarakademi - distans
Kurstid: 10 juni-2 augusti
Ansökan senast: 20 maj
Vänsterns sommarakademi ger dig möjlighet
att förkovra dig i politisk teori och praktik. Du
läser ett distansprogram som avslutas med
en närvarovecka i Malmö.

www.kyrkerud.se/
kyrkerud@regionvarmland.se
(Värmlands län)
Huvudman: Region Värmland.
Ansökan senast: 15 april
Raku, lågsalt och svartbränning
Kurstid: 21-27 maj
Kursen vänder sig till både dig som är ganska
ny men med lite erfarenhet inom keramik och
även till mer erfarna.
Akvarellkurs - Slumpen och ordningen
Kurstid: 10-14 juni
Detta är en experimentell akvarellkurs.
Experimentellt måleri
Kurstid: 10-14 juni
Under kursveckan tänjer vi på begreppet
måleri och undersöker vad ett experimentellt
måleri kan vara.
Fotobaserad konst - experimentellt bruk
av foto
Kurstid: 10-14 juni
Vi skapar konst som visualiserar idéer. I denna
kurs lär du dig att få fram det bästa i dina
fotografier, oavsett tidigare erfarenhet.
Fotopolymergravyr
Kurstid: 10-14 juni
Vi erbjuder en vecka i grafiksalarna tillsammans med konstskolan Valands grafiker Börje
Almqvist. Målet och syftet med veckan är att
introducera och lära ut processen fotopolymergravyr.
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Siden, sammet, trasa och lump
Kurstid: 10-14 juni
Denna sommarvecka handlar om textilt återbruk då vi använder gamla kläder och textilier
och skapar nytt.
Digitalt foto - nybörjare
Kurstid: 24-28 juni
Vill du utveckla ditt fotograferande, fördjupa
ditt bildberättande och lära känna din kamera
bättre? Då är det här kursen för dig!
Landart
Kurstid: 24-28 juni
Landart kan förenklat sägas handla om konstverk av och i naturen. Du lär dig vad landart
är, inspireras och provar idéer.
Modellteckning och kroki
Kurstid: 24-28 juni
För dig som vill teckna efter levande modell
I denna kurs kommer vi att arbeta intensivt
med teckning med modellen i fokus.
Olja och akryl
Kurstid: 24-28 juni
Vi utgår från lusten att göra bilder och vi
ser på bilder från konsthistorien hur andra
konstnärer löst problem som kan uppstå i
en målning. Exempelvis genom komposition,
skuggor och perspektiv.
Oljemåleri á la old school
Kurstid: 24-28 juni
Med “old school” menar vi klassiskt figurativt
oljemåleri och vi kommer tillsammans att
göra ett djupdyk i den enkla palettens mångfald och möjligheter.
Sy i linne
Kurstid: 24-28 juni
Sy dina egna kläder i detta fantastiska material. I kursen ingår mönsterkonstruktion,
sömnad, materialkunskap, tygberäkning och
en massa roliga idéer.
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Fotokurs: Människan och naturen
Kurstid: 1-5 juli
Vad är människan? Vad är natur? Hur ser den
relationen ut? Vi ställer oss dessa och andra
frågor och försöker gestalta dem i bilder.
Delvis svart/vit inriktning.
Färgflöden - en kurs i akvarellmålning
Kurstid: 1-5 juli
Pigment och vatten - det är vad som behövs
för att starta ett målaräventyr i akvarell!
Landskap, stilleben, egna bilder, fritt experimenterande ingår.
Ikonmåleri
Kurstid: 1-5 juli
En mycket intensiv upplevelse för både tanke
och själ. Steg för steg kommer var och en att
måla sin egen ikon. Varje moment föregås av
instruktion och demonstration.
Modellmåleri
Kurstid: 1-5 juli
Att avbilda människan har vi gjort lika länge
som vi varit människor. Att måla efter modell
kan vara en grund för allt vårt bildskapande.
Allt ifrån komposition och volym till anatomi.
Målarglädje eller måla som fågeln sjunger
Kurstid: 1-5 juli
En kreativ kurs för dig som vill utvidga din
konstnärliga horisont och se alla möjligheter
måleriet har. Vi kommer arbeta med form,
komposition och blanda färger i olika måleritekniker.
Örtkurs
Kurstid: 1-5 juli
Vi lär oss känna igen och ta tillvara örter och
växter genom att gå ut i naturen. Tillverkning av bland annat örtbaserade salvor, oljor,
schampon, tvålar, lotioner, myggmedel och
hostmediciner.

Betong
Kurstid: 8-12 juli
På den här kursen får du lära dig grunderna
för betonggjutning. Kursen vänder sig till dig
som vill experimentera i materialet betong. Vi
utgår från exempelvis en sydd form eller en
grävd negativ grop i en sandhög.
Färga stickgarner
Kurstid: 8-12 juli
Under kursveckan får du lära dig att färga
garner i ull och silke med hjälp av syrafärger.
I kursen ingår även uträkning av färgrecept
och ett inspirationsföredrag i färglära. Vill du
färga fibrer till dina spinnprojekt är du också
välkommen att delta i denna kurs.
Måla människor i stillhet och rörelse
med akvarellfärger
Kurstid: 8-12 juli
Krokiövningar och längre modellstudier, både
innomhus och utomhus.
Tova vidare
Kurstid: 8-12 juli
Under den här veckan får du möjlighet att
jobba med egna projekt utefter intresse. Vi
har genomgångar på de tekniker som det
finns behov av, exempelvis nuno-tovning,
färgning, att jobba med komplexa former, ytstrukturer och nåltovnig. Förkunskaper krävs.
Väva: Från ull till väv
Kurstid: 8-12 juli
Kursen innehåller en mängd olika inslag, du
får exempelvis lära dig grundtekniker i bildväv
och konstruktion av en flertusenårig vävstol.

Leksands folkhögskola
Box 281
793 26 Leksand
Tel: 0247-648 00
Internat: 70 bäddar
www.leksand.fhsk.se/
info@leksand.fhsk.se
(Dalarnas län)
Huvudman: Stiftelsen Hantverk & Utbildning.
Ansökan senast: 1 maj
Fotografisk grundkurs - digitalkameran
Kurstid: 24-28 juni
Vill du utveckla din kunskap om fotografering men saknar grunderna i kamerans
funktioner? Då är det här en kurs för dig. Du
lär dig att ta kontroll över kameran och dess
grundinställningar.
Keramik - dreja på klös
Kurstid: 24-28 juni
Den här kursen vänder sig till dig som vill
förfina din teknik i att dreja på klös. Under
kursen varvas demonstrationer med enskilda
handledningar.
Silversmide - påbyggnadskurs
Kurstid: 24-28 juni
Kursen vänder sig till dig som har kommit lite
längre i din utveckling inom silver- och guldsmide. Förutom arbetet i verkstaden kommer
vi också prata om regler kring att stämpla
smycken med mera.
Keramik - dreja på klös
Kurstid: 1-5 juli
Den här kursen vänder sig till dig som vill
förfina din teknik i att dreja på klös. Under
kursen varvas demonstrationer med enskilda
handledningar.
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Viksmide
Kurstid: 1-5 juli
I den här kursen kommer du att få gå igenom
några grundläggande vikningar som du
kommer att utveckla och använda när du gör
smycken eller andra föremål.
Pappersmarmorering
Kurstid: 4-6 juli
Tycker du om fina papper? Lär dig skapa egna
vackra dekorerade papper i fantastiska färger
och mönster.
Bokbinderi - lådor fortsättning
Kurstid: 8-12 juli
Vi gör exempelvis syskrin, smyckeskrin och
liten byrå.
Gardinsömnad
Kurstid: 8-12 juli
Under kursen kommer du lära dig grundläggande gardinsömnad. Vi kommer att gå igenom olika typer av gardiner som exempelvis
hissgardiner och olika dekorativa gardiner.
Möbeltapetsering
Kurstid: 8-12 juli
Välkommen till fem dagar då du får lära dig
att klä om en egen möbel. Lämpligt objekt
kan vara en enklare fåtölj, en stol med stoppad rygg och sits eller en fotpall.
Silversmide - grund
Kurstid: 8-12 juli
Den här kursen vänder sig till dig som vill
prova på hantverket, antingen som helt nybörjare eller med lite tidigare erfarenhet och
som vill utforska hantverket ytterligare.
Broderi II – Lust och fägring
Kurstid: 15-19 juli
Tema kuddar. Denna kurs lägger fokus på
komposition och formspråk. Inspirationsresan
fortsätter i år med utgångspunkt i det egna
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broderiet för att skapa en helt unik och egen
formad broderad kudde.
Möbeltapetsering
Kurstid: 15-19 juli
Välkommen till fem dagar då du får lära dig
att klä om en egen möbel. Lämpligt objekt
kan vara en enklare fåtölj, en stol med stoppad rygg och sits eller en fotpall.
Silversmide - fortsättning
Kurstid: 15-19 juli
Den här kursen vänder sig till dig som har
lite tidigare erfarenhet och som vill utforska
hantverket ytterligare.
Bokbinderi - förgyllning
Kurstid: 22-26 juli
Under handledning av Roger Johansson, till vardags bokbindare på Carolina Rediviva i Uppsala,
får du lära dig grunderna i ryggförgyllning.
Keramik från början
Kurstid: 22-31 juli
Den här kursen vänder sig till dig som är nyfiken på keramik från grunden. Inga förkunskaper behövs, men även erfarna är välkomna.
Kurbitsmåleri
Kurstid: 22-26 juli
Kurbits är den nya heta trenden! Lär dig
hantverket och om målningens meditativa
möjligheter. En vecka där vi lär oss ihop är
som balsam för själen.
Broderi I - Lust och fägring
Kurstid: 26-28 juli
Låt dig inspireras till ett lustfyllt och fritt broderi. Denna kurs vänder sig till dig som gillar
färg och form och vill använda din fantasi.
Bokbinderi - longstitch
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Under den här kursen fördjupar vi oss i en underbar häftteknik från medeltiden – longstitch.

Bokbinderi - nybörjare
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Är du nyfiken på bokbinderi? Lär dig grunderna i ett fint gammalt hantverk. Kanske
funderar du på bokbindare som yrke?
Silversmide - smycken
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Den här kursen vänder sig till dig med vissa
förkunskaper i silversmide som vill utveckla dig
inom smyckestillverkning och smyckeskonst.

Kreativt skrivande
Kurstid: 5-9 augusti
Tycker du om att skriva? Vill du få inspiration
för att komma igång och överraska dig själv?
I den här kursen behöver du inte ha några
förkunskaper. Du skriver på ditt sätt och där
du befinner dig.

Broderi II – Mer lust och fägring
Kurstid: 2-4 augusti
Välkommen till fortsättningskursen i fritt
broderi, där du får brodera som just du vill
och där din fantasi kommer till uttryck i ett
fritt skapande.
Bokbinderi - nybörjare
Kurstid: 5-9 augusti
Är du nyfiken på bokbinderi? Lär dig grunderna i ett fint gammalt hantverk. Kanske
funderar du på bokbindare som yrke?
Fotografi - fortsättningskurs
Kurstid: 5-9 augusti
Den här kursen vänder sig till dig som har
fotograferat ett tag och som söker en kreativ utveckling men även ett större tekniskt kunnande.
Illustration - barnbok och bilderbok
Kurstid: 5-9 augusti
En kurs för dig som är särskilt intresserad av att
teckna för barn och unga. Du har antagligen
provat på att illustrera och vill komma vidare.
Keramik - bildöverföring och screentryck
Kurstid: 5-9 augusti
Välkommen till en kurs med fokus på att få
bilder överförda på lera/keramik så praktiskt
och estetiskt som möjligt under handledning
av Elisabeth Ottebring.
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Lillsveds idrottsfolkhögskola

Litorina folkhögskola

Lillsvedsvägen 100
139 90 Värmdö

Backsippevägen 4 (Vasskär, Gullberna Park)
371 54 Karlskrona

Tel: 08-541 385 30
Internat: 74 bäddar

Tel: 0455-36 76 00

www.lillsved.se/
info@lillsved.se
(Stockholms län)
Huvudman: Svenska Gymnastikförbundet
genom Lillsveds Ekonomiska Förening.
Dynamisk pedagogik - insikt och utsikt i
en människas liv
Kurstid: 16-20 juni
Ansökan senast: 31 maj
I den här kursen utvecklas din förståelse för
hur du bearbetar inre och yttre konflikter i
relation till ledarskap i mötet med dig själv
och din omvärld. Vi arbetar med konstnärliga
uttrycksformer.
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www.litorina.fhsk.se/
info@litorina.fhsk.se
(Blekinge län)
Huvudman: Karlskrona kommun, Östersjöinstitutet, Föreningen Norden, Karlskrona
hantverks- och företagareförening.
Allmän kurs Sommar 2019 - inledning
eller förlängning
Kurstid: 17 juni-2 augusti
Ansökan senast: Löpande
Siktar du på högskolan? Behöver du gymnasiekompetens och behörighet till högskola?
Var med om ett äventyr som får dig att växa
och klara studierna. Kursen är tänkt som en
förlängning av, eller en inledning till, ordinarie
Allmän Kurs på gymnasienivå. Obs! Kursen
leder till grundläggande gymnasiebehörighet
endast i kombination med minst två terminer
på vår ordinarie Allmän kurs.

Ljungskile folkhögskola

Lunnevads folkhögskola

459 80 Ljungskile

590 48 Vikingstad

Tel: 0522-68 69 00
Internat: 90 bäddar

Tel: 013-23 49 00
Internat: 100 bäddar

www.ljungskile.org/
folkhogskola@ljungskile.org
(Västra Götalands län)

www.lunnevad.se/
lunnevad@regionostergotland.se
(Östergötlands län)

Huvudman: Stiftelsen Ljungskile folkhögskola,
bildad av organisationerna KFUM, Göteborgs
Räddningsmission och Föreningen Sankt
Lukas Göteborg.

Huvudman: Region Östergötland.

Klassiska musikdagar
Kurstid: 27-30 juni
Ansökan senast: 31 maj
Inspirerande musikundervisning för gitarr,
piano och slagverk. För dig på amatörnivå likväl som på professionell nivå. Du vill fortbilda
dig och fylla på batterierna i en härlig miljö.
Sommarakademien 2019: Norden – enighet och splittring
Kurstid: 4-7 augusti
Ansökan senast: 31 maj
Norden: historia, nutid och inför framtiden.
Säkerhetspolitik och kulturer i förändring.
Sommarakademiens tema 2019 är Norden –
enighet och splittring.

Animerad film
Kurstid: 17-19 juni
Ansökan senast: 15 maj
Du får arbeta med animering och skapa korta
animerade filmer i en teknik som kallas stop
motion. Vi prövar till exempel cutout och sandanimation. Även grundläggande ljud- och
filmredigering ingår.
Grundkurs i bildskapande
Kurstid: 17-19 juni
Ansökan senast: 15 maj
För dig som vill lära dig grunden i att skapa
bilder. Vi arbetar bland annat med skissteknik, perspektivlära, bildkomposition, färglära,
ljus och volym, både genom att konstruera
bilder och att teckna av.
Grundläggande kurs i Photoshop
Kurstid: 17-19 juni
Ansökan senast: 15 maj
För dig som inte tidigare har arbetat med
Photoshop eller som har begränsade kunskaper. Du bör ha datavana.
Landskapsmåleri
Kurstid: 17-19 juni
Ansökan senast: 15 maj
Vi målar av det vackra landskapet kring Lunnevad i olja/akryl på duk och pannå i en liten
grupp med individuell handledning. Vid regn
arbetar vi i skolans stora ljusa ateljéer.
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Långholmens folkhögskola

Löftadalens folkhögskola

Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg

Box 193
439 05 Åsa

Tel: 08-658 16 30
www.langholmens.fhsk.se/
info@langholmens.fhsk.se
(Stockholms län)
Huvudman: LO-distriktet i Stockholms län.
Ansökan senast: 1 maj (om inte annat anges)
Prova på att måla kurs
Kurstid: 10-14 juni
Vi lär oss grunderna i olika tekniker som teckning, akvarell, akryl och oljefärg.
Täljkurs
Kurstid: 10-14 juni
Vi täljer med kniv och yxa, bandkniv och
täljhäst i färskt virke. Vi börjar med täljandets
grunder, sedan täljer vi saker i egen takt.
Temperamåleri
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Vi lär oss grunderna i äggoljetemperamåleri. Vi
tittar närmare på färgpigmentens olika egenskaper, lär oss blanda till äggoljeemulsionen och
målar på olika underlag som papper och duk.
Linoleumsnitt
Kurstid: 12-16 augusti
Vi lär oss att använda den gamla fina högtrycksmetoden i linoleumsnitt. Vi utröner
dess möjligheter med infärgning, redskap
och papper. Vi inspireras av konsthistoriens
grafiska högtryck från då och nu.
Täljkurs
Kurstid: 12-16 augusti
Ansökan senast: 1 juni
Vi täljer med kniv och yxa, bandkniv och
täljhäst i färskt virke. Vi börjar med täljandets
grunder, sedan täljer vi saker i egen takt.
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Tel: 0340-58 18 00
Internat: 100 (varav 29 dubbelrum)
www.regionhalland.se/loftadalen
loftadalen@regionhalland.se
(Hallands län)
Huvudman: Region Halland.
Akvarell för nyfikna
Kurstid: 24-28 juni
Ansökan senast: 30 april
Fem dagar kring akvarellfärgens tekniker och
material . Kravlöshet och nyfikenhet står i
centrum. För nybörjare och dig med mer vana.
Familjekurs - musik på västkusten vid
havet
Kurstid: 1-6 juli
Ansökan senast: 30 april
En kurs för familjer, ensamstående, singlar
och mor- och farföräldrar med eller utan barn
eller barnbarn. Du lär dig att sjunga, dansa
och spela instrument samtidigt som du njuter
av vår vackra havsmiljö.
Singer/songwriter möter digital musikproduktion
Kurstid: 1-5 juli
Ansökan senast: 30 april
Utveckla din sångröst, ditt ensemblespel
samt ditt låtskriveri och spela in i Logic Pro
X. Du får med dig verktyg som hjälper dig
vidare med sjungandet och att bli en bättre
ensemblemusiker.
Familjekurs - konst på västkusten vid
havet
Kurstid: 8-13 juli
Ansökan senast: 30 april
En kurs för familjer, mor- och farföräldrar

med eller utan barn eller barnbarn, ensamstående och singlar. Du får prova på keramik,
bild och textil och samtidigt njuta av vår
vackra havsmiljö.
Familjekurs - skrivglädje på västkusten
vid havet
Kurstid: 22-27 juli
Ansökan senast: 30 april
Du får upptäcka skrivandets glädje och kraft,
hitta språkets verktyg för att starta ditt berättande i skrift, prova på andra språk och samtidigt njuta av vår kustmiljö. För hela familjen!
Familjekurs - hälsa på västkusten vid
havet
Kurstid: 29 juli-3 augusti
Ansökan senast: 30 april
En kurs för familjer, ensamstående, singlar
och mor- och farföräldrar med eller utan barn
eller barnbarn. Du lär dig om motion, hälsosam kost och mental träning samtidigt som
du njuter av vår vackra havsmiljö.
Grundkurs i keramik
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Ansökan senast: 30 april
Kurs i keramik som ger dig grundläggande
kunskaper i drejning och olika byggtekniker.
Var och en jobbar utifrån sina förutsättningar - passar nybörjare såväl som dig med
erfarenhet.

Malmfältens folkhögskola
Campingvägen 3
981 35 Kiruna
Tel: 0980-675 00
Internat: 4 rum för långkurs, 50 bäddar för
veckokurser eller kortare boende
www.malmfaltensfolkhogskola.se/
malmfaltens@kiruna.fhsk.se
(Norrbottens län)
Huvudman: Kiruna, Gällivare, Pajala kommuner, ABF, LO distriktet Norrbotten och
Föreningen Norden.
Stenslipning
Kurstid: 3-7 juni
Ansökan senast: Löpande
Lokaliserad till: Lannavaara
Har du ett intresse av stenslipning eller är
du nyfiken på konstarten och tycker om att
arbeta praktiskt? Då är det här kursen för
dig!Utbildningen är en prova på kurs för dig
som vill slipa och tillverka egna smycken.
Silversmide
Kurstid: 10-14 juni
Ansökan senast: Löpande
Lokaliserad till: Lannavaara
Har du ett intresse av silversmide eller är
du nyfiken på konstarten och tycker om att
arbeta praktiskt? Då är det här kursen för dig!
Utbildningen är en prova på kurs för dig som
vill slipa och tillverka egna smycken.
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Malungs folkhögskola
Thorolfsvägen 44
782 34 Malung
Tel: 0280-143 00
Internat: 70 bäddar
www.malungsfolkhogskola.se/
info@malungsfolkhogskola.se
(Dalarnas län)
Huvudman: Landstinget Dalarna.
Löparkurs
Kurstid: 2-5 maj
Ansökan senast: 17 april
Välkommen till fyra dagar fyllda med löpning.
Vi analyserar och diskuterar teknik, skador,
hur man tränar för att utvecklas samt vad
”bra kondition” och uthållighet egentligen
innebär.
Kulning, lockrop och vallmusik (grund)
Kurstid: 6-10 maj
Ansökan senast: 1 april
Kulningskurs med fem dagar fyllda av skogens musik.
Bodapolska och malungslek - trall till
dans (fördjupning)
Kurstid: 13-17 maj
Ansökan senast: 1 april
Det här är kursen för dig som vill fördjupa dig
i att tralla till dans. Välkommen till Malungs
folkhögskola!
Kulning, lockrop och vallmusik (fördjupning)
Kurstid: 20-24 maj
Ansökan senast: 1 april
Kulningskurs med fem dagar fyllda av skogens musik.
Folkmusik
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Ansökan senast: 1 april
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Folkmusikurser i fiol, vissång, ensemblespel
och dans. I år gästas kurserna av två välkända
norska musiker; Margrete Nordmoen, sång
och Olav Luksengård Mjelva, fiol.
Funkis Sommarkurs
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Ansökan senast: 31 maj
Veckokurs för deltagare med lättare funktionsnedsättning. Syftet är att ge deltagarna
ökad kunskap om friluftsliv utifrån deras
individuella förutsättningar samt historiska
kulturupplevelser.
Järnsmide
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Ansökan senast: 1 april
Vi lär ut grundläggande tekniker i varmsmide
som sträckning, stukning, klyvning, vällning
och härdning. Kursen ligger samtidigt som
skolans kurs i folkmusik så möjlighet till spel,
dans och sång kvällstid finns.

Mora folkhögskola
Yvradsvägen 29
792 34 Mora
Tel: 0250-942 00
Internat: 42 bäddar
www.morafolkhogskola.se/
info@morafolkhogskola.se
(Dalarnas län)
Huvudman: Landstinget Dalarna.
Ansökan senast: 1 maj
Akvarellmåleri - grundkurs
Kurstid: 24-28 juni
Alla akvarellens grundtekniker och experimentella färgernas egenskaper. Teoretisk
genomgång av färgerna, olika färg/papperskvaliteter, vikten av färgblandning och att
använda flera olika tekniker.
Baka tårta på konditorns vis
Kurstid: 24-28 juni
Under kursen får du prova att tillaga tårtor på
ett professionellt sätt. Vi går igenom klassiska
tårtor och lär oss göra bottnar, fyllningar och
dekorationer.
För demokratin – bli din egen journalist
Kurstid: 24-28 juni
I teori och praktik – allt om journalistikens
grunder. Lär dig använda journalistiska
verktyg för att utveckla ditt eget faktainsamlande och skrivande som också hjälper dig att
analysera andras texter
Spela steel pan
Kurstid: 24-28 juni
Lär dig spela steel pan! Vi kommer att spela
och öva oss i grunderna samt lyssna och gå
igenom stämning av faten.
Stråkorkester - ensemblespel
Kurstid: 24-28 juni

Vi spelar klassiska pärlor, från barock till
nutid.
Vitbroderi
Kurstid: 24-28 juni
Vitbroderi en bunden broderiteknik.
Vi syr med vit tråd på vit botten, linnetyg och
knyppeltråd. Vi går igenom grunder inom
tekniken, tittar på gamla förlagor och besöker
Zorns textilkammare.
Åldrande, utvecklingsstörning och
demens
Kurstid: 24-28 juni
Vad behöver du som anhörig eller personal
veta för att ge ett gott stöd?
Vi går igenom både teoretisk och praktisk
kunskap samt gör övningar, diskuterar och
reflekterar.
Akvarellmåleri - fortsättningskurs
Kurstid: 1-5 juli
Fördjupning i grundteknikerna med hjälp av
collage, akvarelltryck, bladguld, tusch, grafit
och kol samt tillverkning av egen akvarellfärg
med traktens jordpigment.
Silveryoga – en härlig kombination av
kreativt skapande och yoga
Kurstid: 1-5 juli
En kombination av kreativitet och rörelse?
Sommarkursen i silveryoga ger dig möjlighet att arbeta fritt och tillverka dina egna
smycken. Vi lägger även in ett morgon- och
eftermiddagspass med yoga.
Skogens teater
Kurstid: 1-5 juli
Vi lär oss hur vi med platser i naturen som
utgångspunkt skapa och komponera sceniskt
material, såsom teater, dans och konst. Vi
vandrar i vildvuxna skogar med en övernattning.
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Skrivarkurs - din egen berättelse
Kurstid: 1-5 juli
Under den här kursen lär du dig att hitta din
egen berättelse och ge den en form. Vi jobbar
med olika skrivövningar, läser och reflekterar
över varandras berättelser.
Sociala medier och designverktyg
Kurstid: 1-5 juli
En kurs om sociala medier och designverktyg
för ideell verksamhet. Bli bättre på att synliggöra och sprida budskap om din förening, organisation, studiecirkel, initiativ eller rörelse.
Svartstick - broderi med svart tråd på vit
botten
Kurstid: 1-5 juli
Svartstick är en bunden teknik som innebär
att du räknar trådar för att skapa mönster. Vi
syr på vitt linnetyg med med svart silkes- och
moulinetråd. Vi gör nyckelringar, glasögon/
mobilfodral, syetui med mera.
Grunder i Photoshop
Kurstid: 5-9 aug
Vi bekantar oss med programmets verktyg,
paneler och menyer. Vi lär oss bildredigeringens grunder och arbetsflöde. Vi bekantar oss
med Photoshops timeline och testar den.
I Förvar – undersökande konstnärliga
metoder
Kurstid: 5-9 augusti
Vi arbetar med utforskningar av platser där
det en gång fanns flykting- och arbetsläger i
Mora-trakten. Genom såväl personliga minnen som olika tekniker skapar vi gestaltningar
och konstnärlig form.
Kurbitsmålning
Kurstid: 5-9 augusti
Kursen vänder sig till dig som gillar måleri/
penselhantverk och vill få kunskap och färdigheter i ett gammalt hantverk - kurbitsmålning.
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Pappersslöjd - skulptera och tillverka av
papper
Kurstid: 5-9 augusti
Lär dig tillverka eget papper, spinn tråd
av tidningspapper, virka och väv pappersskulpturer, vik dekorationer av gamla böcker,
bygg himmeli av papperssugrör samt enkelt
bokbinderi.
Påsöm - folkligt yllebroderi från Floda i
Dalarna
Kurstid: 5-9 augusti
Med ullgarner i klara färger broderar vi frodiga yllebroderier på kläder i tekniken påsöm
som ger ett frodigt uttryck med blommor och
blad. Du får lära dig plattstygn, schatterstygn,
stjälkstygn med flera.
Skrivarkurs för dig mellan 16-20 år från
Dalarna
Kurstid: 5-9 augusti
Du ges möjlighet att utveckla din kreativitet
genom skrivövningar och textsamtal. Stor vikt
läggs vid att lära känna de olika former och
verktyg som författare använder i sitt skrivande.
Film i fokus - hur gör man en film?
Kurstid: 12-16 augusti
På den här kursen kommer vi ta oss an filmmediet och hur processen att göra film går
till. Vi diskuterar filmmanus, filmproduktion
spelar in och klipper film.
Mönsterkonstruktion och drapering
Kurstid: 12-16 augusti
För dig som är intresserad av sömnad och
mode och kanske funderar på att söka en
utbildning inom design och textil. Du lär dig
mönsterkonstruktionens grunder för att göra
egna mönster för klädsömnad.
Silversmide - smycken
Kurstid: 12-16 augusti
Grunder i silversmide, med korta teoripass

som varvas med mycket skapande arbete. Du
får prova på grundläggande handgrepp som
att hamra, löda, forma, fila och såga.
Tiffany - en glasteknik med anor
Kurstid: 12-16 augusti
Tiffanyteknik eller kopparfolieteknik, ett hantverk med färgat planglas som utgångsmaterial. Glaset skärs till och slipas för att passa in
och beläggs sedan med kopparfolie och löds
samman av tenn/bly.
Tvåändsstickning – sticka med två ändar
Kurstid: 12-16 augusti
Tekniken tvåändsstickning ger en tät och slitstark yta, men ger också möjlighet att sticka
ytmönster på ett helt unikt sätt, att sticka
krusmönster.
Yoga
Kurstid: 12-16 augusti
Vi utforskar yogans olika delar och du får
utrymme att fördjupa din yoga både själsligt
och fysiskt. Kursen ger dig möjlighet att landa
i dig själv med mer närvaro i och kontakt
mellan kropp och själ.

Mullsjö folkhögskola
Box 3
565 21 Mullsjö
Tel: 0392-374 00
Internat: 67 bäddar
www.mullsjofolkhogskola.nu/
info@mullsjofolkhogskola.se
(Jönköpings län)
Huvudman: Stiftelsen Mullsjö Folkhögskola
(Svenska Alliansmissionen).
Ansökan senast: Löpande
Akvarell
Kurstid: 24-29 juni
Med naturen som inspiration. Vi målar flödigt
med mycket vatten så att färgerna blir friska
och transparenta. Vi lär oss om färgernas olika
karaktärer. Närstudier och vyer blir våra motiv.
Hattkurs
Kurstid: 24-29 juni
Skapa allt ifrån diskreta vardagshattar till
excentriska huvudbonader. Vi går igenom traditionella tekniker, dekorationer, fjädrar och
hur man kan fästa koaffer eller ”fascinators”
på huvudet.
Keramik med glasering
Kurstid: 24-29 juni
Kursen riktar sig till dig som vill prova på
men också till dig som har erfarenhet sedan
tidigare. Under veckan har du möjlighet att
prova på keramikens grunder; tumma, ringla,
kavla och dreja.
Naturfotografi grundkurs
Kurstid: 24-29 juni
Vi kommer att fotografera natur och förhoppningsvis även djur. Vi varvar föreläsningar,
teori och gemensamma bildvisningar. Färg,
form och ljusets betydelse i dina bilder är
några av kursmomenten.
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Passion för svartvit
Kurstid: 24-29 juni
Kursen för dig som älskar svartvit fotografi och
har bra koll på din kamera. Eftersom du redan
kan kameratekniken så pratar vi bild, svartvit
bild. Givetvis fotograferar vi en hel del.
Silversmide
Kurstid: 24-29 juni
Silversmide med tyngdpunkt på hantverk och
formgivning. För dig som är nybörjare men även
för dig som har provat på silversmide tidigare. Vi
inriktar oss främst på smycken, med möjlighet
att även prova mindre corpusarbeten.
Teckna och måla modell
Kurstid: 24-29 juni
Gillar du att teckna och måla efter levande
modell? Hos oss får du prova på kroki med
kol och penna, modellmåleri med akvarelloch akrylfärg samt jobba tredimensionellt i
lera genom att skulptera.
Textila trycktekniker
Kurstid: 24-29 juni
En fördjupningskurs för dig som älskar textiltryck och har arbetat med screentryck och
fototeknik. Kursen innehåller fördjupning i
mönster och mönsterrapportering samt unika
textila trycktekniker.
Rakukeramik - fördjupning
Kurstid: 30 juni-6 juli
En fördjupningskurs. Vi kommer under kursen
att praktiskt arbeta med formningstekniker,
glasyrframställning, bygga raku-ugn samt
bränna i densamma. Teoretiska moment är
glasyr- och bränningsteknik.
Trycka på textil
Kurstid: 2-6 juli
I kursen ingår grunderna inom textiltryck
med tillverkning av hantverksmässigt gjorda
tryckschabloner likväl som fototekniskt. Kur-
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sen innehåller gemensamma genomgångar
samt individuell handledning.
Blomster- och växtfotografering
Kurstid: 29 juli-3 augusti
En fördjupningskurs med fokus på att
fotografera blommor och växter. Vi tittar på
tekniker för att skapa bilder i både inomhusoch utomhusmiljöer.
Gipskurs
Kurstid: 29 juli-3 augusti
Vill du lära dig att göra en gipsform och få förståelse för hur materialet fungerar? Vi gör enkla
och flerdelade gipsformar som kan användas att
gjuta i eller som tryck- eller stödform.
Hattar
Kurstid: 29 juli-3 augusti
En grundkurs som inte förutsätter att du
har förkunskaper inom området. Modistens
hantverk har en lång tradition. Vi arbetar från
grunden och lär oss att sy och stocka hattar.
Kalligrafi med screentryck
Kurstid: 29 juli-3 augusti
Kursen är indelad i två olika delar. Du får lära
dig grunderna i två olika kalligrafistilar samt
hur man tillverkar en screentrycksram för att
sedan få trycka din egen kalligrafitext på textil.
Kreativt skrivande
Kurstid: 29 juli-3 augusti
En skrivarkurs med högt i tak under träden och
kanske solen, i fantasins och skapandets värld.
Vi inspireras av foto och konstföremål, färger,
musik, naturen och givetvis andras skrivande.
Silversmide
Kurstid: 29 juli-3 augusti
Silversmide med tyngdpunkt på hantverk och
formgivning. För dig som är nybörjare men även
för dig som har provat på silversmide tidigare. Vi
inriktar oss främst på smycken, med möjlighet
att även prova mindre corpusarbeten.

Teckning - fördjupningskurs
Kurstid: 29 juli-3 augusti
Kursen vänder sig till dig som har grundläggande kunskaper om perspektivlära,
proportioner samt viss teckningsvana. Utifrån
en modell arbetar vi med precision, ren
avbildning, former och proportioner.

Munka folkhögskola
Nygatan 2
266 31 Munka Ljungby
Tel: 0431-43 20 10
Internat: 45 bäddar
www.munkafolkhogskola.se/
exp@munkafolkhogskola.se
(Skåne län)
Huvudman: Föreningen Nordvästra Skånes
folkhögskola.
Ansökan senast: Löpande
Feministiskt fotografi och bildanalys
Kurstid: 24-26 juni
Drag- och genusgestaltning med PotatoPotato. Utforska normer, genus och roller genom
att arbeta med ”drag”. Tre dagars workshop
med praktiska rollspelsövningar och diskussioner.
Porträttmåleri
Kurstid: 24-28 juni
Porträttmåleri och kroki efter levande modeller. Intensiv målerikurs. Kursledarna är konstnärer och handleder dig i ditt måleri. Välj själv
om du vill arbeta i olja, akryl eller tempera.
Recycleslöjd
Kurstid: 24-26 juni
Plåt- och metallslöjd. Jobba med gamla
plåtburkar, brickor, kapsyler och annat metallskrot. Återvinn det gamla och bygg något
nytt, vackert och alldeles unikt.
Smide
Kurstid: 24-28 juni
I denna kurs får du lära dig smida på traditionellt vis, med järnet i elden, hammare och
städ. När järnet är 800-1 200 grader varmt
går det att forma om och bearbeta till nya
föremål.
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Yoga för energi och återhämtning
Kurstid: 24-28 juni
Lyssna på ditt hjärtas viskningar. Vi lär oss en
form av yoga där du ger dig själv återhämtning och tid att lyssna på dig själv.
Alla kan måla
Kurstid: 1-5 juli
Kom-i-gång-kurs för dig som vill ha mer färg
i ditt liv. Experimentera, testa, lek. Släpp dina
föreställningar om vad som är vackert och
måla bara för att det är roligt.
Alla kan teckna
Kurstid: 1-3 juli
Alla kan teckna, men många har inte gjort det
sedan de var barn. Nybörjarkurs för alla som
vill börja på nytt. Du får prova olika material
och tekniker.
Digitalt fotografi - porträtt
Kurstid: 1-5 juli
Kurs i digitalt fotografi med inriktning på porträtt. Prova nya sätt att fotografera, nya sett
att se. Låt dig inspireras av fotoutmaningar
och av andras bilder.
Ljudkonst
Kurstid: 1-5 juli
Använd ljud som konstnärligt material. Fältinspelning, ljudredigering och mixning.
Mindfulness - medveten närvaro
Kurstid: 1-3 juli
Mindfulness – medveten närvaro. Tag en
paus i vardagen och fokusera inåt. Tre dagar
med lärarledda meditationsövningar, vila och
återhämtning.
Blomsterbindning
Kurstid: 8-12 juli
Under denna kurs kommer du lära dig olika
tekniker för att binda buketter. Vi kommer att
prata om färg- och materialval och hur du gör
för att buketten ska hålla sig fin
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Kreativ sångkurs
Kurstid: 8-12 juli
Sångkurs för dig som vill sjunga tillsammans
med andra och bli starkare och friare i din
egen röst. Sång, röst, rörelse, kropp och
självkänsla.
Kreativt bokbinderi
Kurstid: 8-12 juli
Papper och stygn med Monica Langwe.
Under denna vecka arbetar vi med allt från
en-arks-häftningar till olika vikta bokstrukturer och ett par tjockare böcker.
Kreativ retorikkurs - utveckla din övertygandekraft
Kurstid: 8-12 juli
Retorikkurs för dig som vill ha en stabil grund
för att sedan slipa på din teknik när det gäller
att hålla ett tal, presentera eller dela med dig
av kunskap på jobbet, vara en övertygande
debattör.
Landskapsmåleri
Kurstid: 8-12 juli
Naturen skiftar karaktär i olika väder och ljus,
och kan vara både enkel och gåtfull. Upptäck
och skildra något av detta med färg och
penslar.

Nyköpings folkhögskola
Östra Trädgårdsgatan 3
611 34 Nyköping
Tel: 0155-29 20 80
www.nykoping.fhsk.se/
info@nykoping.fhsk.se
(Södermanlands län)

Läderhantverk
Kurstid: 5-9 augusti
Kursen ger dig grundläggande kunskaper
om läder och material. Du lär dig grunderna
i bland annat sadelmakarsöm, färgning, ytbehandling och hur du använder hantverkets
olika verktyg.

Huvudman: Föreningen Nyköpings Folkhögskola
Ansökan senast: 25 maj
Möbeltapetsering
Kurstid: 24-28 juni
Lär dig grunden i möbeltapetsering eller fördjupa de kunskaper du redan har. Du arbetar
med ett eget objekt och lär känna material
och verktyg.
Skrivarkurs
Kurstid: 24-28 juni
Har du längtat efter att skriva, men vet inte
riktigt hur du ska börja? Eller är du redan
igång och behöver hjälp på traven. Har du
kommit till en punkt i livet när du vill skriva
om ditt liv?
Slöjd
Kurstid: 24-28 juni
Under fem dagar slöjdar vi tillsammans. Vi
täljer, sågar och borrar i färskt trä samt böjer,
bänder och klipper i återbrukad plåt. Under
handledning skapar vi vackra och personliga
föremål.
Fårskinnssömnad
Kurstid: 5-9 augusti
På kursen får du lära dig sy i fårskinn, till
exempel vantar, handledsvärmare, tofflor,
mössor eller kanske en kudde. Din kreativitet
avgör vad du vill tillverka. Du får också lära
dig tillskärning.

73

PRO:s folkhögskola
Gysinge Herrgård, 810 21 Gysinge
Tel: 0291-212 20
Internat: 107 bäddar
www.pro.se/pros-fhsk/
gysinge@pros.fhsk.se
(Gävleborgs län)
Huvudman: PRO.
Ansökan senast: Löpande
Golf för alla
Kurstid: 3-6 maj
Golfkurs för nybörjare och vana spelare.
Kursledare: Sten Wennerkle.
Skrivarkurs
Kurstid: 3-5 maj
Oavsett om du är nybörjare eller inte är du välkommen till en vecka i skrivandets tecken. Du
skriver om ditt eget liv, enkla memoarer eller
minnesbilder. Kursledare: Tord Andersson.
Släktforskning - vallonbruk
Kurstid: 3-5 maj
Grundkurs i släktforskning inriktning vallonbruk. Datorvana krävs. Kursledare: Anders
Herou och Lars Hansén.
Bugg/foxtrot - fortsättning
Kurstid: 6-10 maj
För dig som vill lära dig mer om att dansa
bugg och foxtrot. Med Ackes Dansskola.
Dikter - sånger
Kurstid: 6-10 maj
Tillsammans låter vi oss inspireras till att hitta
egna ord och uttryck utifrån livet, kärleken,
sorgen, glädjen, naturen eller vad du vill.
Kursledare: Ulla-Britt Johansson
Silverlera - grund
Kurstid: 13-17 maj
En kurs i silverlera ger dig många möjligheter
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att skapa vackra smycken i silver. Silverlera är
ett enkelt material att formge. Under kursen
får du möjlighet att göra flera smycken.
Trätäljarekurs
Kurstid: 13-17 maj
Vi börjar med täljandets grunder och arbetar
vidare i egen takt. Vi täljer med kniv, yxa,
bandkniv och täljhäst och skapar egna saker.
Kursledare: Mette Handler.
Yoga mindfulness
Kurstid: 13-17 maj
Enkel och lugn yogaform, med fokus på närvaro. Kursledare: Aiva Susanne Keldsen.
Frigörande dans i mindfulness
Kurstid: 17-19 maj
Motion med fria rörelser till musik. En helg
för kropp och själ. Du lär dig avslappning och
andningsteknik. Stärk din självkänsla och
livslust. Kursledare: Aiva Susanne Keldsen.
Engelska konversation
Vi övar oss i att föra samtal. Vi utgår från dina
förvärvade kunskaper och bygger vidare på
dem. Lärare: Helena Elliot.
Gott och hälsosamt från naturens skafferi
Kurstid: 24-26 maj
En kurs för dig som vill lära dig mera om
vad naturen har för läckerheter att erbjuda.
Kursledare: Jenny Olsson.
Skrivarkurs
Kurstid: 24-26 maj
Oavsett om du är nybörjare eller inte är du välkommen till en helg i skrivandets tecken. Du
skriver om ditt eget liv. Lärare: Tord Andersson.
Boule för alla
Kurstid: 3-7 juni
Kurs för dig som vill lära dig spela boule och för
dig som redan spelar. Kursledare: Nils Ekander.

Järnsmide för alla
Kurstid: 3-7 juni
Smideskurs för alla. Deltagarna smider enkla
bruksföremål. Kursledare: Bosse Westgren.
Tuschmåleri
Kurstid: 3-7 juni
Kom och lär dig måla med tusch! Kursledare:
Tomas Carlsson.
Släktforskning - fortsättning
Kurstid: 10-14 juni
Släktforska på nätet, för dig som kan grunderna i släktforskning. Datorvana krävs. Lärare:
Kjell Ivarsson.
Internationell seniordans - dansvecka 1
Kurstid: 15-19 juni
Kurs för dig som redan dansar internationell
seniordans.
Akvarellmålning - nybörjare
Kurstid: 16-20 juni
En vecka med akvarellmålning i vacker herrgårdsmiljö. Lärare: Göran Rydén.
Internationell seniordans - dansvecka 2
Kurstid: 24-28 juni
Kurs för dig som redan dansar internationell
seniordans.
Kör/sångkurs
Kurstid: 24-28 juni
För dig som vill utveckla din förmåga att sjunga
tillsammans i kör. Kursledare: Matilda Orrling.
Möbeltapetsering - grundkurs
Kurstid: 24-28 juni
Under kursen lär du dig grunderna i möbeltapetsering. Ta med egen stol, pall eller
liknande. Lärare: Pernilla Gestholm.

Ta med egen stol, pall eller liknande. Lärare
Pernilla Gestholm.
Färgen som ljus
Kurstid: 22-26 juli
En kurs som behandlar den konstnärliga aspekten av ljus och färg. Kursledare: Bo Ljung.
Boule för alla
Kurstid: 12-16 augusti
Kurs för dig som vill lära dig spela boule och för
dig som redan spelar. Kursledare: Nils Ekander.
Yoga mindfulness och frigörande dans
Kurstid: 12-16 augusti
Lär dig en enkel och lugn yogaform, med fokus
på närvaro. Kursen innehåller också frigörande
dans. Kursledare: Aiva Susanne Keldsen.
Round dance - steg 2
Kurstid: 19-23 augusti
Kurs för dig som redan dansar Round dance.
Kursledare: Christina Lundahl Ekholm.
Teckning
Kurstid: 19-23 augusti
Du lär dig olika tekniker i teckning med
penna. Vi ritar och tecknar av stilleben. Lärare: Ghufran Alsaegh.
Landskapsmålning
Kurstid: 26-30 augusti
En veckas målarkurs i valfri teknik. Kursledare: Anne-Lie Larsson Ljung.
Sykurs - kläddetaljer
Kurstid: 26-30 augusti
Vi syr kläddetaljer tillsammans! Kursledare:
Margita Thörnström.

Möbeltapetsering - grundkurs
Kurstid: 8-12 juli
Du lär dig grunderna i möbeltapetsering.
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S:t Sigfrids folkhögskola
Kronoberg
352 63 Växjö
Tel: 0470-72 40 82
Internat: 70 bäddar
www.sigfrid.se/
skolexp@sigfrid.se
(Kronobergs län)
Huvudman: Växjö stift.
Ansökan senast: Löpande
Sommarkurs för vuxna med funktionsnedsättning
Kurstid: 11-14 juni
Skapande dagar där vi målar, sjunger, fiskar,
paddlar kanot med mera. För dig som behöver extra stöd.
Konfirmationskurs
Kurstid: 16 juni-6 juli
Under intensiva veckor undrar och diskuterar
vi enskilt och i grupp om livets frågor. Teori,
friluftsliv och lägeraktiviteter.
Sommarkurs för vuxna med lättare funktionsnedsättning
Kurstid: 17-20 juni
Skapande dagar där vi sjunger, fiskar och är
ute i naturskön miljö med mera. Vi möter
djur, paddlar kanot och vandrar.
Svenska i Småland
Kurstid: 28 juli-3 augusti
Vänder sig till alla som vill lära sig och träna
svenska i svensk miljö. Årets tema: Keramik.
Kurs för cellister
Kurstid: 29 juli-4 augusti
Kursen vänder sig till dig som vill ha musiken
som yrke.
Violinspel för unga violinister
Kurstid: 29 juli-4 augusti
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Vill du lära dig mer om fiolspel, individuellt
och i grupp? Då är denna kurs någonting för
dig!
Violinspel för yrkesinriktade violinister
Kurstid: 29 juli-4 augusti.
Kursen vänder sig till dig som vill ha musiken
som yrke.
Svenska i Småland
Kurstid: 4-10 augusti
För dig som vill lära dig och träna svenska i
svensk miljö. Årets tema: Sten.

Sankta Elisabets folkhögskola

Scouternas folkhögskola

Sten Sturegatan 1B
411 39 Göteborg

Box 42034
126 12 Stockholm

Tel: 031-13 04 20

Tel: 08-555 065 10, vardagar 13-16.

www.elisabet.se/
info@elisabet.se
(Västra Götalands län)

www.scouternasfolkhogskola.se/
folkhogskola@scouterna.se
(Stockholms län)

Huvudman: Stiftelsen Sveriges Katolska
folkhögskola.

Huvudman: Scouterna.

Kursvecka i Pisa - med litteraturen i
fokus
Kurstid: 2-9 juni
Ansökan senast: 15 april
Lokaliserad till: Pisa, Italien
Delta i en litteraturvandring i Pisa där du får
lära dig om författare som har en anknytning
till eller som skrivit om staden.

Projektledning
Kurstid: 17 juni-9 augusti
Ansökan senast: 13 juni
Kursen är på distans med sex obligatoriska
träffar på Scouternas folkhögskola i Örnsberg,
Stockholm.

Kursvecka i Pisa - med konsten i fokus
Kurstid: 9-16 juni
Ansökan senast: 15 april
Lokaliserad till: Pisa, Italien
Lär dig om Pisa som konststad. Vi besöker
och diskuterar bland annat Duomo, Camposanto monumentale, Museo delle sinipie,
Museo di san Matteo och Palazzo blu.
Kursvecka i Pisa - grundkurs i bild
Kurstid: 16-23 juni
Ansökan senast: 15 april
Lokaliserad till: Pisa, Italien
Kursvecka i Pisa, en praktisk och estetisk
kurs. Vi testar olika tekniker och betraktar
Pisas skönhet.
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Sigtuna folkhögskola
Manfred Björkquists allé 20
193 22 Sigtuna
Tel: 08-592 583 00, växel 8.30-15.30 vardagar
Internat: 38 rum, 50 bäddar
www.sigtunafolkhogskola.se/
info@sigtunafolkhogskola.se
(Stockholms län)
Huvudman: Sensus studieförbund, Svenska
Kyrkans Unga, Sigtunastiftelsen.
Ansökan senast: 2 maj
Digital fotografi - lär dig kameran
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Du får lära dig kamerans funktioner. Du får
undersöka att fotografera i olika miljöer,
ljus och sammanhang. Du behöver en egen
kamera och lust att fotografera.
Experimentell kurs i silkscreentryck
Kurstid: 29 juli-2 augusti
För dig som vill försvinna in i screentryckets
inspirerande värld. Vi går igenom grunderna
för silkscreentryck men med en experimentell
utgångspunkt. Fokus på att experimentera
med färg, trycka på olika material, övertryck
och med fotoschabloner. Våga testa!
Illustrera din egen barnbok
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Genom praktiska övningar, visuella exempel
från olika illustratörer och konstruktivt stöd
är denna inspirerande korrespondenskurs
utformad för att bygga upp just ditt sätt att
måla/teckna en bok.
Jag broderar mitt liv
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Den här kursen inspirerar dig till att brodera
fritt kring ditt livs historier.
Vi går igenom grundstygn för dig som är
nybörjare och vi repeterar gammal kunskap.
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Kreativ akrylmålning
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Vi målar inre och yttre landskap och inspireras av olika teman och vad mötet med
naturen väcker i vårt inre. Vi samtalar om
våra bilder och dess symboliska innebörd.
Programmering i Python för nybörjare
Kurstid: 29 juli-2 augusti
En kurs för nybörjare och nyfikna. Styrning av
elektronik, matematik och databashantering.
Ta med egen laptop; läromedel ingår.
Låtverkstad (13-16 år)
Kurstid: 29 juli-2 augusti
En kurs för dig som vill skriva och spela in
egna låtar. Här får du tillgång till en fullt
utrustad studio och lär dig grunderna i hur en
låt blir till.
Magdans för alla
Kurstid: 29 juli-2 augusti
En vecka där vi går igenom grunderna i
magdans samt provar några olika stilar. Syftet
med kursen är främst att ha roligt, men också
att arbeta konstnärligt med kroppen. Inga
förkunskaper krävs.
Spela indiska tablatrummor
Kurstid: 29 juli-2 augusti
För nybörjare och fortsättare med trum- och
rytmintresse. Du bör ha med egna tablas.
Trolleri för nybörjare
Kurstid: 29 juli-29 augusti
Här får du lära dig några av grunderna inom
trolleri och hur de kan kombineras. Lär dig hur
man tränar in ett trolleritrick rent tekniskt för
att sedan kunna framföra det för en publik.
Att skriva kortfilmsmanus - från idé till
färdigt manus
Kurstid: 5-9 augusti
Detta är kursen för dig som brinner för
berättande, älskar film och är nyfiken på att

skriva ett eget kortfilmsmanus. Under kursen
utvecklar du din personliga skrivstil samt får
nya perspektiv på din kreativa process och
hur du förmedlar en historia som berör.

improvisera och berätta? Genom lekfulla
improvisationer hittar vi in i våra historier och
skapar en föreställning. Skapa en föreställning med din röst och din historia!

Collage
Kurstid: 5-9 augusti
Collage är en teknik där olika material blandas. Under kursen kommer du utforska olika
material och tekniker genom att inspireras av
välkända konstnärers verk och förhållningssätt där collaget använts.

Teckningskurs
Kurstid: 5-9 augusti
Genom att teckna lär du dig att se! Öva upp
ditt seende och hitta former: proportioner,
kontraster och intressanta kompositioner.
Inga förkunskaper krävs.

Grundkurs i akrylmåleri
Kurstid: 5-9 augusti
Kom igång med måleriet genom en grundläggande kurs i akrylmåleri.
Kreativ akrylmålning (fortsättningskurs)
Kurstid: 5-9 augusti
För dig som har målat mycket och vill komma
vidare med ditt bildspråk och din berättelse.
Fördjupa ditt måleri och tänka över vad du
förmedlar och vad du fortsatt vill förmedla. Vi
samtalar om bildernas symbolik och konstens
roll i våra liv och i samhället.
Ljud- och musikproduktion (från 16 år)
Kurstid: 5-9 augusti
I denna kurs får du en grund till hur arbetet
i en musik- och ljudstudio går till. Vi kommer
gå igenom hur musik spelas in och bearbetas
vid en studioproduktion, samt även titta på
ljudets funktion i filmens värld.
Lär dig modern Square Dance på en vecka
Kurstid: 5-9 augusti
Ingen förkunskap behövs. Square Dance är
en fartfylld dansform där både kroppen och
knoppen får motion. Steg och turer kombineras till variationer med fläkt och glada skratt.
Teater - Devisemetoden
Kurstid: 5-9 augusti
Vilka historier och drömmar bär du? Vill du
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Skurups folkhögskola
Kyrkogatan 68
274 33 Skurup
Tel: 0411-558900
Internat: 100 bäddar
www.skurupsfolkhogskola.se/
expedition@skurupsfolkhogskola.se
(Skåne län)
Huvudman: Folkhögskoleföreningen för Skurups folkhögskola.
Ansökan senast: Löpande
Capoeira och den brasilianska kulturen
Kurstid: 1-5 juli
Låt dig under fem dagar få möta en kampsport, en dans, musik, lära dig capoeirans
olika instrument samt enkla capoeirasånger
och mycket mer!
Elektrobroderi - workshop
Kurstid: 1-5 juli
Introduktion till elektrobroderi och programmering. Brodera, sy och skapa med ljus,
elektronik och textil, lär dig grunderna i hur
du broderar in led-ljus på textil.
Interaktiva och spelbara berättelser
Kurstid: 1-5 juli
Under denna kurs kommer du utforska narrativa spel och skapa din egen interaktiva
berättelse. Du lär dig att kombinare berättarteknik med verktyg från speldesign och
utvecklar ditt skrivande.
Måla abstrakt med akvarell
Kurstid: 1-5 juli
Vi forskar i möjligheterna att släppa allt
motivmåleri och måla nonfigurativt. Även det
abstrakta måleriet har rumslighet, ljusdrama,
formspråk och balanserade kompositioner.
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Självmedkänsla - Mindful Self-Compassion
Kurstid: 1-5 juli
Träning i självmedkänsla kan leda till ökad livstillfredställelse och minskad ångest. Fokus är
på guidade övningar och meditationer. Under
kursen kommer deltagarna stundvis beröra
svåra känslor för att lära sig att hantera dem.
Skrivprojekt med textrespons
Kurstid: 1-5 juli
Behöver du hjälp att komma vidare med ditt
skrivprojekt? Då är det kanske dags att lämna
din skrivarlya och dela med dig av din text. En
skrivarvecka tillsammans med andra kan få
det att lossna.
Skriv romaner och noveller - nybörjare
Kurstid: 8-12 juli
Det här är en kurs för dig som längtar efter
att börja skriva skönlitterärt. Lär dig utveckla
en intrig, skapa levande karaktärer, miljöbeskrivning, dialog och och gestaltning.
Att teckna serier - grundkurs i serieteckning
Kurstid: 8-12 juli
En femdagars grundkurs i den ädla konsten att
teckna serier. Vi ritar och berättar på det traditionella sättet med papper och penna. Vilken
sorts serie vill du göra - äventyr, humor, politik?
Deltagarkultur – spela, skapa, skriv
Kurstid: 8-12 juli
Vill du se hur idéer föds och sprider sig i en
gemenskap? Vad händer om vi släpper den
personliga prestigen och tanken på en enskild
konstnär? Vi utforskar kollektivt skapande
och improvisation.
Låtskrivarworkshop med Vera Vinter –
från idé till färdig låt
Kurstid: 8-12 juli
En låt kan ta fem minuter eller tjugo år att
skriva. Vi har en vecka på oss. Vi inspireras av

fotografier och målningar som vi översätter
till ljud och musik, enligt Vera Vinters metod.
Skriva poesi
Kurstid: 8-12 juli
Att skriva poesi är inte bara en skön konst, det
är också ett hantverk. Lär dig läsa dina egna
dikter kritiskt, hitta nya uttryck och funktioner i
språket. Skruva isär, bygg om, testa och finslipa.
Vedic Art grundkurs
Kurstid: 8-12 juli
Väck kreativiteten till liv! Längtar du efter att
måla och skapa? Nybörjare eller erfaren? Skaparglädje står i fokus när vi dyker in i konsten
att vara kreativ, på såväl målarduken som i livet.
Akvarellmåleri
Kurstid: 15-19 juli
Är du pigg på att prova akvarellteknikens olika uttrycksmedel? Testa att stänka, rispa och
schumra. Mycket vatten och stora penslar.
Fotografikurs stilleben - Pia Ulin
Kurstid: 15-19 juli
Genom fotografiska övningar och samtal
kring bilder utvecklar vi vårt seende och
upplevelsen av stilleben. Vi närmar oss de
allmänna kunskaperna inom fotografi; ljus,
stilleben och komposition.
Ikebana - japanskt blomsterarrangemang
Kurstid: 15-19 juli
Kom och lär dig ikebana, det japanska sättet
att arrangera blommor. Under veckan lär vi
oss grunderna i traditionella arrangemang
men släpper även loss i mer moderna uttryck.
Livsgnistor - en rörelseworkshop
Kurstid: 15-19 juli
Vill du komma åt din inspiration? Närma dig
kroppen som uttryck? Öka din kreativitet?
Under dessa såväl intensiva som vilsamma
dagar undersöker vi vägar att nå vår personliga kreativitet.

Skrivandets väg
Kurstid: 15-19 juli
För dig som ännu inte satt igång att skriva
likaväl som för dig som vill hitta nya vägar för
ditt skrivande. Vi inspireras av myter, forskning och människans vilja till eget uttryck.
Spoken Word - skriva och framträda med
poesi
Kurstid: 15-19 juli
Vi drar igång inspirationen och de konkreta
verktygen för såväl nybörjarskrivare med
scenskräck som proffspoeter. Ett kul och
kreativt sammanhang att få utmana sig själv i
oavsett tidigare erfarenhet.
Basal kroppskännedom - hur gör du när
du rör dig?
Kurstid: 22-26 juli
Utforska din hållning, hur du rör dig och samspelet mellan kropp och själ – genom lugna
övningar, meditation och reflektion. På den
här kursen behövs inga förkunskaper.
CVT - Complete Vocal Technique
Kurstid: 22-26 juli
Få överblick i CVT och hur du använder din
röst på ett ultimat sätt. Lär dig lösa problem
och avdramatisera mystiken kring sång. Förhoppningsvis hittar du oanade sätt att nå nya
ljud och höjder!
Komponera i färg och form med akvarell
Kurstid: 22-26 juli
Med hjälp av lekfulla övningar i bildanalys
utvecklar vi vårt seende. Vi undersöker hur
balans mellan kontraster skapar spänning och
harmoni, samtidigt som vi söker oss bort från
det rena avbildandet.
Sjung i sommar med VoiSing & RöstSPA
Kurstid: 22-26 juli
I år fokuserar vi på sång och välbefinnande.
Körsång varvas med sångträning för hela
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kroppen. En hälsoboostande energikick för
alla som älskar att sjunga!
Trädgårdsdesign
Kurstid: 22-26 juli
En kreativ resa i trädgårdsdesign! Med fokus
på formgivning, växter och gröna värden delar vi med oss av våra tips och vår kunskapsbank för att ni ska kunna skapa trädgårdsmiljöer underbara att vistas i.
Biodling - en introduktion i biodlarens
värld
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Du kommer få en bred allmän kännedom om
biodling och de förutsättningar som finns i
Sverige. Kursen innehåller både teoretiska och
praktiska inslag med dagliga besök i bigården.
Landskap i akvarellteknik
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Med landskapet som utgångspunkt fördjupar
vi oss i akvarellteknikens möjligheter. Utöver
perspektiv och kompositionslära kommer fokus
ligga på akvarellteknikens speciella karaktär.
Litterär gestaltning
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Vad vill du berätta? Vad är ett litterärt språk?
Utveckla ditt skrivande tillsammans med
författarna Susanna Alakoski och Mats Söderlund. Välkommen till en intensivkurs i att
skriva prosa och poesi.
Sommargospel
Kurstid: 29 juli-2 augusti
I kursen kommer vi lära oss ett antal gospellåtar. Från spirituals till modern via traditionell
gospel. Under veckan närmar vi oss ett specifikt gospelsound och jobbar en del tekniskt.
Ståuppkurs med Lena Frisk
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Ståuppkurs både för dig som redan uppträtt
en del och för dig som aldrig testat.
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Stensunds folkhögskola
Stensund
619 91 Trosa
Tel: 0156-532 00
Internat: 95 bäddar
www.stensund.se/
stensund@stensund.se
(Södermanlands län)
Huvudman: Svenska Frisksportförbundet.
Ansökan senast: Löpande (om inte annat
anges)
Kundaliniyoga, meditation och breathwalk
Kurstid: 23-28 juni
En vecka i personlig utveckling där vi lär
oss att använda yoga och meditation för att
blicka inåt, stilla sinnet och träna på medveten närvaro. Stärk, balansera och få igång
energiflödet.
Havskajak
Kurstid: 23-28 juni
Bli en trygg och säker paddlare. Lär dig
respektera havet och bemästra de grundläggande teknikerna i praktik och teori. Vi går
igenom paddelteknik, säkerhet, packning,
utrustning och navigering.
Hållbar livsstil
Kurstid: 23-28 juni
Ansökan senast: 25 maj
Hur kan man lära sig att leva ett liv som är
hållbart både för hälsan och miljön? Kursen
ger deltagarna kunskap och verktyg inom
området hälsa och miljö. Fakta blandas med
praktiska moment.
Mandalamålning
Kurstid: 23-28 juni
Genom guidade meditationer kontaktar
vi den kreativa källan inom oss. Vi skapar
tillsammans en cirkel där vi ges utrymme

att dela tankar, känslor och reflektioner som
dyker upp under målandet.

småbåtar i Sörmlands fantastiska skärgårdsområde.

Rivstarta ditt skrivprojekt
Kurstid: 23-28 juni
Starta upp ett nytt skrivprojekt eller sparka liv
i ett gammalt? Forma din idé genom kreativa
övningar och individuell handledning. Vi
utgår från samtal och kreativa skrivövningar.

Skapa det liv du vill ha - coachad från
dröm till handling
Kurstid: 30 juni-5 juli
Drömmer du om något nytt? Att något ska
förändras, växa och ge dig mer? Bli din bästa
ledare och vän. Kursen innehåller bland annat
coaching i grupp och enskilt, olika kreativa
inlärningsstilar, loggbok och kartläggning av
nuläge och utvecklingsarena.

Silveryoga
Kurstid: 23-28 juni
Design och tillverkning av silversmycken.
Korta teoripass varvas med mycket skapande
arbete. Dagen inleds och avslutas med yoga,
som, om möjligt, hålls utomhus med utsikt
över havet.
Utveckla din sångröst
Kurstid: 23-28 juni
Sjunger du redan men vill lära dig mer? Med
utgångspunkt från grundläggande sångteknik
tar vi oss vidare, utforskar samt fördjupar oss
i våra röster.
Vedic Art - att måla från hjärtat
Kurstid: 23-28 juni
Vedic Art är ett mycket tillåtande, förutsättningslöst och kravlöst målande utan
pekpinnar. Du får verktyg att hitta till ditt inre
jag och skapa kommunikation med dig själv
genom bildskapandet.
En vecka med kundaliniyoga och yinyoga
Kurstid: 30 juni-5 juli
Den här veckan fokuserar vi på filosofin inom
yogan, maten, medveten kommunikation och
beröring. Vi yogar, mediterar och går breath
walk. Avslappning med qigong.
Seglingskurs med traditionella småbåtar
i trä
Kurstid: 30 juni-5 juli
Häng med och lär dig att segla Stensunds
folkhögskolas egentillverkade traditionella

Skrivcamp i skärgården
Kurstid: 30 juni-5 juli
Du har ett skrivprojekt igång eller en idé
som du vill sätta i verket. Du vill skapa dig
utrymme för att skriva, ha likasinnade att
prata med och fördjupa dig i att prata om och
skriva text.
Teckning i slottsmiljö
Kurstid: 30 juni-5 juli
Här får du en introduktion till teckningens
grunder. Vi går igenom perspektivlära, proportioner, samt ljus och skugga. Basmaterialen är grafit, kol och tusch.
Utveckla din sångröst
Kurstid: 30 juni-5 juli
Sjunger du redan men vill lära dig mer? Med
utgångspunkt från grundläggande sångteknik
tar vi oss vidare, utforskar samt fördjupar oss
i våra röster.
Vedic Art - att måla från hjärtat
Kurstid: 30 juni-5 juli
Vedic Art är ett mycket tillåtande sätt att
måla förutsättningslöst och kravlöst utan
pekpinnar. Du får verktyg att hitta till ditt inre
jag och skapa kommunikation med dig själv
genom bildskapandet.
Aktiv retreat - segling i skärgården
Kurstid: 4-9 augusti
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Var med och upplev skärgården, seglande
med en av Stensunds långbåtar och låt dig
vägledas av naturens tid! Vi navigerar och
seglar för fulla segel, njuter av naturen och
lagar mat på elden.
Akvarellmålning
Kurstid: 4-9 augusti
Vi provar landskapsmålning med penslar,
målarkniv och lite teori. Vi jobbar även med
perspektiv. Vi använder oss av de färgerna
som vi trivs bäst med och som vi blir gladast
av. Vi jobbar även vått i vått och torrt i torrt.
Inga förkunskaper krävs.
Authentic women - en kurs för kvinnor
Kurstid: 4-9 augusti
Lära dig att höja, lagra och hushålla med
din livsenergi. Fördjupa din självkärlek och
därmed öka förmågan att sätta gränser och
ta ansvar för dina egna behov. Kombinerad
med yoga, qigong och dans.
Från stress till skönt vardagsflow
Kurstid: 4-9 augusti
Få nya perspektiv för att kunna göra annorlunda val i vardagen. Att få mer flyt i livet
har en magisk inverkan på din hälsa, dina
relationer, ditt engagemang, din utstrålning
och din produktivitet.
Kundaliniyoga, vandring och yinyoga
Kurstid: 4-9 augusti
Välkommen till en yogakurs utöver det
vanliga. Dagen börjar och avslutas med yogapass, under dagen vandrar vi på den vackra
Sörmlandsleden och har även meditation.
Mandalamålning
Kurstid: 4-9 augusti
Genom guidade meditationer kontaktar
vi den kreativa källan inom oss. Vi skapar
tillsammans en cirkel där vi ges utrymme
att dela tankar, känslor och reflektioner som
dyker upp under målandet.
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Mindful yoga
Kurstid: 4-9 augusti
Ansökan senast: 20 juni
Mindful yoga är en upplevelsebaserad kurs
där du får enkla verktyg för inre balans.
Genom mindfulness, ACT, andningsövningar
och yoga minskar du din stress och ökar
förståelsen för dig själv.
Munspel för nybörjare
Kurstid: 4-9 augusti
Lär dig att spela munspel. Det går snabbt att
komma igång att spela, du kan börja med
ackord och enkla melodier redan under första
lektionen, därefter fortsätter vi med exempelvis blues eller folkmelodier.
Skärgårdspaddling med möjlighet till
grönt paddelpass
Kurstid: 4-9 augusti
En kurs med paddling i den vackra sörmländska skärgården, där teoretiska och praktiska
kunskaper i friluftsliv och paddling varvas.
Möjlighet finns att examineras för grönt paddelpass enligt EPP.
Träbåtsbygge
Kurstid: 4-9 augusti
Tillsammans med ett arbetslag i en härligt
tjärdoftande miljö bygger vi Gräsöekor, en
rundeka för rodd. På bara en vecka. Otroligt
men sant! Båtarna finns till försäljning efter
kursen.
Träbåtsrenovering
Kurstid: 4-9 augusti
Kursen där du får handledning i renovering av
din egen medhavda träbåt. Vi varvar praktiskt
arbete med teori, verktygskunskap samt slipning av egna verktyg. Något för den händige
träbåtsägaren.

Sundsgårdens folkhögskola
Örbyvägen 10, 255 92 Helsingborg
Tel: 042-19 38 00
Texttel: 042-19 38 70
Internat: 70 bäddar
www.sundsgarden.se/
info@sundsgarden.se
(Skåne län)
Huvudman: Föreningen Sundsgårdens folkhögskola.
Ansökan senast: 20 juni (om ej annat anges)
Dans, rytmik och rörelse
Kurstid: 24-28 juni
Ansökan senast: 2 juni
Vi kommer att arbeta med flera olika dansstilar och prova på dans från flera delar av
världen som till exempel street, funk, jazz,
latin, salsa och reggaeton.
Praktisk sångteknik och interpretation
Kurstid: 24-28 juni
Ansökan senast: 2 juni
Vill du jobba med din sång? Få verktyg som
fungerar för ditt sammanhang som solist eller
körsångare? Kanske utveckla det som redan
är bra hos dig och ta det ett steg vidare?
Uttryckande konst
Kurstid: 24-28 juni
Ansökan senast: 2 juni
Längtar du efter att uttrycka dig och få kontakt
med ditt kreativa flöde. Det här är en kurs som
tar sin utgångspunkt i det kreativa skapandet!
Biodling för nybörjare
Kurstid: 8-12 juli
Den här kursen vänder sig till dig som vill få
grundkunskaper i att vara biodlare!
Skrivarkurs - kreativt skrivande
Kurstid: 8-12 juli

En skrivarkurs för dig som vill komma vidare
i ditt skrivande eller för dig som vill komma
igång!
Sociala medier - grundkurs
Kurstid: 8-12 juli
Den här veckan ägnar vi oss åt sociala medier. Det spelar ingen roll om du kan mycket
eller lite för vi utgår ifrån vad du kan. Vi lär
oss att använda Facebook, Twitter, Instagram
och bloggar.
Mosaik
Kurstid: 15-19 juli
Mosaik är en gammal teknik som har använts
i flera tusen år för att utsmycka väggar och
golv. Tekniken är enkel och man får fina resultat redan från början.
Munspel – nybörjarkurs
Kurstid: 15-19 juli
Trots att ett munspel är så litet att det ryms i din
ficka går det att få ut mycket musik ur det. Ackord och enkla melodier redan första lektionen!
Utforskande akvarell
Kurstid: 15-19 juli
Att fånga ljuset i akvarellens skimrande uttryck har sin lockelse och är i sig en utmaning. Denna kurs är menad att ge förutsättningar till att nå längre i ditt personliga
måleri.
Mindfulness
Kurstid: 22-26 juli
En kurs för dig som vill nå ett ökat välbefinnande, minska stressen i ditt liv och leva mer
närvarande. Genom olika metoder kan vi
hitta egna vägar att uppnå emotionell balans,
lugn och livsglädje.
Måleri i det fria
Kurstid: 22-26 juli
Detta är en kurs som vill inspirera till att måla
ute i det fria. Kursen omfattar korta föredrag
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och samtal om material, tekniker, färglära,
komposition och bildbyggande.

Sverigefinska folkhögskolan

Teaterimprovisation för rädda och modiga
Kurstid: 5-9 augusti
Ansökan senast: 15 juli
Du som är nyfiken på teaterimprovisation
eller erfaren och bara vill improvisera en hel
vecka mitt i sommaren. Här är kursen för dig!

Tel: 0922-688 00
Internat: Svefi har elevboende.

953 24 Haparanda

www.svefi.net/
info@svefi.net
(Norrbottens län)
Huvudman: Föreningen för Sverigefinska fhsk
Kurstid: 15-19 juni
Ansökan senast: 19 maj
Kreativt akrylmåleri
Färglära, färgblandningar, perspektiv, collage
och måleri på nya sätt. En sommarkurs för
alla som vill experimentera och utveckla sitt
konstnärskap, såväl nybörjare som erfarna!
Kurs i finska
Du får intensivträna finska i fem dagar. Både
nybörjare och de som redan kan är välkomna,
och ni får även prova era "vingar" i vår finska
grannstad Torneå!
Kurs i svenska
En intensivkurs där du får prata och lyssna på
vanlig svenska tillsammans med andra som
också vill lära sig språket. Både nybörjare och
de som redan kan prata svenska är välkomna!
Musikinspelning
Här får du lära dig grunderna inom musikinspelning. Under veckan får du spela in i
skolans musikstudio och bland annat testa
grundläggande ljudlära, mikrofonlära, mixning och Pro Tools.
Sticka och virka
En sommarkurs för dig som vill sticka och
virka. Alla är välkomna, både nybörjare och
erfarna. Vi gör enkla sjalar och mössor. Materialet ingår i kursavgiften. Även kvällsaktiviteter erbjuds.
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Södra Vätterbygdens folkhögskola

Tollare folkhögskola

Mångatan 10
554 39 Jönköping

Tel: 08-505 686 00
Internat: 46 bäddar

Tel: 036-30 69 00
Internat: 136 bäddar

tollare.org/
info@tollare.org
(Stockholms län)

www.svf.fhsk.se/
svf@svf.fhsk.se
(Jönköpings län)
Huvudman: Equmeniakyrkan och ungdomsförbundet Equmenia.
Svenska i Sverige - en kurs för dig som
bor i utlandet
Kurstid: 6-13 augusti
Ansökan senast: 10 juni
Student i utlandet? Nyfiken på Sverige?
Muntliga och skriftliga övningar. Samtal i
svenska med vana lärare. 20 lektioner lärarledd undervisning, muntliga uppdrag och fyra
utflykter.

132 42 Saltsjö-Boo

Huvudman: IOGT-NTO.
Ansökan senast: 15 maj (om ej annat anges)
Broderikurs - svart, vitt och en färg
Kurstid: 17 juni-20 juli
Utveckla ditt uttryck och kunnande inom broderi. Ta chansen att fördjupa dina kunskaper.
Kreativt skrivande
Kurstid: 17-20 juni
Kursens inriktning är kreativt skrivande i
vacker miljö. Vi arbetar med olika skrivövningar tillsammans för att utvecklas och inspireras.
Silveryoga
Kurstid: 17-20 juni
Kan detta vara den ultimata kombinationen
av kreativitet och rörelse? Grunden är silversmide, med korta teoripass som varvas med
skapande arbete. Två pass yoga om dagen.
Akvarellmåleri
Kurstid: 8-12 juli
Ansökan senast: Löpande
Kursens inriktning är friluftsmåleri i Tollares
vackra miljö. Du får också kunskap i själva
hantverket. Färglära, material, teknik och
bildkomposition är självklara ämnen.
Landskapsmåleri
Kurstid: 8-12 juli
Ansökan senast: Löpande
Låt ekarna, skärgården och husen på Tollare
folkhögskola inspirera dig till ett fritt förenklat
måleri. Kursen inleds med grundläggande
övningar i form och färg i olika tekniker.
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Tornedalens folkhögskola

Tärna folkhögskola

Matarengivägen 24
957 31 Övertorneå

733 93 Sala

Tel: 0927-795 70
Internat: 24 bäddar
www.tornedalen.se/
info@tornedalen.se
(Norrbottens län)
Huvudman: Stiftelsen Tornedalens folkhögskola.
Åsa Larssons skrivarkurs för kvinnor och
ickebinära
Kurstid: 5-7 juli
Ansökan senast: 1 juni
Är du intresserad att utforska ditt skrivande
under tre dagar i natursköna Övertorneå?
Kursledare är författaren Åsa Larsson.

Tel: 0224-583 00
Internat: 46 enkelrum
www.tarna.fhsk.se/
skolexp@tarna.fhsk.se
(Västmanlands län)
Huvudman: Region Västmanland.
Ansökan senast: 15 maj
Grundkurs i fotografering
Kurstid: 24-28 juni
Grunderna i stillbildsfotografering.
Måla fritt
Kurstid: 24-28 juni
Kom och måla en hel vecka inspirerat av dina
erfarenheter av konsten och livet.
Vi träffas och skriver!
Kurstid: 24-28 juni
Vi träffas och skriver! Genom olika övningar
och verktyg för att komma igång låter vi
processen rulla.
Experimentellt foto
Kurstid: 12-16 augusti
Experimentellt foto och bildbehandling. Kursen innehåller bussutflykter.
Måla fritt
Kurstid: 12-16 augusti
Kom och måla en hel vecka inspirerat av dina
erfarenheter av konsten och livet.
Yoga, andning och meditation
Kurstid: 12-16 augusti
Med yoga tränar du både kropp och sinne
genom kroppsställningar, andningsövningar,
meditation och avslappning.
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Vadstena folkhögskola

Wiks folkhögskola

Lasrettsgatan 9, 592 30 Vadstena

Viks mur 35
755 91 Uppsala

Tel: 0143-157 00
Internat: 60 bäddar
www.vadstenafolkhogskola.se/
info@vadstenafolkhogskola.se
(Östergötlands län)
Huvudman: Linköpings stifts folkhögskole
stiftelse.
Ansökan senast: 17 maj
Kurstid: 17-20 juni
Mönsterkonstruktion
Lär dig ta mått, konstruera mönster och förändra dem så de passar din kropp. Vi utgår från
grundmallar, förändrar dem och syr upp provplagg. Utifrån det konstruerar vi olika modeller.
Skräp & skratt
Lindra din klimatångest! Du inspireras att ge
skräp en andra chans, att resonera kring insidans behov för att uppleva harmoni och glädje.
Utifrån FN:s utvecklingsmål i Agenda 2030.
Smide
Under ledning av erfaren smed i gamla
lokstallarnas smedja har du möjlighet att
tillbringa några dagar vid ässjan och städet.
Här får du möjlighet att prova på grunderna i
smideskonsten.
Träslöjd
Passa på att lära dig enklare möbelrenovering
och att slöjda i trä på olika sätt. Laga din trasiga
stol, tälj köksredskap och dekorera dem med
karvsnitt eller kanske gör du en krympburk.
Vadstena i försommartid
Lär dig mer om natur, kultur och svensk
historia. Vi utgår från Vätterns närhet och sevärdheter som Vadstena klosterkyrka, Sancta
Birgitta klostermuseum och Vadstena slott.

Tel: 018-611 66 50
Internat: 55 bäddar
www.wik.nu/
wiks.folkhogskola@regionuppsala.se
(Uppsala län)
Huvudman: Region Uppsala.
Körkurs på Wik
Kurstid: 30 maj-2 juni
Ansökan senast: 31 mars
Gamla musikdeltagare från förr, från nyss och
från nu inbjuds till fyra dagar med sångövningar och repetitioner.
Friluftsmåleri i sommarlandskap
Kurstid: 10-19 juni
Ansökan senast: 31 mars
Vi söker motiv och tränar oss att införliva
naturen i vår bildvärld. Underbara Wik med
hela sitt register står till vårt förfogande. Måla
medeltida murar, uråldriga träd och böljande
åkrar.
Grafikkurs
Kurstid: 10-19 juni
Ansökan senast: 31 mars
Du som söker kursen är upplagd för experiment. Du kan vara nybörjare eller ha prövat på
grafik förut. Kursen vill vara ett smörgåsbord
med ett stort antal tekniker att välja bland.
Jazzkurs
Kurstid: 10-14 juni
Ansökan senast: 16 april
En kurs för dig som har spelat ett tag och vill
ägna koncentrerad tid åt intensivt musicerande med andra musikälskare. Kursen avslutas
med en offentlig konsert där samtliga musiker
spelar gemensamt.
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Screentryck
Kurstid: 10-19 juni
Ansökan senast: Löpande
En kreativ, spännande och intensiv kurs
då vi experimenterar fritt och prövar olika
trycktekniker, exempelvis fotoscreen, där du
kan föra över fotografier och teckningar till
screenramen.
Skulptur/färg och form/betonggjutning
Kurstid: 10-19 juni
Ansökan senast: Löpande
Wiks fantastiska skulpturateljé och verkstad
öppnar dörrarna till den tredimensionella bilden. Vi går igenom grunderna för arbete med
keramisk skulptur och modellering.
Both role international tango retreat
Kurstid: 20-26 juli
Ansökan senast: 31 mars
For tango dancers who already dance both
roles, or who dance one role and want to
explore also the other role. Tango lessons,
body/mind morning sessions.
Vävkurs
Kurstid: 22-31 juli
Ansökan senast: 30 mars
Temat är återbruk men inte bara mattor! Väv
med spännande material såsom plast, kaffepaket, pinnar, gräs och tidningspapper. Enkla,
roliga tekniker. För nybörjare och fortsättare!

Vimmerby folkhögskola
Box 24
598 21 Vimmerby
Tel: 0492-143 00
Internat: 60 bäddar
www.vimmerbyfolkhogskola.se/
vfhs@ltkalmar.se
(Kalmar län)
Huvudman: Landstinget i Kalmar län.
Kalligrafi
Kurstid: 10-14 juni
Ansökan senast: 10 maj
Under denna vecka kommer ni att få pröva på
olika slags stilar; cancellaresca, humanistantiva, versaler och engelsk skrivstil. Ni får lära
er att skriva med stålstift, olika slags pennor
och penslar. Inga förkunskaper krävs.
Yoga och tillverkning av ekologiska spaprodukter
Kurstid: 10-14 juni
Ansökan senast: 10 maj
Lär dig yoga samt hur du tillverkar ekologiska
spaprodukter för hud och hår. En oslagbar
kombination som bjuder både kropp och
knopp på njutning och välbefinnande.
Arkeologi
Kurstid: 5-10 augusti
Ansökan senast: 7 juni
Arkeologisk undersökning av en boplats. Vi
förväntar oss att finna rester efter boplatsaktiviteter i form av eldstäder, matlagningsgropar och avfall från redskapsproduktion. Inga
förkunskaper krävs.
Betonggjutning för hem och trädgård
Kurstid: 5-11 augusti
Ansökan senast: 7 juni
Med enkla medel gjuter vi i betong, skapar
våra egna förutsättningar för gjutning och
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experimenterar med olika metoder och material. Inga förkunskaper krävs.
Kreativt skrivande
Kurstid: 5-9 augusti
Ansökan senast: 7 juni
Har du en berättelse som vill ut på papper?
Vill du lära dig om hur man skriver dialog,
gestaltar personer och miljöer? Då är det här
sommarkursen för dig. Inga förkunskaper
krävs.
Musikvecka för dig med kognitiv funktionsnedsättning
Kurstid: 5-9 augusti
Ansökan senast: 7 juni
Här är det mycket sång, musik och glädje.
Du får testa olika instrument, sånglektioner,
träning i retorik, motorik samt dramaövningar
med mera. Begränsat antal platser. (SPSMberättigad).

Vårdinge By folkhögskola
Edesta 90
15396 Mölnbo
Tel: 0158-230 58
Internat: 60 bäddar
www.vardinge.fhsk.se/
kontakt@vardinge.fhsk.se
(Stockholms län)
Huvudman: Föreningen Vårdinge by folkhögskola
Ansökan senast: 17 april
Tälj med yxa och kniv
Kurstid: 24-28 juni
Välkommen till en vecka fylld av skogsdoft,
lekfullt skapande, vilsam närvaro och goda
samtal, men framför allt ska vi med kniv
och yxa i handen utforska olika träslag och
former.
Drejning
Kurstid: 24-28 juni
Välkommen till en inspirerande sommarkursvecka för dig som har prövat på materialet
lera och nu vill lära dig mer om just drejning.
Kursen varvar demonstration och tekniklära
med enskild handledning.
Experimentellt akvarellmåleri
Kurstid: 24-28 juni
Kursen riktar sig både till dig som aldrig provat akvarell och vill lära dig grunderna i hur
du kan arbeta, likväl till dig som har målat ett
tag, men som kanske behöver ny inspiration.
Testa flera tekniker och gör en djupdykning i
akvarellmåleriet.
Silversmide
Kurstid: 24-28 juni
Är du intresserad av silversmide och har idéer
som du vill förverkliga? På våra silversmideskurser har du möjlighet att designa och skapa
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dina egna handgjorda smycken eller andra
mindre föremål.
Skulptur med inriktning på formtagning
Kurstid: 24-28 juni
Du kommer att få lära dig grunderna i
formtagning. Vi går igenom lämpliga material
såsom lera, gips och alginat.
Keramik - form och dekor
Kurstid: 1-5 juli
Sommarvecka i keramik för dig som vill uttrycka dig i materialet lera. Kursen vänder sig
särskilt till dig som vill lära dig nya dekormetoder inom keramiken. Upptäck samspelet
mellan form och yta.
Silversmide
Kurstid: 1-5 juli
Är du intresserad av silversmide och har idéer
som du vill förverkliga? På våra silversmideskurser har du möjlighet att designa och skapa
dina egna handgjorda smycken eller andra
mindre föremål.

Västanviks folkhögskola
Winterommesväg 5
793 92 Leksand
Tel: 0247-641 00
Bildtel: vastanvik@ectalk.se
Internat: 130 bäddar
www.vastanviksfhs.se/
info@vastanviksfhs.se
(Dalarnas län)
Huvudman: Sveriges Dövas Riksförbund
(SDR).
Teckenspråk E/F
Kurstid: 6-10 maj
Ansökan senast: 5 april
Varmt välkommen till den vackra teckenspråkiga världen! Njut av den talande tystnaden
i rofylld miljö. På en veckas intensivkurs får
du ett bra avstamp för kommunikation på
teckenspråk.
TUFF - fördjupning
Kurstid: 6-10 maj
Ansökan senast: 5 april
TUFF - fördjupning, tidigare steg 8 - 12.
Teckenspråksutbildning för föräldrar till döva,
hörselskadade samt språkstörda barn.
Teckenspråk
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Ansökan senast: Löpande
Intensivkurs i teckenspråk där du har möjlighet att välja mellan olika nivåer; A-F. Teckenspråk A är en nybörjarkurs och följande
steg bygger på varandra. Barnpassning och
syskonundervisning finns.
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Västerbergs folkhögskola
Ovansjövägen 333
812 90 Storvik
Tel: 0290-340 40
Internat: 60 bäddar
www.regiongavleborg.se/vasterberg
vasterberg.folkhogskola@regiongavleborg.se
(Gävleborgs län)
Huvudman: Region Gävleborg.
Kurstid: 17-20 juni
Ansökan senast: Löpande
Abstrakt broderi
Vi börjar med gemensamma övningar i abstrakta motiv, därefter broderar vi fritt i egen
takt. Kursen passar dig som har broderat
förut och vill utmana dina tankar kring motiv
och komposition.

Lindy Hop
Dansa jitterbugg till swingjazz, gammal som
ung. Kursen är en nybörjarkurs men passar
även dig som vill repetera grunderna. Välkommen till en rolig vecka!
Sticka på din nivå och låt fantasin flöda
Du får prova olika tekniker och använda ullgarn i olika färger. Du bestämmer om det blir
en mössa, ett par vantar, handledsvärmare
eller sockor. Inspirera och inspireras. Även
nybörjare är välkomna.
Textila redskap
Du lär dig att tälja dina egna slöjdverktyg, till
exempel skedkrok till vävstolen, slynggaffel,
virknålar, stickor, nålar för nålbindning. Erfarenhet av täljning gör att du kan tillgodogöra
dig kursen bättre.

Att anlägga en örtagård för naturlig
skönhet
Vi anlägger en örtagård och får kunskap om
hur olika örter kan påverka människan. Vi sår
örter och blommor och använder naturens
skafferi för att göra skönhetsprodukter utan
kemikalier.
Ensemblespel
Vi spelar musik tillsammans från den
afroamerikanska traditionen, exempelvis
jazz, blues, soul och pop. Grundläggande
musikteori och gehörsövningar ingår. Du
bör ha grundläggande förkunskaper i ditt
instrument.
Gör om, gör nytt - textilt återbruk
Vi skapar kläder, accessoarer, heminredning
och annat. Vi använder gamla skjortor, jeans,
spetsdukar och andra vackra material. Kursen
passar både ovana och vana.
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Åredalens folkhögskola
Hålland 290
837 96 Undersåker
Tel: 0647-66 55 00
Internat: 100 bäddar
www.aredalensfhsk.se/
info@aredalensfhsk.se
(Jämtlands län)
Huvudman: Föreningen Åredalens folkhögskola, ansluten till EFS.
Ansökan senast: Löpande (om inte annat
anges)
Akvarell
Kurstid: 17-20 juni
Du får lära känna akvarellfärgens möjligheter
genom övningar och fritt måleri. Vi gör utflykter för att hämta inspiration. Du kan vara
nybörjare eller målat länge, vi möts där du är.
Akvarell och vandring
Kurstid: 17-20 juni
Kombinera glädjen i att måla akvarell och få
ta del av det jämtländska fjällandskapet till
fots. Grunderna i akvarell och kortare vandringar (2-5 km) med akvarellgrejerna redo i
ryggsäcken.
Introduktion fjällvandring
Kurstid: 17-20 juni
Nyfiken på fjället och fjällvandring? Moment
som kommer gås igenom - karta/kompass,
flora/fauna och fjällvett/säkerhet från grunden. Vandringar på mellan 6 km och runt 1
mil i alla väder.
Retreat och fjäll
Kurstid: 17-20 juni
Undervisningen sker i bibelstudier, gemensamma samtal och reflektioner både på skolan och
i samband med de meditativa vandringarna i
fjällmiljö. Lär känna pilgrimstraditionen. Delar
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av kursen sker i tystnad. Inga förkunskaper
krävs.
Skogens och fjällets skafferi
Kurstid: 17-20 juni
I vår närmiljö kan vi få det mesta vi behöver.
Vi får vandra, leta, plocka och njuta. Under de
här dagarna lär vi oss var vi kan hitta och hur
vi kan ta vara på några av de vilda växterna.
Konst och kultur i Sydfrankrike
Kurstid: 17-28 juni
Ansökan senast: 3 maj
Lokaliserad till: Bagnols sur Cèze i Sydfrankrike
Vi lär oss om färg och form, hur en utställning är uppbyggd och många andra tekniker.
Praktiskt arbete, föreläsningar och diskussioner. Välj om du vill gå en eller två veckor, v
25 och v 26.
Tälja i trä
Kurstid: 17-20 juni
Introduktionskurs. Grunderna för materialval,
verktygshantering och täljtekniker. Hämta
inspiration längs Indalsälven och tälj sedan
föremål som både kan brukas och pryda
vardagen.
Vandring och närvaro i fjällnära natur
Kurstid: 17-20 juni
Vi kombinerar vandring med övningar för
att uppleva med alla sinnen, känna avslappning och finna inspiration. Du får lära dig
mer om friluftsliv, orientering och säkerhet
under dagsvandringarna tillsammans med
de andra på kursen. Några vandringsteman:
Barfotavandring, pilgrimsvandring, vandra i
samernas spår.
Akvarell
Kurstid: 24-28 juni
Du får lära känna akvarellfärgens möjligheter
genom övningar och fritt måleri. Vi gör utflykter för att hämta inspiration. Du kan vara
nybörjare eller målat länge, vi möts där du är.

Flugfiske
Kurstid: 24-28 juni
Vill du veta mer om var det är bäst att stå i
vattendraget när du flugfiskar? Vill du få råd
om vilken tid på dygnet och vilket väder som
ger mest napp? Kom till Åredalens folkhögskola i sommar.
Foto i fjällen
Kurstid: 24-28 juni
Med kameran runt halsen utforskar vi Årefjällen. Vi besöker imponerande vattenfall och
fantastiska fjäll! Fototeknik, ljus och komposition. Genomgång av de viktigaste inställningarna i kameran.
Hållbar sömnad
Kurstid: 24-28 juni
Ta med din symaskin, dina tyger och inspireras. Vi testar till exempel sömnad av tygkassar, väskor, necessärer och påsar till förvaring
och handling.
Skriv ditt liv
Kurstid: 24-28 juni
Kursen för dig som bär på en dröm om att
skriva ner din livshistoria. Du är välkommen,
oavsett ålder och oavsett om du är van att
skriva eller inte.
Vandring och närvaro i fjällnära natur
Kurstid: 24-28 juni
Vi kombinerar vandring med övningar för
att uppleva med alla sinnen, känna avslappning och finna inspiration. Du får lära dig
mer om friluftsliv, orientering och säkerhet
under dagsvandringarna tillsammans med
de andra på kursen. Några vandringsteman:
Barfotavandring, pilgrimsvandring, vandra i
samernas spår.

Åsa folkhögskola
Åsa folkhögskola
640 24 Sköldinge
Tel: 0157-695 00 (växel)
Internat: 100 bäddar
www.asa.fhsk.se/
info@asafolkhogskola.se
(Södermanlands län)
Huvudman: Landstinget Sörmland.
Medicinsk yoga
Kurstid: 24-28 juni
Ansökan senast: 25 maj
För att förstå varför din kropp reagerar som
den gör under exempelvis stress, får du
kunskap om dess verkan. Vi både behöver
stress och behöver släppa den för att komma
i balans.
Rysk-georgisk sång
Kurstid: 24-26 juni
Ansökan senast: 25 maj
Den ryska sångtraditionen är oerhört rik och
har levt vidare från generation till generation
genom muntlig tradition. Vi sjunger tillsammans i kör eller i mindre grupper.
Grund måleritekniker
Kurstid: 1-5 juli
Ansökan senast: 25 maj
I grundkursen kommer vi att i vår bildframställning prova material och tekniker för att
se vad vi kan trivas med och vad som passar
oss när vi vill arbeta med skapande inom bild
och måleri.
Skriv ditt liv
Kurstid: 1-6 juli
Ansökan senast: 25 maj
Här lär du dig hitta historierna i ditt eget liv,
skildra dem levande och göra dem läsvärda
för fler.
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Trädgårdsslöjd
Kurstid: 1-5 juli
Ansökan senast: 25 maj
Vi slöjdar för trädgården! Under kursen kommer vi bland annat att prova på pilflätning,
tälja spaljéer och stegar, gjuta betong och återbruksslöjd i plåt samt kanske lite luffarslöjd.
Måleritekniker - fortsättningskurs
Kurstid: 8-12 juli
Ansökan senast: 9 juni
En fortsättningskurs innehållande ytterligare
alternativ för bildframställning där måleri
blandas med flera andra spännande tekniker
såsom collage och tryck.
Svamp - färga och gör papper
Kurstid: 8-12 juli
Ansökan senast: 9 juni
Under en sommarvecka tar du ett steg in i
färgsvamparnas magiska värld och lär dig
grunderna i svampfärgning och får prova att
göra papper av svamp.
Yoga - grundkurs
Kurstid: 8-12 juli
Ansökan senast: 9 juni
Du lär dig att vara medveten om din kropp
och dina tankar, att fokusera på nuet och
med tiden blir du mer harmonisk och balanserad både i kropp och sinne.
Spela på steelpan
Kurstid: 15-19 juli
Ansökan senast: 9 juni
Steelpan (steeldrum/oljefat/pannor) som instrumenten allmänt kallas, är världens yngsta
fullt kromatiska akustiska instrument och
kommer från Trinidad i Västindien.
Måla akvarell
Kurstid: 22-26 juli
Ansökan senast: 16 juni
Kursen vänder sig både till dig som aldrig prö-
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vat och till dig som gått kurser tidigare och
vill utvecklas. Tillsammans målar vi oss vidare
med bättre teknik och mer lust.
Skriv, läs och bli läst
Kurstid: 22-26 juli
Ansökan senast: 9 juni
Vill du komma igång med skrivandet? En
inspirerande skrivarvecka tillsammans med likasinnade kan vara det som får det att lossna.
Yoga - fortsättningskurs
Kurstid: 22-26 juli
Ansökan senast: 16 juni
En kurs för dig som gått en kurs med Liv på
Åsa folkhögskola eller har yogat en del innan.
Under den här kursen fortsätter vi utforska
yogans olika delar och du får tillfälle att
fördjupa din yoga.
Meditation och skrivande
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Ansökan senast: 16 juni
Den här kursen i kreativt skrivande handlar
om att få inspiration och lust att skriva mer.
Kanske komma vidare i ett projekt eller hitta
tillbaka till något du tyckt om att göra?
Mindfulness
Kurstid: 30 juli-2 augusti
Ansökan senast: 16 juni
Lär dig mindfulness eller "medveten närvaro".
Det är ingen speciell teknik utan ett förhållningssätt, ett sätt att uppmärksamma livet
och tillvaron i nuet.
Jazzimprovisation
Kurstid: 5-10 augusti
Ansökan senast: 16 juni
Kursen i jazzimprovisation är till för dig som
spelat ett tag och vill utveckla din improvisationsförmåga tillsammans med andra. Vi
jobbar i flera mindre ensembler, komp och
med fyra blåsare.

Ädelfors folkhögskola
Kunskapens väg 3
574 53 Holsbybrunn
Tel: 0383-571 00
Internat: 100 bäddar
www.adelfors.nu/
info@adelfors.nu
(Jönköpings län)
Huvudman: Föreningen Ädelfors folkhögskola, Arbetarrörelsen i södra Sverige.
Ansökan senast: Löpande (om ej annat anges)
Förr och nu
Kurstid: 16-20 juni
Ansökan senast: 15 mars
För dig med utvecklingsstörning som är lite
äldre och vill ha ett långsammare tempo. En
kurs om gamla och nya tider. Levnadsvanor,
traditioner, lantbrukets förändring och hantverk.
Kreativ aktiveringskurs
Kurstid: 16-20 juni
Ansökan senast: 15 mars
För dig med lätt utvecklingsstörning. En
vecka i kreativitetens tecken där vi bland
annat arbetar med kreativ matlagning, kreativ
friskvård och kreativt skapande.
Ridkurs
Kurstid: 16-20 juni
Ansökan senast: 15 mars
För dig med lätt utvecklingsstörning. En vecka
med ridning i paddock och i skogen. Du får
även lära dig hur man tar hand om hästen
och utrustningen.
Spelskaparverkstad
Kurstid: 16-20 juni
Ansökan senast: 15 mars
En sommarkurs för dig med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning (NPF). Du kommer att
få prova på att designa dataspel.

Aktiveringskurs friluftsliv
Kurstid: 24 juni-3 juli
Ansökan senast: 15 mars
Aktiveringskurs som vänder sig till dig med
rörelsenedsättning. Vi provar bland annat på
friluftsliv, grunderna i överlevnadskunskap,
ätliga växter, knopar, skydd och sjukvård.
Fiskekurs
Kurstid: 24-28 juni
Ansökan senast: 15 mars
För dig med lätt utvecklingsstörning. Prova
på olika sorters fiske. Kursen vänder sig också
till dig som är intresserad av friluftsliv och
som kan tänka dig lite utmaningar i naturen.
Det kommer under veckan att vara musikunderhållning, dans och tid för avkoppling, sol
och bad.
Kreativ aktiveringskurs
Kurstid: 24-28 juni
Ansökan senast: 15 mars
För dig med lätt utvecklingsstörning. En
vecka i kreativitetens tecken där vi bland
annat arbetar med kreativ matlagning, kreativ
friskvård och kreativt skapande.
Aktiveringskurs - djur och natur
Kurstid: 1-5 juli
Ansökan senast: 15 mars
För dig med utvecklingsstörning. Naturupplevelser blandat med djurbesök. Detta blandas
med flottfärd, skapandeverksamhet och friskvård, musikunderhållning, dans, sol och bad.
Hälsoresan
Kurstid: 1-5 juli
Ansökan senast: 15 mars
För dig med en lätt utvecklingsstörning. En
vecka i hälsans tecken. Du får prova på nyttig
mat, olika motionsformer och avslappningsövningar och mycket annat som hör hälsan
och sommaren till.
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Leva livet
Kurstid: 1-5 juli
Ansökan senast: 15 mars
För dig som klarar dig själv men kan behöva
extra stöd ibland. Musik, skapande verksamhet, friluftsliv, föreläsningar, diskussioner, aktiviteter och utflykter genomförs under veckan.
Musik- och danskurs
Kurstid: 1-5 juli
Ansökan senast: 15 mars
För dig med lätt utvecklingsstörning. Vi
lyssnar och pratar om musik och provar olika
dansstilar som ger glädje, gemenskap och
motion. Detta blandas med mycket annat
som hör sommaren till.
Aktiveringskurs
Kurstid: 8-12 juli
Ansökan senast: 15 mars
För dig med utvecklingsstörning. En kursvecka med friluftsinslag såsom flottfärd,
skapandeverksamhet och friskvård, musikunderhållning, dans, sol och bad.
Aktiveringskurs - djur och natur
Kurstid: 8-12 juli
Ansökan senast: 15 mars
För dig med utvecklingsstörning. Naturupplevelser blandat med olika djurbesök. Detta
blandas med flottfärd, skapandeverksamhet
och friskvård, musikunderhållning, dans, sol
och bad.
Hälsoresan
Kurstid: 8-12 juli
Ansökan senast: 15 mars
För dig med lätt utvecklingsstörning. En
vecka i hälsans tecken. Du får prova på nyttig
mat, olika motionsformer och avslappningsövningar och mycket annat som hör hälsan
och sommaren till.
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Leva livet
Kurstid: 8-12 juli
För dig som klarar dig själv men kan behöva
extra stöd ibland. Musik, skapande verksamhet, friluftsliv, föreläsningar, diskussioner, aktiviteter och utflykter genomförs under veckan.
Attraktionslagen
Kurstid: 15-17 juli
Vad är attraktionslagen? Lever du ditt liv som
du vill leva? Har du drömmar som du vill
uppfylla? Här får du grunderna i attraktionslagen och redskap för att förändra ditt liv.
Du fördjupar dig i dig själv och din framtid.
Kursen innehåller föreläsningar, diskussioner
och workshops kopplat till attraktionslagen.
Bli en skrivande röst
Kurstid: 15-19 juli
Kurs i kreativt skrivande. Vi skriver flödesskrivningar, poesi och självbiografiska texter.
Känn glädjen och det lustfyllda med att
formulera dig och sätta det på pränt.
Fransk opera och franska melodier
Kurstid: 15-19 juli
Har du redan tagit sånglektioner eller sjunger i
kör och drömmer om att gestalta Carmens eldiga själ eller sjunga Lakmés sagolika ”Blomsterduetten” och Debussys vackra melodier?
Praktisk örtkunskap och örtmedicin
Kurstid: 16-19 juli
En introduktion, inspiration och en god
grund och till att börja eller fortsätta använda
medicinalväxter i din vardag för välmående
och som medicin. Metoderna för att bereda
medicinalväxter är många.
Attraktionslagen "Evolve and Shine" med
Shinrin Yoku (fortsättningskurs)
Kurstid: 17-19 juli
Vad är Shinrin Yoku? Kursen innehåller
föreläsningar, diskussioner och workshops

där målet är att stilla surret runt omkring oss
och lyssna efter oss själva. Shinrin Yoku är
enligt japanerna vägen till inre frid. Skogen
och naturen är en mäktig plats för att lyssna
till oss själva.
Yinyoga
Kurstid: 17-19 juli
Vill du uppleva yogans magiska värld? Lär dig
yinyoga och hur man stannar länge i positionerna. Detta hjälper livsenergin att flöda fritt
genom kroppen.
Gitarrkurs för nybörjare
Kurstid: 22-26 juli
Kursen vänder sig till dig som inte har spelat
gitarr tidigare, men alltid har velat imponera
på släkt och vänner med lite musik. Målet är
att du ska lära dig spela enkla låtar och ha kul.
Intensivkurs i sång - grundkurs
Kurstid: 22-26 juli
För nybörjare eller avancerad sångare som
vill få mer kunskap om och kontroll på sin
egen sångröst, lära dig att sjunga högre, lägre
toner, få mer kraft i rösten eller sjunga med
en jämnare klang.
Keramikkurs
Kurstid: 22-26 juli
Grundkurs i keramik. Du kommer arbeta i
lergodslera och använda olika tekniker. Du lär
dig dreja, ringla, kavla, tumma och skapa olika
figurer/bruksföremål med händerna.
Konversationskurs i franska
Kurstid: 22-26 juli
En annorlunda konversationskurs för dig som
älskar franska sångare som Brel, Piaf. Sångerna är en bas för konversationen som mycket
väl kan ändra riktning till andra aspekter av
den franska kulturen.

Movement och yoga
Kurstid: 22-26 juli
Vill du lära dig mixen av hård och mjuk träning
för både kropp och knopp? Kanske har du fastnat för det ena och vill lära dig att kombinera
dessa former? I så fall är det här kursen för dig!
Skriv din bok
Kurstid: 22-26 juli
För dig som vill skriva din egna bok, skrivplanering, hitta röda tråden i manuset,
intrigstruktur, miljöbeskrivning, individuell
coachning. Vi blandar teori och praktik i
skrivandets konst.
Trädgårdsdesign
Kurstid: 22-26 juli
Vill du lära dig mer om trädgård och hur man
planerar den på ett bra sätt? Det här är kursen för dig som vill få inspiration till förnyelse
eller behöver få ordning på din trädgård.
Flugbindningskurs för nybörjare
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Med egenhändigt gjorda flugor tar du ditt
fiske till en helt ny nivå. Att binda sina egna
flugor är något som många flugfiskare hänger
sig åt, här lär du dig många populära och
fångstgivande mönster.
Intensivkurs i sång - fördjupning
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Vill du ta din sångröst till nästa nivå? Har du
redan fått en introduktion till CVT-metoden
och vill fördjupa dig ytterligare? För dig som
redan gått en kurs med en auktoriserad CVTlärare.
Keramikkurs
Kurstid: 29 juli-2 augusti
För dig som vill lära dig mer om keramik. Vi arbetar med lergodslera och stengodslera, båda
har speciella egenskaper. Vi drejar och skapar
olika figurer/bruksföremål med händerna.
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Luffarslöjd/trådslöjd
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Ta chansen att lära dig ett gammalt hantverk
både i traditionell och ny tappning. Luffarslöjd/trådslöjd är ett hantverk som passar alla
åldrar, både äldre och yngre.
Munspelskurs för nybörjare
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Munspelet är litet och går alltid att ta med sig
men trots den ringa storleken går det att få
ut riktigt mycket musik ur det. Redan under
första lektionen kan du börja spela ackord
och enkla melodier.
Skinnsömnadskurs
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Arbeta med skinn är fantastiskt. Under
kursen lär du dig att planera och betydelsen
av handgreppet. Du får även inspiration att
skapa det du vill av skinnet, exempelvis en
mössa, ett par vantar eller en väska.
Släktforskning
Kurstid: 29 juli-2 augusti
Är du nyfiken på din historia? Gå en kurs i
släktforskning och lär dig ta fram ditt släktträd. Med hjälp av bland annat kyrkböcker
gör du en kartläggning av släkten till 1700-talet eller längre bak.
Betong för hem och trädgård
Kurstid: 5-9 augusti
Betong ett fantastiskt material för den som
är kreativ. Denna vecka får du lära dig om betonggjutning som en hobby för ditt hem och
trädgård. Vi gör olika gjutningar och tillverkar
i olika formar.
Fårvallningskurs för nybörjare
Kurstid: 5-9 augusti
Den här kursen är ett perfekt alternativ för
dig som inte vallat så mycket tidigare och
vill lära dig mer om detta. Här får du lära
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dig grunderna i fårvallning med erfaren
kursledare.
Hållbart självledarskap - personlig utveckling i grupp
Kurstid: 5-9 augusti
Detta är kursen för dig som vill få verktyg
och strategier för att hantera stress och krav
i vardagen, kommunicera tydligt, göra fler
medvetna val och hitta en ökad balans i livet.
Kom igång med skrivandet
Kurstid: 5-9 augusti
Känner du att du vill skriva men att du inte får
till det, att du försöker men att det låser sig?
En kreativ och lekfull skrivvecka tillsammans
med andra är kanske vad som behövs för att
komma igång.
Släktforskning - fördjupning
Kurstid: 5-9 augusti
Släktforskningens andra steg för att kunna ta
reda på ännu mer om din släkt och din bygd.
Fördjupa dig i noteringar och även hur du
skall dokumentera på ett korrekt sätt.
Spela bridge
Kurstid: 5-9 augusti
Vill du lära dig grunderna för att kunna spela
bridge på ett trevligt och underhållande sätt?
Denna kurs kommer att ge dig de kunskaper
som krävs för att få ut det mest positiva av
spelet.

Ölands folkhögskola
Ölands Skogsby 144
386 93 Färjestaden
Tel: 0485-56 44 00
Internat: 120 bäddar
www.olandsfolkhogskola.se/
info@olandsfolkhogskola.se
(Kalmar län)
Huvudman: Landstinget i Kalmar län.
Ansökan senast: 15 maj (om inte annat
anges)
Vårfåglar - nybörjare
Kurstid: 10-12 maj
Ansökan senast: 15 april
Denna kurs vänder sig till dig som inte gått
någon fågelkurs på Ölands folkhögskola
tidigare. Vi bekantar oss med många av våra
vanligaste vårfåglar, men även ovanligare
arter kan dyka upp.
Balkandans
Kurstid: 17-19 juni
Introduktion i folkliga danser från Rumänien,
Bulgarien, Makedonien, Serbien, Grekland
samt Turkiet och Armenien. Vi dansar tillsammans på led, i öppen eller sluten ring. Det
krävs inga jämna par.
Fota insekter
Kurstid: 17-19 juni
En kurs med fullt fokus på att fotografera
småkryp. Digital systemkamera med objektiv,
alternativt en avancerad kompaktkamera
med manuella inställningsmöjligheter krävs.
Fritt broderi
Kurstid: 17-19 juni
Testa fritt broderi. Vi hämtar inspiration från
den öländska naturen och från våra erfarenheter och översätter detta till fritt broderi, där
vi skapar alster i många olika textila material.

Hatha yoga
Kurstid: 17-19 juni
Vill du lära dig grunderna i Hatha yoga? Hatha
yoga är indisk hälsogymnastik och fokuserar
på växelspelet mellan lugna avspänningsövningar och kraftfulla positioner, asanas.
Ölands insektsfauna
Kurstid: 17-19 juni
På Öland finns en häpnadsväckande mångfald med både ovanliga och spektakulära
insekter. Vilka livsmiljöer finns det på ön?
Ölands insektsfauna idag med mera. Föreläsningar och exkursioner varvas.
Flamenco
Kurstid: 24-28 juni
En introduktion till flamenco som uttrycksform och en inblick i konstformens historia.
Lär dig grundläggande steg, öva dig i palmas
(handklapps-) rytmer och genomför en kortare koreografi.
Landskapsmålning
Kurstid: 24-28 juni
Med skärpta sinnen tar vi in naturens former
och färger. Vi arbetar med akryl och/eller olja.
Så mycket som möjligt är vi ute i landskapet
och jobbar, du har även tillgång till ateljéplats.
Landskapsmålning - grundkurs
Kurstid: 24-28 juni
En kurs i landskapsmålning för nybörjare.
Kursen handlar om färgen, formen och ljusets
betydelse i måleriet.
Makrofotografering
Kurstid: 24-28 juni
Naturfoto i det lilla formatet. Särskild tonvikt
läggs på att fota ute, och på en teknik som
kallas stackning. Digital systemkamera med
objektiv, alternativt avancerad kompaktkamera.
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Plåtslöjd
Kurstid: 24-28 juni
Här får du lära dig slöjda med olika plåt- och
konservburkar, kapsyler och annat i ett
återbrukstänk. Vi använder olika tänger och
plåtsaxar, nitverktyg och hammare.
Porträttmodellering och formtagning
Kurstid: 24-28 juni
Porträttstudie i lergodslera. Kursen tar upp
grundläggande modelleringsteknik, hjälpmetoder som exempelvis syftning och klassisk
formtagning i gips. Inga förkunskaper krävs.
Teckning - fortsättning
Kurstid: 24-28 juni
Kursen vänder sig till dig som redan har
grundläggande kunskaper om perspektivlära
och proportioner och har viss teckningsvana
sedan innan. Du får öva och fördjupa dina
färdigheter.
Akvarell och färglära
Kurstid: 1-5 juli
Praktisk och teoretisk färglära för dig som vill
få bättre kunskap om hur du kan blanda och
använda dina akvarellfärger. Praktisk färglära
där du gör färgblandningar och färgprover.
Bilderbok illustration
Kurstid: 1-5 juli
Gör verklighet av din bilderboksidé. Är du
nyfiken på hur en bilderbok kommer till?
Kanske har du en egen idé som du skulle vilja
förverkliga? Du får lära dig teknik och berättande i bild och text.
Ljud- och radiokurs
Kurstid: 1-5 juli
I kursen lär du dig digital ljudbearbetning
och får pröva på att göra radioteater. Under
kursveckan kommer du att arbeta i vår studio
med programmet Pro Tools.
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Poesikurs
Kurstid: 1-5 juli
Ansökan senast: 5 maj
Poesi betyder att skapa, att göra, och det är
dikter vi ska skapa och samtala kring denna
vecka. Kursen vänder sig till dig som har ett
genuint intresse för eller nyfikenhet på poesi.
Sjung ut!
Kurstid: 1-5 juli
Förverkliga drömmen om att kunna sjunga!
Under denna kurs tränar vi rösten enligt
Voice-in-Powermetoden och utvecklar vår
musikaliska kreativitet med roliga lekar och
övningar och sjunger ensemble med lättare
stämmor.
Skrivarkurs
Kurstid: 1-5 juli
Denna skrivarkurs är inriktad på berättande
texter. Vi talar om idéer och teorier bakom
skrivandet och har kortare textgenomgångar
där vi talar om varandras texter.
Workshop i färggrafik
Kurstid: 1-5 juli
Vi arbetar med färggrafik och prövar på olika
tryckmetoder som collografi, viscositetstryck
med olika övervalsningar och experimenterar
även med enklare fotoöverföringar.

Önnestads folkhögskola
Byagatan 30
291 73 Önnestad
Tel: 044-785 01 00
Internat: 44 bäddar
www.onnestadsfolkhogskola.se/
info@onnestadsfolkhogskola.se
(Skåne län)
Huvudman: Önnestads folkhögskolas garantiförening.
Kurs i livskvalité
Kurstid: 10-18 juni
Ansökan senast: 1 maj
Kurs i livskvalité för personer med dövblindhet med någon form av utvecklingsstörning.

Cosplay
Kurstid: 8-12 juli
Ansökan senast: 26 april
I kursen kommer vi gå igenom de olika
delarna som ingår i Cosplay. Bäst lämpad för
nybörjare.
Återbruk av konserver, kakformar, ljushållare och annat att dekorera med
Kurstid: 8-12 juli
Ansökan senast: 26 april
Vi kommer att arbeta med konservburkar,
popnitar, ståltråd, kakformar, ljushållare och
annat smått och gott att dekorera med.

Grafiska trycktekniker
Kurstid: 17-20 juni
Ansökan senast: 26 april
Du kommer att få prova på: screentryck på
textil, schablontryck, kartongtryck, djuptryck
med mjölkkartong och linolium högtryck med
torrnål.
Digital fotografering grundkurs och fortsättningskurs
Kurstid: 24-28 juni
Ansökan senast: 26 april
Vi går igenom kamerans funktioner, utsnitt,
bländare och slutartid, ljus och komposition.
Kursen innehåller teori och praktiska övningar. Inga förkunskaper krävs. Egen digital
systemkamera behövs.
Sommarkurs för dig med funktionsnedsättning
Kurstid: 1-6 juli
Ansökan senast: 5 april
Sommarkurs med lägerkänsla. Under fem intensiva dagar får du spela, sjunga, dansa och
skapa tillsammans med andra i grupp.
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Österlens folkhögskola
Box 13
273 21 Tomelilla
Tel: 0417-280 00
Internat: 85 bäddar
www.osterlen.fhsk.se/
kansli@osterlen.fhsk.se
(Skåne län)
Huvudman: Föreningen Österlens folkhögskola.
Ansökan senast: 6 maj
Odla på Österlen
Kurstid: 1-5 juli
Odlingsintresserad? Vill du lära dig om odling
och inspireras på underbara Österlen? Vi varvar olika odlingsmoment i skolans köksträdgård och gör inspirerande studiebesök.
Poesi och mystik
Kurstid: 1-4 juli
Kursen är för dig som är intresserad av kombinationen poesi/mystik. Vårt fokus är poeter
inom sufism: Islams andliga gren. Vi läser
bland annat Rumi och Ibn Arabi. Utflykter,
musik, grillning och högläsning.
Skiktmåleri
Kurstid: 1-5 juli
Skiktmåleriets möjligheter gjorde oljemåleriet
till ett vinnande koncept. Du lär dig skiktmåleriteknik genom praktik och studier av
måleriets mästare.
Skiktmåleri
Kurstid: 5-9 augusti
Skiktmåleriets möjligheter gjorde oljemåleriet
till ett vinnande koncept. Du lär dig skiktmåleriteknik genom praktik och genom studier
av måleriets mästare.
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Vandra och fotografera på Österlen
Kurstid: 6-9 augusti
Kursen vänder sig till nybörjare. Fotografins
grunder: ljus, bildkomposition, utrustning, inställningar och redigering. Tips kring vandring
och utrustning. Du bör kunna gå cirka 5 km i
lugn takt.

Vad kan vi hjälpa dig med?
Vi som ger ut den här katalogen
ansvarar för den samlade informationen om landets alla folkhögskolor. Vi driver den gemensamma
webbplatsen folkhögskola.nu, där
du hittar alla Sveriges folkhögskolor
och deras kurser. Titta gärna in där
för mer information.
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