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Kom igång med din Mac
4 ggr | 1 590 kr | grund 
ons 13.30-15.45 | start 5/9
4 ggr | 1 590 kr | forts
tis 17.30-19.45 | start 11/9

Bildhantering för Mac
3 ggr | 1 290 kr | ons 10-12.30 | start 24/10

MoBil & Surfplatta

Lokal på Södermalm
Ledare: Gabriel Eliasson, Alma Taawo och 
Gunnar Björnwall (Android)

Kom igång med din iphone
3 ggr | 995 kr | grund | ons 10-12.30
start 12/9
3 ggr | 995 kr | grund | ons 13.30-16
start 31/10
3 ggr | 995 kr | forts | ons 13.30-16
start 10/10

Kom igång med din ipad
3 ggr | 995 kr | grund | 17.30-19.45
start tors 27/9 eller tis 6/11
3 ggr | 995 kr | forts | 17.30-19.45 
start tors 15/11

Kom igång med din smartphone/an-
droid (Samsung, Sony Ericsson, HtC)
3 ggr | 995 kr | grund 
tis 13.30-16 | start 18/9
tis 13.30-16 | start 6/11
ons 17.30-19.45 | start 17/10
3 ggr | 995 kr | forts
ons 17.30-19.45 | start 28/11

Kom igång med din smartphone/an-
droid (inkl. Doro)
3 ggr | 995 kr | tis 10-12.30 | grund långsam 
takt | start 18/9  

ViKtiG iNforMatioN

Kontaktperson för SPF på Studieförbundet 
Vuxenskolan Stockholm är Margareta Forse-
lius, verksamhetsutvecklare, tfn: 08-679 03 81, 
e-post: margareta.forselius@sv.se, adress: 
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm, Box 4322, 
102 67 Stockholm.

Viktig information om din anmälan!
Om du har deltagit i vår verksamhet tidigare och/
eller återanmält dig till någon av våra cirklar kom-
mer du automatiskt att få en kallelse i början av ter-
minen. Förhinder meddelas via telefon eller mejl till 
Margareta Forselius omgående eller så snart du fått 
kallelsen/fakturan. 

För kompletta avbokningsregler, se 
www.sv.se/stockholm

Vi har uppdaterat vår integritetspolicy som beskri-
ver hur och varför vi behandlar dina uppgifter.  För 
mer info, se  www.sv.se

BioDliNG

Biodling för nybörjare
10 ggr | 2 350 kr | tis 18.30-21 | start 28/8
(ej v 44) | Södermalm
10 ggr | 2 350 kr | ons 18.30-21 | start 29/8
(ej v 44) | Södermalm
Ledare: Lars Myrtner
10 ggr | 2 350 kr | tors 18.30-21 | start 15/11
Fortsätter 2019 | Södermalm
Ledare: Bengt Sundbaum

Moderna rön om bin
Tors 18/10 | 200 kr | 18.30-20 | Södermalm
Ledare: Franz Fischer

Data

Lokal på Södermalm.
Ledare: Gabriel Eliasson, Alma Taawo

Avtal mellan SPF och SV!
Alla SPF-medlemmar har 10 % rabatt på 
alla cirklar under 2018.

Bilder ©
 Johnér bildbyrå
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appar 

appkurs för smartphone/surfplatta 
android
3 ggr | 995 kr | tis 10-12.30 
start 20/11 | Södermalm
Ledare: Gunnar Björnwall

EKoNoMi

Bokföring
8 ggr | 2 995 kr | tors 18.30-21 | grund
start 27/9
Södermalm

foto

Lokal på Södermalm. 
Ledare: Calle Elf

Systemkamera – nivå 1
4 ggr | 1 895 kr  
Mån 10-12.30 | start 24/9

Systemkamera – nivå 2
4 ggr | 1 895 kr 
Mån 10-12.30 | start 5/11

HaNtVErK

Silversmide i Vasastan
8 ggr | 3 250 kr | 18-20.30 | start tis 4/9 eller 
ons 10/10 
Vasastan 
Ledare: Cecilia Zedendahl 
 
Silversmide och emaljering 
Lör-sön 20-21/10 | 2 600 kr | 10-16 
Vasastan 
Ledare: Cecilia Zedendahl 

tälj din egen slev 
Lör-sön 22-23/9 | 2 150 kr | 9-16
Ledare: Bengt Waldemarson

täljkurs för kvinnor 
Lör-sön 8-9/9 eller 8-9/12 | 2 450 kr | 9-16
Ledare: Mette Handler

fritt yllebroderi
Lör-sön 6-7/10 | 2 150 kr | 9-16
Ledare: Karin Derland

Sy livstycke – grund
6 ggr | 2 150 kr | mån 18-21
start: 15/10
Ledare: Magdalena Fick

lädersömnad
Lör-sön 17-18/11 | 2 450 kr | 9-16
Ledare: Cathrin Åhlén

Blyinfattat glas 
10 ggr | 2 800 kr | mån 18-21 
varannan vecka | start 27/8 el 3/9 
10 ggr | 2 800 kr | tis 18-21 | start 18/9 
lör-sön 17-18/11 | 2 400 kr | 10-16 
Södermalm 
Ledare: Nanna Clason 

läderhantverk
10 ggr | 2 990 kr | 18-20.30
start tis 28/8 eller tors 30/8
lör-sön 21-22/10 | 1 950 kr | 10-16
Hjorthagen
Ledare: Rikard Hestell

Lyxpaket på Etnografiska museet 
Lör 24/11 eller 15/12 | 790 kr | 12-16 
Etnografiska museet 
Ledare: Atsuko Sandberg 

Scarfsknytning
Mån 24/9 eller 15/10 | 695 kr | 18-20.30
Södermalm
Ledare: Atsuko Sandberg

tvåändsstickning
Lör 20/10 | 1 100 kr | 10-16  Södermalm
Ledare: Kristina Rolf
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Knyppling – helg
Lör-sön 17-18/11 | 1 550 kr | 9-16 
Södermalm
Ledare: Hedwig Silén-Hermanson

Keramik på alvikstorpet:
tumning, kavling, glasering
5 ggr | 2 470 kr | tors 10-12.15
grund & forts | start 27/9
4 ggr | 2 170 kr | tors 10-12.15
grund & forts | start 8/11
Ledare: Susann Bergensjö Allercrantz
och Håkan Stenborg

Keramik på alvikstorpet: Drejning, 
kavling, glasering och dekorering
5 ggr | 2 470 kr | tors 18-20.15
grund | start 4/10
Ledare: Susann Bergensjö Allercrantz
och Håkan Stenborg

HälSa & liVSStil

Lokal: Alviks Kulturhus, Gustavslundsv. 168

Qigong – taichi qigong
12 ggr | 1 150 kr | tis 11-12 | start 11/9 
Ledare: Harriet Sohlman

Qigong
Mjukar upp muskler och leder, främjar cirkulatio-
nen samt förbättrar koordination och balans.
10 ggr | 990 kr | tors 10-11.30 | start 13/9 
Ledare: Anna Holtenstam

lättgympa
Mjuka, enkla och gymnastiska rörelser till musik.
12 ggr | 710 kr | tor 9.30-10.30 eller 11-12  
start 13/9
Ledare: Barbro Bengtson

MuSiK

Lokal på Södermalm.
Ledare: Klaes-Göran Jernhake

Musikens historia från Stravinskij till 
arvo pärt 
Här tas i första hand upp modernismens genom-
brott i början av 1900-talet och den neoklassicis-
tiska mellankrigstidens musik. Parallellt med dessa 
inriktningar behandlas även mer traditionella ut-
vecklingar i England, Norden och Sovjet. Som en 
epilog ges en överblick över utvecklingen decennier-
na efter 2:a världskriget.
8 ggr | 1 380 kr | ons 10.30-13 | start 3/10
 
Musiklyssning och konserter 
Här får du bekanta dig med några berömda tonsät-
tares verk, vilka kommer att framföras i Konserthu-
set i höst. Musikens uppbyggnad belyses och musi-
ken sätts in i sitt historiska sammanhang.
8 ggr | 1 380 kr | mån 14-16.30 
start 1/10 
  
Symfonins historia från Berlioz och 
Mendelsohn till Mahler 
Du får följa symfonins historia, efter Beethoven och 
Schubert, fram till början av 1900-talet då uppfatt-
ningen om vad en symfoni kunde vara hade utvid-
gats betydligt.
10 ggr | 1 720 kr | mån 10.30-13 
start 1/10 

SaMHällE

integration eller utanförskap – en 
fråga om kunskap?
5 ggr | 425 kr | tors 14.30-16.45
start 27/9 | Södermalm
Ledare: Ing-Marie Persson

SjöliV

förarintyg navigationskurs
4 ggr | 2 975 kr | lör-sön 9-16 | intensiv
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10-11/11 och 24-25/11 | Södermalm
Ledare: Björn Mellbom

SKriVa

Lokal på Södermalm.

Skrivarkurs, grund 
7 ggr | 2 550 kr | tors 18-20.15 | grund
start 18/10  
Ledare: Malin Haawind

ta tag i ditt skrivande
6 ggr | 2 050 kr | ons 16.45-18.15 | grund 
varannan vecka | start 26/9
6 ggr | 2 450 kr | ons 18.30-21 | forts 
varannan vecka | start 26/9
5 ggr | 2 250 kr | lör 13-15.30
forts avancerad | varannan vecka 
start 29/9
Ledare: Helga Härle

att skriva roman- och novellmanus
7 ggr | 2 450 kr | ons 14-16.15 | start 26/9
Ledare: Åke Sandahl

Skriv om ditt liv
6 ggr | 2 450 kr | tis 14-16.15 | varannan 
vecka | grund | start 25/9 
Ledare: Eli Åhman Owetz

SläKtforSKNiNG

Lokal på Södermalm.
Ledare: Ulf Berggren

Nyfiken på släktforskning 
Ons 12/9 | 250 kr | 13-15.30 

Släktforskning – grund 
7 ggr | 1 975 kr | mån 9.30-12 | start 17/9 
7 ggr | 1 975 kr | mån 13-15.30 | start 29/10 
7 ggr | 1 975 kr | tis 18-20.30 | start 2/10 
2 ggr | 1 975 kr | lör 10-16 | intensiv | 17/11 
och 24/11 

Släktforskning – fortsättning 1 
6 ggr | 1 975 kr | mån 13-15.30 | start 17/9 

Släktforskning – fortsättning 2 
6 ggr | 1 975 kr | tis 9.30-12 | start 13/11 

Handstilsläsning 
4 ggr | 1 875 kr | tis 18-20.30 | start 27/11 

forska vidare med dator 
5 ggr | 1 875 kr | mån 9.30-12 | start 19/11 

SpråK

fiNSKa

finska, grund a1
10 ggr | 1 985 kr | ons 18.30-20
start 26/9 | Södermalm
Ledare: Henri Nyman

fraNSKa

Ledare: Jean-Marie le Huche

franska, avancerad
Repetitionscirkel för dig som behärskar språket och 
vill hålla liv i kunskaperna. 
10 ggr | 850 kr | mån 16-17.30 | start 1/10
Brommaplans bibliotek, Klädesvägen 12

fransk konversation
Vänder sig till dig som har goda baskunskaper i 
franska språket.
12 ggr | 1 375 kr | tors 12.40-14.10 | start 27/9
Östermalms föreningsråd, Valhallav. 148

Vardagsfranska
Vänder sig till dig som har vissa grundkunskaper i 
franska språket men som inte är helt nybörjare. 
12 ggr | 1 375 kr | tors 14.25-15.55  | start 27/9
Östermalms föreningsråd, Valhallav. 148
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italiENSKa

Lokal på Södermalm.
Ledare: Federico Puggioni

Grund a1 del 1 
10 ggr | 1 985 kr | tors 15.30-17 | start 4/10 

fortsättning a1 del 2 
10 ggr | 1 985 kr | tis 15.15-16.45 | start 2/10
 
fortsättning a1 del 3 
10 ggr | 1 985 kr | tors 18-19.30 | start 4/10 

fortsättning a2 del 1 
10 ggr | 1 985 kr | ons 15-16.30 | start 3/10 

 fortsättning a2 del 2 
10 ggr | 1 985 kr | tis 18-19.30 | start 2/10 

fortsättning a2 del 3 
10 ggr | 1 985 kr | mån 10-11.30 | start 1/10

rySKa

ryska – grund
10 ggr | 1 985 kr | tis 18-19.30 | start 25/9
Södermalm
Ledare: Henri Nyman

SpaNSKa

Spansk litteratur och konversation B2
10 ggr | 1 075 kr | tis 9.30-11 | start 25/9
Östermalms föreningsråd, Valhallav. 148
Ledare: Hans-Allan Carlson

tECKNa oCH Måla

Lokal på Södermalm.

Målarlördag med akvarell 
Lör 15/9 | 940 kr | 10-16 | nyb & forts 
Ledare: Lisa Stålspets 

Målarlördag med olja & akryl 
Lör 29/9 | 940 kr | 10-16 
nyb & forts  
Ledare: Lisa Stålspets 

akvarell grundkurs 
Lör-sön 27-28/10 | 1 590 kr | 10-16 
nyb & forts 
Ledare: Lisa Stålspets 

olja & akryl grundkurs
Lör-sön 24-25/11 | 940 kr | 10-16 | nyb & forts 
Ledare: Lisa Stålspets 

teckning grundkurs 
Lör-sön 29-30/9 eller 27-28/11 | 1 590 kr 
10-16  
Ledare: Nanna De Wilde 

Kalligrafi
Lör-sön 15-16/9 eller 20-21/10 | 1 750 kr
10-16 | nyb
Ledare: Dipak Lahiri

Färgkalligrafi
Lör-sön 17-18/11 | 1 750 kr | 10-16 | nyb 
Ledare: Dipak Lahiri

Kurbitsmålning
Lör-sön 13-14/10 | 1 550 kr | 10-14.30 | nyb 
lör-sön 10-11/11 | 1 550 kr | 10-14.30 | forts 
Ledare: Helena Birkenblad

träDGårD

trädgårdsplanering – grund
6 ggr | 2 250 kr | tis 18.30-21 | start 13/11
Lör-sön 17-18/11 | 2 025 kr | 10-16
Södermalm
Ledare: Lars Myrtner
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och fram till idag: från Dürer och Rembrandt via 
Wienerexpressionisterna Schiele och Kokoschka 
eller nordiska sekelskifteskonstnärer som Zorn och 
Schjerfbeck och fram till dagens konstnärer som 
Lena Cronqvist och Marianne Lindberg de Geer. 
Onsdag 26/9 | 220 kr | 13-ca 15 

Konsten i paris 
Göran Ståhle ”vandrar runt” i Paris; en stad fylld 
av konst, både ny och gammal. Här presenteras 
mästerverk på Louvren, Musée d´Orsay, Centre 
Pompidou och många andra muséer. Dessutom visas 
exempel på offentlig utsmyckning i Paris, vad man 
kan se på gallerier och mycket, mycket mer... 
Onsdag 21/11 | 220 kr | 13-ca 15 

aNDErS HaNSErS Nya filMEr

från aBBa till Mamma Mia! 
Upplev den fantastiska historien från 1974-1999 be-
rättad av ABBA-medlemmarna själva och deras när-
stående vänner. Anders Hanser var ABBAs officiella 
fotograf och då han var nära gruppen kunde han ta 
unika bilder. I början var han även radioproducent 
och har sparat alla inspelningarna. Närmare ABBA 
än så här kommer man inte. 
Torsdag 18/10 | 220 kr | 13-ca 15 
Lokal: Biografen Capitol, S:t Eriksgatan 82
  
Sven Hedin och Sidenvägen 
Den 27 juni 1902 anländer Sven Hedin, efter sin 
andra Asienexpedition, till Skeppsbrokajen i Stock-
holm. Där väntar honom folkets jubel och kung 
Oscar II med ett adelsbrev, det sista som utfärdas i 
Sverige. Redan som trettonåring började Sven He-
din rita kartor och skriva egenhändigt illustrerade 
hjältesagor. Drömmen om att bli upptäcktsresande 
väcktes den 24 april 1880 när Hedin såg Norden-
skiölds Vega komma ångande på Stockholms ström., 
vars besättning togs emot som hjältar.
Torsdag 6/12 | 220 kr | 12.30-ca 14.30
Lokal: Biografen Grand, Sveavägen 45 

tEMa rESMål

Pris inklusive kaffe och kaka.
Lokal: Biografen Victoria, Götgatan 67

Sydafrika
Jörgen Fredriksson, grundare av Världens resor, har 
rest ett flertal gånger i Sydafrika och berättar och 
visar bilder från sin vandring i Drakensbergen, cy-
keltur i Soweto, vin- och konstsafari i Stellenbosch, 
resan längs Garden Route till Kapstaden, olika safa-
ris samt besök på Apartheidmuseet i Johannesburg. 
Sydafrika är ett fantastiskt vackert land med en va-
rierad geografi. Sydafrikas nutidshistoria är maka-
löst spännande. Vad händer i Sydafrika efter Zumas 
fall? Har ANC kvar sitt stöd i landet? 
Onsdag 28/11 | 220 kr | 13-ca 15 

Gamla och Nya Sidenvägen 
Jörgen Fredriksson, sinolog och Asienexpert, tar dig 
med på en resa längs världens mest mytomspunna 
handelsväg. Här görs nedslag i några av de 26 länder 
längs det som kallades Sidenvägen. Följ med på en 
visuell resa med avstamp i de gamla oasstäderna 
Samarkand och Bukhara i Uzbekistan. Från klassis-
ka sagostäder färdas vi över Himmelska bergen och 
vidare till de buddhistiska grottsystemen i öknarna 
Taklamakan och Gobi i västra Kina mot slutmålet 
Xian i nordöstra Kina. På senare år har Kina lanse-
rat begreppet Nya Sidenvägen som ett samlingsbe-
grepp för sina enorma satsningar på infrastruktur; 
på kort tid har landet byggt upp ett järnvägsnät som 
nu utgör 70 % av världens snabbtåg. 
Onsdag 3/10 | 220 kr | 13-ca 15

KoNSt oCH Kultur

Pris inklusive kaffe och kaka.
Lokal: Biografen Victoria, Götgatan 67

Självporträtt 
Göran Ståhle, museipedagog och författare, berät-
tar om självporträttens mästare från renässansen 

Kultur och föreläsningar



KoNDiSVaNDriNGar

Kondition och kondiskultur på samma gång! 
 
26/8  Karlbergs slottspark och Karlbergs-bro 
16/9  Bredäng - den perfekta förorten? 
7/10  Spånga C genom Solhem till Nälsta gård 
11/11  Humlegården via Villastan till Östra station 
2/12  Mariabergets historia 

Samlingsplatser meddelas i kallelsen. Sön-
dagar enligt ovan | 11 eller 13.30 
420 kr för fem tillfällen, 140 kr/enstaka till-
fälle, exklusive förtäring. Vid förhinder kan 
en vandring överlåtas till annan deltagare, 
men ej sparas. 

ruM för NyfiKNa

Samlingsplats meddelas i kallelsen.

olle olssons Hagalund – museum 
och konstnärshem
Idag finns bara ett fåtal trävillor kvar av de äldre hu-
sen i gamla Hagalund; området som idag benämns 
Blåkulla. Konstnären Olle Olsson bodde hela sitt liv 
i huset som byggdes 1891 av hans morfar snickar-
mästare Carl Brolin. Huset präglas av snickarglädje 

och utsirade trädetaljer. Husets alla målningar, 
teckningar och skisser samt originalinredning finns 
kvar. Olle Olssons dotter Lena Olsson Petrén guidar.
Tisdag 2/10 | 250 kr | 13-14.15

Bromma reningsverk åkeshov
Stockholms och Sveriges äldsta avloppsreningsverk 
är fortfarande i drift. Varje dygn renas vatten för 
cirka 290 000 invånare från norra och västra Stock-
holm; från Sundbyberg, Järfälla och Ekerö. Du får 
lära dig hur reningen går till och varför det är vik-
tigt att inte oönskade ämnen hamnar i avloppet. 
Tisdag 1/11 | 250 kr | 13.30-15

Anmälan och avanmälan 
Kontakta Margareta Forselius, 
margareta.forselius@sv.se eller
08-679 03 81.

Kom ihåg att avanmäla dig om du fått 
förhinder till en kurs eller 
ett kulturarrangemang.

Hela utbudet på www.sv.se/stockholm


