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Vi har kurser och före läsningar på  
Lidingö och Norrtälje också!  

Alla kurser och föreläsningar hittar du  
på medborgarskolan.se

KONTAKTA OSS 
Besöksadress: Hagagatan 23A, T-bana Odenplan 
Postadress: Box 19193, 104 32 Stockholm  
Pg 19 69 29-4 | Bg 64-4451

Telefon  
Kursadministration 010-157 63 61  
Växel 010-157 60 00 

E-post och hemsida 
info.sthlm@medborgarskolan.se 
medborgarskolan.se/stockholm

Följ oss 
Du vet väl att du kan följa oss och tycka till  
om oss på både Facebook och Instagram?

Onlinekurser 
Nu kan du läsa onlinekurser i Medborgarskolan 
Stockholms regi. Kurserna fungerar på dator, 
läsplatta och mobil. Läs mer på sid 15. 

Teckenför klaring
Du får ett intyg efter kursen

Vi har också verksamhet i 
Haninge, Huddinge, Nacka, Solna, Sundbyberg, 
Tyresö, Täby,  Lidingö och Norrtälje.

Produktion
Form & text: Medborgarskolan Sthlm
Mulder & Co
Foto: omslagsbild Tina Axelsson, övriga  
fotografier från Johnér, Matton Images och  
Shutterstock om inte fotograf anges.
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Plojtävling  
– läs med eftertanke och vinn
Någonstans i utbudet har vi smugit in en kurs 
som är så osannolik att den mycket riktigt inte 
finns. En plojkurs i katalogen och på hemsidan 
är en liten kär tradition vid det här laget.  
Du minns väl den om duvmatning för några år 
sedan? När du hittat plojkursen i katalogen eller 
på hemsidan, skicka oss ett mejl och berätta 
vilken kurs som är en fejk. Skriv ordet plojkurs  
i mejlets ämnesrad och sänd det senast den  
14 mars till info.sthlm@medborgarskolan.se.  
Tre vinnare lottas därefter fram. De får varsitt  
presentkort à 1 000 kronor hos Medborgarskolan.
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Mattias Klum 
Big World, Small Planet 
13/4, kl 18.30 390 kr
Vi står inför vår tids största utmaning. Vår planet 
förser oss med mat, rent vatten och frisk luft, men 
växthusgaserna i atmosfären ökar, liksom utfisk-
ning och skövling av regnskog. Mattias Klum ger 
fördjupad förståelse och inspirerar till hopp och 
nytänkande. Du får ta del av den allra senaste  
vetenskapen och samtidigt uppleva jordens magni- 
fika skönhet. Med en genomgripande global 
förändring kan vi uppnå en hållbar framtid.

Mattias Klum nämns av National Geographic som 
”en av vår tids främsta natur- och miljöfotografer”, 
med ett stort engagemang i miljöfrågor. 

Han är aktuell med boken ”Big World, Small Planet” 
i samarbete med Johan Rockström, professor i  
miljövetenskap, chef för Stockholm Resilience Center 
och en av världens mest anlitade miljöföreläsare.

Markus Heilig
Den berusade hjärnan
Må 7/3, kl 18.30 290 kr
Vad är det som gör att vi vill berusa oss? Vad skiljer 
socialt eller njutningsbaserat drickande från 
missbruk? Modern neurovetenskap ger en ökad 
förståelse för hur hjärnan påverkas av alkohol 
och droger, men visar också på nya vägar för be-
handling utifrån individuella förutsättningar, utan 
moralism eller fördömanden. Både arv och social 
miljö påverkar hur vår hjärna reagerar, hur vi kan 
förhålla oss till berusning och hur vi kan undvika 
eller övervinna missbruk.

Markus Heilig är världsledan-
de beroendeforskare, tidigare 
forskningschef vid National 
Institute on Alcohol Abuse 
and Alcoholism, nu professor 
vid det nyinstiftade forsknings-
centret CSAN 
vid Linköpings 
universitet. 
Aktuell med 
boken ”Alkohol, 
droger och 
hjärnan”.

Sara Stridsberg 
Om att skriva
Må 11/4, kl 18.30 290 kr
En kväll med Sara Stridsberg – med tankar, tips 
och reflektioner kring skrivande. Vi pratar om 
inspiratörer som Marguerite Duras, Sarah Kane 
och Elfride Jelinek och om att skriva skönlittera-
tur, dramatik och att översätta. Under kvällen är 
du välkommen att delta i samtalet. Skicka gärna 
in frågor du vill ska tas upp i förväg via mejl till 
info.sthlm@medborgarskolan.se

Sara Stridsberg har uppmärk-
sammats för romaner som 
”Beckomberga” och ”Darling 
River”, men också för sin dra-
matik. Ofta har hennes texter 
sammanvävt fakta och fiktion, 
som i pjäsen ”Valerie Solanas 
ska bli president i Amerika”.  

I höstas kunde vi se ”Beckomberga” på Dramaten 
och ”Konsten att falla” på Teater Galeasen. Bland 
hennes många utmärkelser märks ”De Nios Stora 
Pris” 2015 med motiveringen ”För ett författarskap 
präglat av drömsk klarhet, intensiv närvarokänsla 
och inlevelse med de utsatta”.

Anna Kåver 
Ja, men tänk om…
On 16/3, kl 18.30 290 kr
Om oro – fakta, reflektioner, optimism och 
förhållningssätt. Tillvaron är fantastisk men knap-
past trygg, förutsebar och alltigenom lycklig, och 
kommer aldrig att bli det. En del påverkas mer 
av de globala hoten, andra lider mest av det som 
hotar den egna tillvaron. Många känner igen sig 
i orons väsen – ett slags överhettning av tankar, 
nästan omöjliga att få stopp på. Om vi nu inte vill 
leva med skygglappar för omvärlden, hur gör vi 
då? Den mest effektiva hjälpen finns där vi minst 
anar det…

Anna Kåver är psykolog,  
psykoterapeut och författare. 
Hon är också aktiv inom 
forskning och behandlingsut-
veckling. Bland hennes böcker 
märks Att leva ett liv, inte vinna 
ett krig. Om acceptans. Hon 
tog emot Disapriset för popu-
lärpsykologiskt författarskap 
år 2010.

     Vårens
föreläsningar
      2016

Nu är det dags för en nystart.  
Fyll på med nya tankar och insikter, 

ta del av all kunskap. Våra före- 
läsningar blir ofta fullbokade, så 
tänk på att boka dig i god tid!  

Läs mer om föreläsningarna på  
medborgarskolan.se/stockholm

Mattias Klum
Föreläser om Big World, Small Planet den 13 april 
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Diplomutbildningar i Stockholm.

Visual Merchandiser, Inredning rum & form, Svetslicens – MMA, MakeUp Artist,  
Hårstylist, Florist, Trädgård, PR-assistent (online), Författarlinjen, Skriv kriminellt,  
Konditor, Kallkök & Café, Kock, Hälsokock, Raw foodkock, Näringslära, Lunchkock

Funderar du på en nystart i livet? Kanske byta karriär helt och hållet eller lära dig mer om  
ett fritidsintresse du brinner för? På våra diplomutbildningar ställs du inför nya utmaningar och vi  
erbjuder en serie av inspirerande grund- och påbyggnadskurser. medborgarskolan.se/diplomutbildningar

Anmäl 
dig nu!

VÅRENS FÖRELÄSNINGAR
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Artificiell intelligens 
Fredrik Heintz
Ti 5/4, kl 18.30 290 kr
Autonoma robotar (datorer och robotar som kan 
lära sig själva), automatisk talande kundtjänst, 
obemannade flygplan – nyss var det science 
fiction-fantasier, nu förändras vår vardag och 
våra förväntningar på vad tekniken kan klara. Nya 
frågor föds, kan maskinerna bli medvetna om sig 
själva, kan de tänka? Kan de på sikt bli en fara för 
oss? Fredrik Heintz utvecklar autonoma robotar 
vid Linköpings Universitet, han berättar här om 
aktuella utmaningar, om pågående forskning, och 
vart utvecklingen är på väg.

Fredrik Heintz är forskare och 
docent vid Linköpings univer-
sitet, och ordförande i Svenska 
AI-sällskapet.

Minska matsvinnet!
Peter Streijffert
On 24/2, kl 19.00                                       
295 kr
Var fjärde matkasse slängs. 
Vi behöver vända trenden. 
Föreläsningen vänder sig till 
alla som vill lära sig ta tillvara 
på allt som ligger i kylskåpet, 
minska på onödiga förpackningar, minska mat- 
svinnet och samtidigt laga bra, billig och god mat!
Peter Streijffert är författare, kock och föreläsare 
och kom i höstas ut med sin fjärde bok ”Smak”  
– om att matcha mat och vin.

Svarta hål 
Kambiz Fathi
To 11/2, kl 18.30 290 kr
Svarta hål hör till de mest extrema och bisarra 
företeelserna i vårt universum. Från de allra 
minsta, som kanske skapades vid den stora 
smällen, till de supertunga i centrum av de stora 
galaxerna. Som de mest effektiva energiprocesser 
vi känner till, spelar svarta hål en viktig roll för 
hur hela universum utvecklas. Ta del av hur en 
tankekonstruktion, introducerad för att få den nu 
100-åriga allmänna relativitetsteorin att gå ihop, 
kom att utvecklas till ett av den moderna fysikens 
mest spännande forskningsfält.
Kambiz Fathi är docent i astrofysik vid Stockholms  
universitet. Hans forskning fokuserar på hur 
universums struktur formas och utvecklas samt 
hur galaxer samverkar med supertunga svarta hål 
i deras centrum.

Överlev i vildmarken
Ola Skinnarmo
Må 25/4, kl 18.30 290 kr
Fler och fler av oss längtar efter äventyr och 
naturupplevelser. Ibland kan vi utsätta oss för 
faror vi inte räknat med. Ola Skinnarmo delar 
med sig av grundläggande överlevnadstekniker, 
som hur man orienterar sig i naturen eller gör 
upp eld med hjälp av en läskburk. Själv har han 
klarat sig ur flera livshotande knipor, som fall ned 
i glaciärsprickor, möten med utsvultna isbjörnar 
och seglatser i stormiga vatten fyllda med isberg.
Ola Skinnarmo hör till Sveriges mest erfarna 
äventyrare. Han var första svensk att skida till 
både Syd- och Nordpolen, och har under sina  
expeditioner överlevt många livshotande situa- 
tioner. I vår är han aktuell med boken ”Överlev-
nadsguiden”.
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Konst & hantverk  
– tålamod & passion

Att jobba med händerna stimulerar kreativiteten och skapar lugn i en stressig vardag. I vår väl-
komnar vi Inger Johanne Rasmussen som i kursen Textil intarsia delar med sig av sin konstnärliga 
process som du sedan använder dig av när du”målar” ditt eget konstverk med nål och tråd. Vill 
du motverka stress och frigöra din kreativitet är kanske Art therapy något för dig. Gå i Skoskola 
med skomästare Carina Eneroth eller lär dig vikningar från grunden till mer avancerade format i 
Pappersvikning – origami. Även Svetslicens–MMA startar i januari. Fo
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Kom igång Gratis! 
Materialvisning på Kreatima 
Träffa Medborgarskolans ledare som 
förevisar teknikerna teckning, akvarell-, 
akryl- och oljemålning.
On 10/2, kl 18.30–20.00

Besatt av tygbitar Gratis!
Om lappar och lappteknik Anna-Greta 
Lindström berättar om hur hon genom 
åren skapat bruksvaror och dekorativa 
konstverk av tygbitar.
To 14/1, kl 18.00–19.30

Bland maskor i stickat  
och virkat Gratis!
En resa i tid och rum. Från kungar och 
drottningars garderober via allmoge 
till dagens catwalk. Vi gör nedhopp i 
historien och tittar på vad som stickats 
och virkats och hur olika tekniker och 
traditionella mönster utvecklats på olika 
platser i Sverige och utomlands.

Camilla Svensson, som bl.a. arbetat på 
Handarbetets Vänners ateljéer med textil 
konst till offentlig miljö berättar.
To 18/2, kl 18.00–19.30

Korgflätning  Gratis! 
– ett miljövänligt hantverk 
Zoltan Örhalmi, utbildad i korgmakeri, 
berättar och ger tips om hur man odlar 
korgvide och tillverkar korgföremål till 
trädgård och inredning.
To 3/3, kl 18.00–19.30

Alla kan teckna, nybörjare
Må 22/2 18.00 eller  
ti 23/2 13.00, 6ggr 1 845 kr
Lö–sö 12–13/3 eller 9–10/4  1 945 kr
Forts. Må 25/4, 6 ggr 1 845 kr

Teckna med blyerts, tusch  
och vattenfärg
Lö–sö 12–13/3, kl 10.00–16.00 1 850 kr

Teckna porträtt
Eliana Borozanov
Lö–sö 9–10/4, kl 10.00–15.00 1 625 kr

Kroki – teckna levande modell
Må 25/4, kl 18.00–20.30, 3 ggr 1 590 kr

Illustration
Sabina Larsson
Bilder som belyser och förstärker 
budskap i texter. Bildkommunikation, 
arbetsprocesser och material.
Må 14/3, kl 18.30–21.00, 6 ggr 1 850 kr

Botanisk illustration 
Carina Norefalk
En introduktion i att illustrera växter. Vi 
studerar växternas uppbyggnad, utseende 
och översätter iakttagelserna till ett eget 
bildspråk. 
Sö 6/3, kl 11.00–13.30, 4 ggr 1 350 kr

2D-Animation 
Lars Hedelin
Introduktion till den animerade filmens 
grunder. Praktiska övningar som ger dig 
verktyg att göra egna projekt.
To 7/4, kl 18.30–21.00, 6 ggr 1 950 kr

Perspektivlära
Jonatan Lennman
Lär dig att få föremål, hus och torn att se 
tredimensionella ut. Praktiska övningar 
varvade med teori.
Lö–sö 16–17/4, kl 10.00–16.00 1 550 kr

Serieteckning
Sabina Larsson
Seriesidans anatomi och berättartekniker.
To 10/3, kl 18.00–21.15, 5 ggr,  
för vuxna 1 850 kr
Lö 12/3, kl 10.00–12.30, 5 ggr,  
från 8 år 1 600 kr

Manga – japanska serier
Hiromi Hinata, Yukina Watanabe
Lö 6/2, kl 10.00 eller 14.00, 5 ggr,  
8–12 år 1 600 kr
Lö 12/3, 6 ggr,  
ungdom och vuxna 1 900 kr

Kalligrafi/Textning
Dipak Lahiri
Lär dig skriva vackra bokstäver, rakt och 
kursivt med olika pennor.
Lö–sö 27–28/2, kl 10.00–16.00 2 100 kr

Kalligrafi – färg 
Att skriva vackert och effektfullt i färg 
med stål- och filtpennor.
Lö–sö 9–10/4, kl 10.00–16.00 2 100 kr
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Botanisk 
illustration

Botanisk illustration 
av Carina Norefalk. 
(Bilden är beskuren)

KA
LLIG

RA
FI



KONST & HANTVERK

KONTAKTA OSS VID FRÅGOR    MEDBORGARSKOLAN.SE/STOCKHOLM ELLER     010-157 63 616

Vid akvarellmålning måste man 
ha en noggrann plan. Vita parti-
er får man genom att lämna det 
vita papperet omålat. Akryl är 
en vattenlöslig, luktfri och 
snabbtorkande tubfärg.   

Måla traditionellt eller med 
akvarellteknik eller med svamp 
på akvarellpapper, pannå eller 
duk. Oljan med sina kraftfulla 
kulörer och den långsamma 
torkningen, ger dig ytterligare 
alternativ. Lär dig grunderna 
inom färgteori och färgblandning.

Akvarell – prova på
Lär dig grunderna och testa om akvarell-
målning är något för dig.
Lö–sö 27–28/2, kl 10.00–14.30 1 925 kr

Akvarell och Akvarell 55+
Susanne Sjöström, Eliana Borozanov
Övningar i färg, form, ljus och kom-
position med utgångspunkt bl.a. från 
stilleben.
Må 22/2 kl 18.30 eller  
Må 15/2 kl 15.00, 6 ggr 1 950 kr

Landskap – experimentera  
med akvarell
Eliana Borozanov
Dagens akvarellteknik tillåter otaliga 
experiment med pigment och rika vatten- 
flöden vilket lämpar sig väl i ett frigörande 
och experimenterande landskapsmåleri.
Lö–sö 5–6/3, kl 10.00–15.00 1 650 kr

Akvarellmålning med 
teckningsgrunder
Ti 23/2, kl 18.30–21.00, 6 ggr 1 995 kr

Teckna och måla porträtt
Eliana Borozanov
Lö–sö 7–8/5 kl 10.00–15.00 1 575 kr

Målning för daglediga  
– i valfritt material
Ti 8/3 kl 10.00 eller 14.30, 6 ggr 1 995 kr

Akrylmålning från grunden
Måla traditionellt eller med akvarellteknik, 
måla med svamp, maskera på akvarellpap-
per, pannå eller duk.

On 9/3, kl 18.30–21.00, 5 ggr 2 795 kr
Lö–sö 28–29/5, kl 10.00–15.00 2 125 kr
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Akryl eller olja för nybörjare  
och falska nybörjare
Eliana Borozanov
Färglära, material och bildkomposition i teori och  
praktik. Få kunskap och idéer om hur man läser,  
tolkar och kommunicerar med sina verk.
To 18/2, kl 15.00 el. kl 18.00, 10 ggr 2 750 kr

Akryl eller olja för vana
Eliana Borozanov
Fördjupa dig i måleriets grunder eller arbeta  
med att utveckla ett eget tema/uttryck.
Ti 16/2, kl 18.30–20.45, 10 ggr   2 875 kr

Oljemåleri, nybörjare och erfarna
A. Spendrup, U. Holmberg, E. Borozanov
Må 22/2 kl 13.30, eller 18.00, ti 9/2 kl 18.15  
eller on 17/2 kl 18.30                                 2 150-2 700 kr

Konstverkstad för ungdom 12+
Eliana Borozanov
Vi tecknar, målar akryl, gör collage, tittar på  
olika konstriktningar och inspireras av dem. 
Ti 16/2 eller fr 19/2, kl 16.15–17.45, 8 ggr 1 850 kr

Lilla konstskolan, 7–9 år 
Tytti Pietilä
Bild och form för barn där vi provar på olika material och 
tekniker inom måleri, teckning och skulptur.
On 17/2, kl 17.00–18.00, 10 ggr 1 350 kr

Art therapy                          
Eliana Borzanov
Motverkar stress, förbättrar finmotoriken, koncentra- 
tionsförmågan och stimulerar kreativiteten. Vi målar  
mandalafigurer i varierande svårighetsgrad. Material ingår.
Fr 4/3 kl 17.30 eller lö 16/4 kl 10.30–12.00, 3 ggr 950 kr

Vedic art
Karin Eklund
Vedic Art innehåller 17 principer med kon-
sten som utgångspunkt. Principerna hjälper 
dig på vägen till att finna ditt eget uttryck.
Lö–sö 19–20/3, kl 09.30–16.30,   
exkl mtrl 1 895 kr

Måleri – Stilleben och  
egna kompositioner
Bo Ljung
Målning och teckning med okon- 
ventionella stilleben.
On 10/2, kl 09.00–16.00, 12 ggr 5 350 kr

Porträtt- och modellmålning
Anne-Lie Larsson Ljung
Måla hel-, halvfigur eller bara ansiktet. 
Öva upp känslan för seende, komposi-
tion, anatomi och modellens karaktär.
To 28/1, kl 09.00–16.00, 12 ggr 6 650 kr

Airbrush, nybörjare
Ramon Quinteros
Du lär dig grunderna med motiv- och 
dekorsprutan airbrush med vilken man 
kan skapa mycket effektfulla bilder och 
illustrationer med djup och tredimensio-
nell känsla. Vi använder vattenbaserade 
färger på papper och kartong.
Ti 8/3, kl 18.30–21.00, 6 ggr  3 300 kr

Stylist 
Rebecka Dahlén
Drömmer du om att arbeta som stylist/
inspicient inom t.ex. film eller reklam-
fotografering? Med fiktiva uppdrag och 
uppgifter bekantar du dig med arbets-
processen, får grepp om och hittar din 
riktning i yrket.
To 7/4, kl 18.30–21.00, 7 ggr 2 995 kr

Inredning, kreativa och  
praktiska grunder
Utveckla din kreativitet inom rums- och 
inredningsplanering.
To 10/3, kl 18.15–21.30, 8 ggr 2 950 kr

Mönster och mönster- 
rapportering – Workshop
Hanna Werning 
är en av Sveriges mest uppskattade 
mönsterformgivare. Tekniker och tips 
bakom bra mönsterdesign.
Lö–sö 12–13/3, kl 10.00–15.00 2 300 kr

Formgivning – Produktdesign
Jonatan Lennman
En grundläggande introduktion till 
produktformgivarens metoder, verktyg 
och vokabulär. Med fokus på konstnärlig 
gestaltning av bruksföremål.
To 10/3, kl 18.15–21.30, 8 ggr 2 925 kr

Modellstudie av Eliana Borozanov.

Foto: Eliana Borozanov
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Textil skaparlust 
Anna-Greta Lindström
Skapa fritt efter enkla skisser och träna 
förmågan att se hur ”skräp” kan omvand-
las till vackra och användbara ting.
Ti 1/3, kl 13.30–16.30 eller 
17.30–20.30, 3 ggr 1 650 kr

Brodera en bild 
Camilla Svensson
Du kanske tycker om att fotografera, 
teckna eller måla. Tolka din egen bild 
textilt. Beroende på bildens utseende 
använder vi olika tekniker för att uppnå 
bästa resultat.
Må 7/3, kl 18.00–20.30, 3 ggr 1 100 kr

Sashiko – Japanskt broderi
Rieko Takahashi
Sashiko är en mycket gammal japansk 
broderiteknik som uppstod vid lagning 
med lappar. Den dekorativa tekniken ut-
vecklades med tiden och idag betraktas 
detta som lyxkonst trots att man bara 
broderar mönster med tråckelstygn!
Lö 14/5, kl 10.00–16.00 1 050 kr

Stygnskola
Camilla Svensson
Genomgång av en mängd olika stygn, 
användbara för både fritt och bundet 
broderi. 
To 3/3 kl 18.00–20.30, 2 ggr 795 kr

Yllebroderi 
Camilla Svensson
Vi inspireras av traditionella broderier 
från olika delar av landet. Brodera en 
kopia eller gör om till en modern design.
Lö–sö 16–17/4, kl 10.00–14.15, 2 ggr 1 150 kr

50- och 60-talsbroderier   
Camilla Svensson
Idag är dessa mönsterformer åter moderna 
och lätta att använda i inredningen. 
To 7/4, kl 18.00–20.30, 2 ggr 795 kr

Klädsömnad, grundkurs
Amanda Hansson
Sy ett enklare plagg från ett färdigt mönster.
Må 15/2, kl 17.30–20.30, 8 ggr 2 950 kr

Mönsterkonstruktion,  
nybörjare
Amanda Hansson
Grundmönster till kjol, liv och byxa, du 
lär dig ta mått och att med matematisk 
formel skapa grundmönster.

On 17/2, kl 17.30–20.30, 8 ggr 2 995 kr

Lappteknik, grundläggande
Anna-Greta Lindström
Vi syr block i grundläggande tekniker och 
du lär dig samtidigt rationella metoder att 
sy ihop kvadrater, remsor och trianglar till 
ett tilltalande mönster.
Lö–sö 30–31/1, kl 10.00–16.00 1 850 kr

Lappteknik, påbyggnad
För dig som har vissa grundkunskaper. Du 
lär dig att komponera och sy en egen kvilt.
Lö–sö 20–21/2, kl 10.00–16.00 1 850 kr
2 950 kr

Tillverka din drömhatt  
Ruth-Hanna, modist
Traditionell och klassisk eller i egen 
design. Du får en introduktion i blomtill-
verkning, lär dig forma kulle och brätte, 
handsy i band och dekorera din hatt.
On 9/3 eller to 10/3, kl 18.30–21.45,  
8 ggr 3 225 kr

Lampskärmssömnad
Marianne Christiansson
Traditionell lampskärmssömnad där du 
lär dig alla nödvändiga moment under 
arbetets gång.
Må 15/2, kl 19.00–21.30, 8 ggr 1 850 kr

Från ull till garn  
på gammaldags vis 
Marie-Louise Ullman
Du får karda och spinna. Med dig hem 
har du ett egentillverkat garnnystan.
Lö 12/3, kl 10.00–17.00 955 kr

Stickskola 
Camilla Svensson
Du lär dig olika typer av mönster som 
flätor och spetsmönster.
Lö 5/3, kl 10.00-16.00 850 kr

Virkskola 
Camilla Svensson
Du får lära dig olika typer av maskor och 
hur man virkar mönster. 
Sö 6/3, kl 10.00–16.00 850 kr

Silversmide – Smycken
Rebecca Bonaparte
Formge och tillverka egna smycken i en 
välutrustad smedja.  
On 17/2 eller to 18/2, kl 17.00  
eller 19.30 4 045 kr
Lö–sö 19–20/3, kl 10.00–16.00 1 995 kr

Silversmide i liten grupp  
Lars Torvaldsson
I liten grupp får du mycket individuell 
hjälp. Du gör smycken, bestick eller  
reparationer av metallföremål.
Lö–sö 13–14/2 el. 12–13/3,  
kl 11.00–16.00 2 595 kr 

Emaljarbete – prova på 
Zete Lundin
Emalj, en tusenårig teknik i att smälta glas 
på metall i syfte att dekorera föremål och 
smycken.
Lö–sö 16–17/4, kl 10.00–15.00, 2 ggr 1 595 kr

Tenntrådsarmband
Gunilla Westerlund
Må 7/3, kl 17.45–21.45 995 kr

Flätade och knutna armband
Gunilla Westerlund
Må 4/4, kl 17.45–21.45 995 kr 

Återvunna smycken deluxe 
Jenny Myrsell, Ulla-Maj Saarinen
Med fynd ur mormors byrålådor och 
loppis skapar vi vackra och personliga 
smycken i egen unik design.
Fr 4/3, kl 18.00–20.30, 3 ggr, 
inkl. grundmtrl. 1 800 kr
Fr 8/4, kl 17.00–21.00,  
inkl. grundmtrl. 995 kr
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Textil intarsia  
Följ med textilkonstnären Inger Johanne 
Rasmussen i en spännande konstnärlig 
process och ”måla” ett eget textilt verk 
med nål, tråd, sax, vliseline och mängder av 
tygbitar i regnbågens färger. Inger Johanne 
lotsar dig i alla moment från färgning av tyg 
till färdigt verk.
Lö 20/2, kl 10.00–16.00  
Sö 21/2, kl 09.00–15.00 2 700 kr
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Från oformlig klump till glaserad pro-
dukt!  Kavla, ringla, tumma, dreja och 
gjuta. Omsätt din skaparlust i vackra 
föremål. 
Kursledare: Karin Andersson, Rebecka Dahlén, 
Ingrid Fyrk-Jonsson, Åsa Jarra, Jessica Nyberg, 
Lena Sporre

Keramik/stengods för barn  Sportlov! 
Må–on, 29/2–2/3 kl 09.30–12.45 1 675 kr

Keramisk skulptur 
Kavla, tumma, modellera och bygg. Skapa  
texturer och volym, prova olika tekniker inom 
den keramiska skulpturen.
Må 15/2, kl 12.00–14.30, 6 ggr 1 895 kr

Intuitiv skulptur  
Rebecka Dahlén
Intuitivt, prestationsfritt skapande ger utrymme 
till frihet och lekfullhet. Du guidas genom din 
unika kreativitet hela vägen från den första 
grova formen till en tydligt uttryckt slutlig form. 
Inga förkunskaper krävs.
Fr 18/3, kl 18.30–21.30,  
Lö–sö 19–20/3, kl 9.30–16.30 1 950 kr

Keramik/stengods  
Varannan vecka
Ti eller on kl 12.00 eller 15.00, 6 ggr  1 945 kr 
Start vecka 4 och 6.
Må 18.00 eller 19.00 eller on 18.00 eller 18.30
Start vecka 4 och 6.
Ti 9/2 eller To 18/2, kl 18.30, 6 ggr,  2 045 kr

Drejning för nybörjare 
och dig som provat på. 
Varannan vecka
Ti 16/2 eller to 11/2, kl 18.30, 6 ggr, 
eller lö 13/2, kl 10.00–14.00 4 ggr  2 250 kr

Snickeri – grund och  
fortsättningskurser
Stig Modig och Claes Nordlund
Formge, tillverka eller reparera egna  
föremål i trä.

Möbeltapetsering, helg
Gunnela Zätterström
Du får lära dig teknikerna kuller- och  
kantstoppning från grunden, på egen stol.
Fr kl 18.00–21.00, lö–sö kl 09.00–16.00,  
19–21/2 eller 22–24/4                        2 750 kr

Korgflätning med korgpil
Zoltan Örhalmi
Lär dig grunderna och skapa egna korgar.  
Material ingår.
Lö–sö 12–13/3, kl 10.00–15.30 2 500 kr

Trädgårdsflätning 
Fläta pil till vindskydd, glest staket, lekkoja eller 
bönstöd. Material ingår.
Lö 9/4, kl 10.00–18.00 1 800 kr

Glasfusing – ugnsformat glas,  
Varannan vecka
Åsa Jarra
Skapa personliga och unika objekt i planglas.
Må 15/2, kl 18.00–21.15, 6 ggr 2 950 kr 

Pappersvikning   
– traditionell origami                     
Karolin Lo
Du lär dig först grunderna och efterhand ökas 
svårighetgraden och du gör mer avancerade 
vikningar.
Lö 12/3 eller må 13/6, kl 10.00–15.00 875 kr

Grafikkurs   
13–15 år vecka 9,  
vuxna lö–sö 12-13/3  1 975 kr

Kurbits på trä 
Åse Larsjos
Du lär dig mönster, färger och penseltekniker för 
måleri och kan sedan fortsätta på egen hand.
Lö 12/3, kl 10.30–16.30,  
Sö 13/3, kl 09.30–16.30 2 495 kr

Allmogemåleri 
Åse Larsjos
Träådring och marmorering för interiörer, möbler 
och bruksföremål.
Lö 5/3, kl 10.00–16.30 1 250 kr

Träslöjd – Varannan vecka 
Pia Fisher
i verkstad Blå knuten i Saltsjöbaden
Må 1/2 eller 8/2, kl 19.00–21.30, 7 ggr  2 245 kr

Betong – gjutning och skulptering
On 18/5, från kl 19.00, 4 ggr 1 500 kr

Skoskola med  
skomakarmästare   
Carina Eneroth 
Lär dig ta hand om dina skor så de håller länge, 
hur du väljer rätt skor för dina fötter och hur du 
kan få dem mer bekväma med enkla medel.
Lö 19/3, kl 10.00–15.00 875 kr

Grafisk formgivning, 

Indesign, Photoshop och Illustrator. Se sid 23

KERAMIK 

SKOSKOLA

SVETSNING

Svetslicens – MMA      
En kurs i svetsning som vänder sig både till dig 
som vill lära dig att svetsa för privat bruk och dig 
som vill komplettera din CV för att söka jobb i  
stålbyggnadsbranschen. Metallbågsvetsning MMA 
är den vanligaste svetsmetoden och används till 
såväl bygg- som designsmide. Kursen avslutas 
med att du får avlägga ett prov för en svetslicens, 
som granskas av en certifierad kontrollant.  
Ti 19/1 eller To 21/1, kl 18.00–21.00, löpande starter, 
inkl visst material och licensprövning av certifierad 
kontrollant.  7 400 kr
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Redigeringskurs för  
amatörfotografer   
För dig som fotar mycket. Du har en mängd bil-
der i din dator men vet inte hur du ska redigera 
dem. Lär dig hantera dina RAW/JPEG bilder i 
Photoshop. Vi pratar också om bilder och hur 
man kan få fram rätt uttryck. 
On 24/2, kl 18.00¬–21.00, 5 ggr  3 490 kr

Digitalfoto 1, teknik
Osäker på kamerans inställningar? Vill du ta bättre 
bilder inomhus och skapa djup i bilderna med hjälp 
av suddiga bakgrunder? Då är det här kursen för dig.
Kl 18.00–21.00, 3 ggr  1 795 kr
Kursstarter: ti 26/1, må 29/2, to 31/3
Helgkurs lö–sö 19–20/3 alt. 14–15/5, kl 10.00–15.00

Digitalfoto 1, teknik 14–18 år Sportlov!
Må 29/2–2/3, kl 13.00–16.15, 3 ggr  1 495 kr 

Digitalfoto 2, teknik
Kursen för dig som gått digitalfoto 1, eller för dig 
som fotat mycket och vill mera.
Lö-sö 9-10/4, kl 10.00-15.00, 2 ggr  1 795 kr 

Berätta i foto
Du har nått ganska långt i ditt fotograferande. 
Nu vill du utveckla ditt bildspråk. Du vill berätta en 
historia, få fram ett uttryck eller förmedla en känsla. 
Lö–sö 23–24/4, kl 10.00–15.00, 2 ggr  1 795 kr

Fotokurs för föräldralediga  
Är du hemma med ditt barn? Tycker du om att 
fotografera? Träffa andra föräldralediga samtidigt 
som du tar fram kreativiteten och utvecklar ditt 
bildskapande tillsammans med ditt barn. 
Ti 9/2, kl 14.00–16.15,  
on 2/3 kl 10.00–12.15, 4 ggr  1 495 kr

Fånga ögonblicket med foto  
Ska du gå på bröllop, fest eller ut på promenad? 
Har du svårt att veta i vilket ögonblick du ska 
trycka av för att ta en bild? Få tips att med enkla 
metoder skapa bra bilder. 
Lö 5/3, kl 13.00–16.00, varannan helg, 4 ggr 1 795 kr

Lär dig fotografera 
tilltalande matbilder 
Fånga smaken på bild, hur gör man det? Många 
delar ska stämma för att bilden ska förmedla 
ett smakfullt intryck. Här får du inspiration och 
kunskap.
Lö-sö 27–28/2, kl 10.00–15.00, 2 ggr  2 795 kr

Mobilfotografering
Lär dig mer om hur ljus, färg och kompositon tar 
dina bilder ett steg närmare det uttryck du vill 
uppnå.  
Lö 9/4, kl 10.00–14.00 890 kr

Streetphotography
Utnyttja det befintliga ljuset, hitta nya vinklar. 
Berätta med bilden om den miljö och samtid  
vi lever i.
Lö–sö 16–17/4, kl 10.00–15.00, 2 ggr  1 795 kr

Produktfoto/stilleben
Lär dig fotografera produkter m.m. 
Lö–sö 19–20/3, kl 10.00–15.00, 2 ggr  1 795 kr

Bildkomposition
Få ut mer av ditt fotograferande genom kunskap 
om ljus, färger och komposition. 
Lö 7/5, kl 10.00–15.00  890 kr

Porträttfotografering
Låt komposition, ljus och människa samverka i 
bilden för att få fram rätt uttryck. 
To 3/3, kl 18.00–21.00, 3 ggr  1 795 kr

Filma med systemkamera  
Lär dig grundläggande filmteknik med din  
kombinerade foto/filmkamera. Grunderna i 
redigeringsprogrammet iMovie. 
Lö–sö 9–10/4, kl 10.00–15.00, 2 ggr  1 795 kr

     Alla kan 
fotografera

Med våra fotokurser och workshops vässar du 
din kompetens och tar steget vidare, oavsett 
om du är helt ny bakom kameran eller har fotat 
tidigare. Du kommer att utveckla ditt bildsinne, 
både tekniskt och konstnärligt och när du har 
en idé om en bild hjälper vi dig att nå ditt mål.
Kursledare: Staffan Ankarloo, Anna Neander, 
Oscar Jettman, Tomas Södergren m.fl. 

Diplomkurser  
i Foto och film                  
kulturama.se  

för info!

Retorik & 
kommunikation

Våga tala inför grupp  
Elaine Iggström, Niclas Jones
Hoppas du att någon annan tar presentatio-
nen eller talet? Är du ovan talare och känner 
obehag inför ett framförande behöver du för-
bereda dig mentalt och bli trygg i situationen. 
På ett lättsamt och roligt sätt tränar vi röst, 
avspänning, kroppsspråk och framträdande.
Må 15/2, kl 18.00–20.30, 8 ggr 3 780 kr

Tala inför grupp 
Niclas Jones
För dig som klarar att hålla ett kortare fram-
förande, men känner dig spänd och vet att du 
kan mer. Avspänning, andning, röst, kropps-
språk och talarstil. Du får pröva enkla tal och 
presentationer.
On 9/3, kl 18.00–20.30, 6 ggr  2 850 kr

Argumentation och  
härskarteknik  
Paula Ternström
Bli tydligare i din kommunikation och lär dig 
genomskåda vanliga härskartekniker. Få en 
ökad förståelse för vad du själv påverkas av 
och hur du kan påverka andra med hjälp av 
argumentationsteknik och modern retorik.
Må 4/4, kl 18.00–20.30, 6 ggr 2 850 kr

Så får du andra att lyssna 
Paula Ternström
Nu är det dags att vässa tekniken! Lär dig 
knepen för att fånga och behålla åhörarens 
intresse, och skapa förutsättningar för en 
levande kommunikation.
Må 15/2, kl 18.00–20.30, 4 ggr 2 100 kr

Toastmaster,  
konferencier och moderator
Paula Ternström
Är din uppgift att presentera och hålla 
ihop ett program, skapa god stämning, 
lyfta och presentera andra talare? Få 
råd om hur du kan vara både personlig 
och underhållande, hur du bygger upp 
och skapar en ram och inte minst håller 
ordning på dina huvudpersoner!
To 7/4, kl 18.00–20.30, 3 ggr 1 200 kr
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Skriv!
Helga Härle
Skapa karaktärer, handling och dialog. 
Teckna miljöer, använd bildspråk och 
arbeta med språkets rytmer och klanger.
To 18/2, kl 18.00–20.30, 9 ggr 2 850 kr

Skriv! Online
Helga Härle
Grundkurs för dig som vill komma igång 
med ditt skrivande. Löpande kursstart.
Se sid 15.

Skriv vidare! Varannan vecka 
Helga Härle
Fördjupa dig i olika berättargrepp, få nya 
impulser, stöt och blöt texter, kreativa och 
matnyttiga skrivövningar, vidareutveckla 
påbörjade projekt och kom igång med nya.
Må 15/2, kl 18.00–20.30, 5 ggr 1 650 kr

Skrivlust
Helga Härle
Frigör författaren inom dig! Kom med 
på en lustfylld inspirationshelg fylld av 
skrivövningar som hjälper dig att komma 
loss och fånga njutningen i att skriva.
Lö–sö 12–13/3, kl 10.00–15.00, 2 ggr 1 100 kr

Vill du bejaka dina författardrömmar och äntligen skriva 
den där boken du gått och funderat på? På våra skriv-
kurser utvecklar du din talang och ditt språk, och lär dig 
olika metoder för att fånga läsarens intresse.

     Skriv din berättelse

Skriv spännande  
romaner och deckare
Att skapa spänning är en förutsättning 
för att fånga läsarna i en kriminalroman, 
en thriller eller ett klassiskt detektivfall. 
Vi undersöker beprövade formler som 
fungerar i olika typer av spänningslittera-
tur, skriver, läser och diskuterar.

Må 22/2, kl 18.00–20.30, 9 ggr 2 850 kr 

Kickoff för  
en skrivsommar  
Helga Härle
Har du en bokidé och vill komma igång  
– eller flera idéer, men vet inte var du ska 
börja? Vi tittar på såväl praktiska som 
teoretiska verktyg, diskuterar olika sätt att 
lägga upp sitt skrivprojekt och skapa skriv-
rutiner. Dagliga, kreativa skrivövningar ingår.
Må–fr 27/6–1/7, kl 10.00–13.30, 
5 ggr 2 600 kr

Kreativt skrivande
Viktoria Myrén
Utveckla ditt skrivande och din berättar-
konst. Här är allt tillåtet! Vi tar ut sväng-
arna med hjälp av fantasin, tjuvlyssnar, 
spejar efter precisa detaljer och peppar 
varandra mot nya skrivhöjder. Varje vecka 
hämtar vi inspiration från vår närmiljö och 
sätter fart på kreativiteten tillsammans.
To 25/2, kl 18.30–21.00, 5 ggr 1 680 kr

Skriv med mindfulness
Viktoria Myrén
Med hjälp av mindfulness triggar vi igång 
den kreativa processen, kopplar bort den 
kritiska delen av hjärnan och hittar in till 
ett lustfyllt, intuitivt skrivande. Vi varvar 
meditationsövningar med skrivövningar, 
jobbar med gestaltning av platser, känslor 
och sinnesstämningar.
Må 7/3, kl 18.00–20.30, 6 ggr 1 900 kr

Skriv din historia 55+   
Varannan vecka
Vill du skriva ned din livsberättelse för  
att dela med barn och barnbarn finns 
berättartekniska knep som gör din text 
läsbar och betydelsefull även för andra.
On 17/2, kl 15.00–17.30, 8 ggr 2 350 kr

Skriv poesi! 
Camilla Hammarström
Arbeta med formen, bildspråket och 
diktens ljudliga kvaliteter. Vi gör skriv- 
övningar som utvecklar ditt språk,  
läser, diskuterar förståelse och utveck- 
lingsmöjligheter.
Må 22/2, kl 18.00–20.30, 9 ggr  2 650 kr

Sara Stridsberg – Om att skriva
En kväll med Sara Stridsberg – tankar, tips och reflektioner kring skri-
vande. Under kvällen är du välkommen att delta i samtalet. Skicka gärna 
in dina frågor i förväg till info.sthlm@medborgarskolan.se
Sara Stridsberg har uppmärksammats för romaner som ”Beckomberga” 
och ”Darling River”. Men också för sin dramatik, som ”Valerie Solanas ska 
bli president i Amerika” där fiktion och fakta bygger bilden av Valerie 
Solanas. I höstas spelades två av hennes pjäser – Beckomberga och 
Konsten att falla på Dramaten respektive Teater Galeasen. Bland hennes 
många utmärkelser märks ”De Nios Stora Pris” 2015 med motiveringen ”För 
ett författarskap präglat av drömsk klarhet, intensiv närvarokänsla och 
inlevelse med de utsatta”.

Kvällsseminarium  
med  

Sara Stridsberg 
Må 11/4, kl 18.30 290 kr
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MAT: Mat och vin från  
Georgien • Veganmat till fest 
• Varma såser med tillbehör 
Amuse Boche • Matcha mat 
och vin • Gourmetfisk • Tryffel, 
långpeppar och tamarind 
• Hela Italien på 3 kvällar • 
Indisk afton • Sushi – Snabbt, 
gott, nyttigt och fräscht • Laga 
äkta italiensk pasta – fredags-
mys • Lauras fredagsmys med 
färsk pasta • Laga mat och 
prata italienska • Siciliansk 
matlagning • Godisdag med 
konditorn              

MUSIK: Spela i band, Blues  
• Reggae • Rock • Country

DANS: Disco afterwork 70-, 
80-, 90- och 2000-talstema

SPRÅK: Svenska • Engelska  
• Franska • Spanska • Latin  
• Italienska • Ryska • Japanska

Enskild undervisning i språk

KONST & HANTVERK: Art 
therapy • Återvunna smycken 
deluxe

SJÖLIV: Förarintyg – The  
Inshore Yachtmaster diploma

TRÄDGÅRD: Florist grundkurs 
”light” • Florist

Avsluta veckan och inled helgen med 
en fredagskurs. Du träffar andra, lär dig 
något nytt och har trevligt på kuppen!

Fredags- 
     kurser!

Gå in på  
medborgarskolan.se/ 

stockholm 
och boka din  
fredagskurs!  
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Skriv autofiktion   
Var går gränsen för vad du kan berätta 
om dig själv och ditt liv? Autofiktion inbju-
der till lek och drömmar, en möjlighet 
att utgå från dig själv och ditt liv och låta 
fantasin spela utifrån givna förutsättningar. 
Ti 23/2, kl 18.00–20.30, 9 ggr  2 650 kr

Fanfiction – workshop   
Helga Härle
En inspirationshelg där du bygger vidare 
på redan existerande karaktärer eller 
miljöer. Du kan pröva alternativa slut 
på en historia, ändra förutsättningarna 
genom att skapa nya karaktärer eller låta 
en favoritfigur uppleva nya äventyr!
Lö–sö 9–10/4, kl 10.00–15.00, 2 ggr 1 100 kr

Skriv manus för film och TV 
Varannan vecka
Johan Bergman Lindfors
Du lär dig grundläggande berättartek-
niker och tankesätt och du får hjälp att 
strukturera ditt arbete. Utveckla ditt eget 
projekt under handledning, med målet att 
färdigställa ett manus (kortfilm, långfilm 
eller TV-serie) och börja leta regissör/
producent.
On 17/2, kl 18.00–20.30, 8 ggr 2 675 kr

Publicera dig! 
Undrar du hur man förbereder sig för 
att bli antagen av ett bokförlag, hur man 
skriver följebrev och hittar rätt förlag för 
sin text? Vad letar förlagen efter? Kan jag 
publicera mina texter på andra sätt?
Sö 6/3, kl 10.00–14.00 1 gång  600 kr

Skriv en barnbok! 
Har du en idé du vill utveckla till en 
bilderbok eller kapitelbok med bilder 
för barn? Du arbetar med både bild och 
text, gör ett storyboard, och upptäcker 
hur bilddramaturgi och textflöde kan 
samverka. Du får handledning i litterär 
gestaltning, illustration och tips om hur 
du kan ta ditt projekt vidare.
Sö 21/2, kl 10.00–16.00, 5 ggr  4 200 kr

Skriv journalistik 
En praktisk kurs som ger dig en inblick i 
hur en journalist arbetar. Du lär dig skriva 
notiser och nyhetsartiklar, göra intervjuer 
och personporträtt. 
Ti 23/2, kl 18.00–20.30, 10 ggr  4 200 kr

Skriv enkelt och tydligt!     
Med ett enkelt och tydligt språk når du 
lättare fram till din läsare. Lär dig hur 
form och innehåll samverkar och gör att 
andra förstår och tar till sig ditt budskap 
– på jobbet, i studierna eller när du vill 
uttrycka en åsikt.
Må 22/2, kl 18.00–20.30, 5 ggr  2 350 kr

Skriv för webb och  
sociala medier
Krönikor, bloggar och olika internetforum 
har alla olika förutsättningar och oskrivna 
regler. Lär dig hur din text inte bara blir 
njutbar att läsa utan också lättare att hitta 
på nätet.
Lö–sö 9–10/4, kl 10.00–15.00, 2 ggr  1 100 kr

Författarlinjen
Utbildning för dig som redan skrivit 
ett tag. Vi arbetar med eget text-
material. Det kan vara en berät-
telse, roman, novell, deckare eller 
diktsamling. Frigör författaren inom 
dig, få nya impulser, diskutera och 
analysera tillsammans med övriga 
deltagare för att utveckla ditt manus. Vi diskuterar hela 
processen från idéutkast till manus och publicering och 
tittar både på traditionella och nya vägar till publicering. 
Huvudlärare Helga Härle är en erfaren och uppskattad 
skrivpedagog, författare, lektör och redaktör. 
START 16/2

Författarlinjen – påbyggnad
START 22/2

Skriv kriminellt med  
Dick Sundevall
Hemligheten bakom en framgångsrik 
deckarförfattare eller kriminaljournalist är 
grundläggande research. Lär dig knepen 
av författaren och rättsjournalisten Dick 
Sundevall, författaren Tomas Lappalainen, deckarförfat-
taren Börge Hellström m.fl. Hur fångar jag läsarna och 
hur blir min story trovärdig? Oavsett om du siktar på att 
skriva rätts- och kriminaljournalistik eller en hel hög med 
deckare, är det här en utbildning för dig. 
START 10/2 

Diplomutbildningar.
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Kom loss i musik,  
        teater och dans

Akustisk gitarr   
– 60-tals pop och rock
Michael Levin
Rolling Stones, Dylan, Lou Reed, Beatles, 
Cat Stevens och Doors. Listan är lång på 
låtskrivarna som förändrade populärkul-
turen. Lär dig spela 60-talets fantastiska 
låtskatt. Du bör kunna de grundläggande 
gitarrackorden.
To 18/2, kl 17.45–19.15, 10 ggr 2 320 kr

Akustisk gitarr   
– Folk och Country             
Du utvecklar ditt spel med musik från 
60-talsikoner som Joan Baez, Buffy 
Sainte-Marie och Joni Mitchell. Kvinnor 
vars inflytande inspirerat låtskrivare och 
musiker i årtionden.
Ti 23/2, kl 19.30–21.00, 10 ggr 2 320 kr

Elgitarr, svenska/engelska
Brian Kramer m.fl.
Ackord och melodispel, skalor och impro-
visation inom främst rock, pop och blues.
On 17/2, kl 17.45–19.30, 10 ggr, forts 2 320 kr
On 17/2, kl 19.30–21.00, 10 ggr, nyb 2 320 kr

 
Allmän info 

Privatlektion
Du som är bokad på en terminskurs 
kan vid behov boka en privatlektion 
för en extra genomgång. Lektionen 
läggs i anslutning till din ordinarie 
kurs. Du får mer information av din 
kursledare.
1 gång, 30 minuter, kl 17.15–17.45   
eller 21.00–21.30  375 kr

Enskild undervisning dagtid                                                   
Vi kan erbjuda privatlektioner 
dagtid i gitarr, saxofon, trumpet, 
trummor (trummor även kvällstid), 
piano, fiol, dragspel, cello, munspel 
och tvärflöjt. Du spelar på samma 
tid varje vecka, 30 minuter/gång.
Starter från vecka 8, 10 ggr  3 480 kr

Musikteori i praktiken
Mikael Fall
För dig som spelar ett instrument och 
undrar hur musik blir till. Vi bygger ackord 
och skalor, undersöker intervaller, hur 
tonarter fungerar och vilka ackord som 
ger dur och moll. Ta ditt spel till en högre 
nivå och upptäck hur det blir lättare att 
spela på gehör och improvisera.
Ti 1/3, kl 17.45–19.15, 6 ggr 1 360 kr

Musikteori, fördjupning 
På fördjupningskursen arbetar vi med 
notskrivningsprogrammet Sibelius.
Ti 19/4, kl 17.45–19.15, 6 ggr 1 360 kr

Akustisk gitarr, grund-  
och fortsättningskurser
Michael Levin, Simon Lindholm, Brian 
Kramer, Jonathan Ahlström, Gustav 
Sondén.
Ackord, melodispel och tabulatur.  
Ackompanjera och börja med noter.  
På vår hemsida hittar du tider och 
dagar för våra allmänna grund- och 
fortsättningskurser i gitarr. 
Löpande starter från v 7, 10 ggr 2 320 kr
Tider se medborgarskolan.se.

Akustisk gitarr – Fingerstyle
Fingerstyleteknik inom genrer som blues, 
ragtime, jazz, folklåtar och klassiskt. En 
introduktionskurs med möjlighet att 
utveckla repertoaren.
To 18/2, kl 19.30–21.00, 10 ggr 2 320 kr

Akustisk gitarr  
– American Roots, engelska
Brian Kramer
Blues, ragtime, country och bluegrass. 
Fingerstyle, flatpicking och slidegitarr 
som i den traditionella repertoaren, från 
Robert Johnson till Johnny Cash.
To 18/2, kl 17.45–19.15, 10 ggr 2 320 kr

Att spela i ett band är en dröm för många. 
Nu kan du förverkliga drömmen på någon av 
våra kurser ”Spela i band” – rock, jazz, reg-
gae, country, blues eller folkmusik. Då spelar 
du i grupp och vi anpassar nivån efter varje 
enskild grupps behov. I vår kan du även prova 
på att jojka med Maxida Märak eller varför 
inte Gypsy Jazz med Django Reinhardt. 

Akustisk gitarr – Gypsy Jazz  
som Django Reinhardt
Martin Widlund
Vi börjar med kännetecknande komprytmer 
som ”La Pompe”, går igenom ackord, typiska 
låtintro och slut.  
Plektrumteknik, vilka skalor och arpeggion 
som passar till olika ackord och så klart några 
klassiska Django-licks.
On 17/2, kl 17.45–19.15, 10 ggr 2 320 kr
On 17/2, kl 19.30–21.00, 10 ggr, forts 2 320 kr

Vi erbjuder 
också gitarr-
kurser för dig 
som spelat 
ett tag och 
vill utvecklas 
vidare inom 
olika genre.

ANMÄL DIG  
PÅ VÅR HEMSIDA 

medborgarskolan.se/ 
stockholm
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Elgitarr – Bluesgitarr, engelska
Brian Kramer
Komp och improvisation kring traditionella 
bluesackord och skalor.
Ti 23/2, kl 17.45–19.15, 10 ggr 2 320 kr

Elgitarr – Slide Guitar i blues/
blues rock, engelska
Brian Kramer  
Slide Guitar så som den spelas av Muddy 
Waters, Elmore James, Duane Allman, 
Johnny Winter och andra klassiska Blues 
och Blues Rock musiker. Du behöver kun-
na grundläggande bluesackord, shuffles 
och turnarounds och ha spelat i några år.
On 17/2, kl 19.30–21.00, 10 ggr 2 320 kr

Elgitarr – Classic Rock
Upptäck hemligheterna med klassiska 
låtar och solon från 60- och 70-talen som  
de spelades av band som The Beatles,  
Jimi Hendrix, Pink Floyd och Led Zeppelin.
To 25/2, kl 17.45–19.15, 10 ggr 2 320 kr

Elgitarr – Funk, soul,  
pop och rock
Simon Lindholm
Lär dig spela tight med svängiga komp 
och riff. Vi vässar plektrumteknik och 
skalor i stil som Motown, Chic, Michael 
Jackson, Lenny Kravitz och Toto. 
Ti 23/2, kl 19.30–21.00, 10 ggr 2 320 kr

Elbas
Bengt Jonasson
Vi tränar skalor, ackordsanalys, notläsning 
och improvisation.
Må 22/2, kl 17.45–19.15, 10 ggr, nyb 2 320 kr
Må 22/2, kl 19.30–21.00, 10 ggr, forts 2 320 kr

Banjo
Johnny Carlsson
5-strängad bluegrassbanjo, fingersättning, 
ackord och teknik i traditionell bluegrass, 
jazz, irländskt, ragtime, blues och annan 
folkmusik.
Må 22/2, kl 17.45–19.15, 10 ggr, nyb 2 320 kr
Må 22/2, kl 19.30–21.00, 10 ggr, forts 2 320 kr

Trumpet, nybörjare 
Rickard Lindgren
Lär känna instrumentet genom gehörs-
spel varvat med spel efter noter.
To 18/2, kl 17.45–19.15, 10 ggr, forts 2 800 kr
To 18/2, kl 19.30–21.00, 10 ggr, nyb 2 800 kr

Cello
Michal Pajewski
Cellons varma klang gör ditt spelande till 
en njutning.
Ti 16/2, kl 17.45–19.15, 10 ggr, nyb 2 800 kr
Ti 16/2, kl 19.30–21.00, 10 ggr, forts 2 800 kr

Saxofon
Ewa Carlsson
Ti 23/2, kl 17.45–18.30, 12 ggr, nyb 1 800 kr
Må 15/2 eller on 17/2, 10 ggr, forts 2 600 kr

Tvärflöjt
Ewa Carlsson
Ti 23/2, kl 18.30–19.15, 12 ggr, nyb   1 800 kr

Dragspel
Alf Berglund m.fl.
Tango, folkmusik, jazz, klassiskt eller 
modernt! På gehör och efter noter, en-
semblespel och melodiinlärning.
To 25/2, 10 ggr, 2 320 kr
Tider och nivåer se medborgarskolan.se.

Fiol
Spela folkmusik, country, rock eller 
klassiskt. Vi börjar med stråkföring, fing-
ersättning, enkel notlära och gehör.
Ti 16/2, kl 19.30–21.00, 10 ggr, nyb 2 900 kr
Ti 16/2, kl 17.45–19.15, 10 ggr, forts 2 900 kr

Kompa på keyboard
Alice Sjiman
Enkla ackord för dig som vill spela i band 
eller kunna ackompanjera din egen eller 
andras sång.
Ti 23/2, kl 10.15–11.45, 10 ggr,  
nyb 55+ 2 500 kr 
Ti 23/2, kl 17.45–19.15, 10 ggr, nyb 2 500 kr

Munspel, rock, blues & country
Mikael Fall
Vi spelar i grupp och anpassar nivå och 
takt efter gruppens behov.
Ti 23/2, kl 19.30–21.00, 9 ggr, nyb  2 800 kr
Må 15/2, kl 17.45–19.15, 9 ggr, nyb 2 800 kr
Må 15/2, kl 19.30–21.00, 9 ggr, forts  2 800 kr 
(inkl munspel på nybörjarkurs)

Munspel workshop, rock, blues 
och country, nybörjare
Lö–sö 5–6/3, kl 10.00–16.00, 2 ggr 1 750 kr

Musikproduktion i studio
Med mikrofoner, mixerbord och ljudkort 
skapar du en inspelningskedja i studio.
To 25/2, kl 17.45–19.10, 10 ggr  3 180 kr

Musikproduktion och DJ
Ableton kan du använda för livespelning-
ar som DJ och dessutom komponera och 
producera din musik helt i datorn.
Ti 23/2, kl 19.30–21.00, 10 ggr  3 180 kr

Folkmusik
Med utgångspunkt i svensk folkmusik 
med influenser från när och fjärran.
Sö 21/2, kl 15.00–16.30, 10 ggr 2 800 kr

Saxofonensemble
Ewa Carlson 
För dig som kommit en bit i ditt spelande 
och vill fokusera på ensemblespel.
Må 22/2, kl 19.30–21.00, 10 ggr   3 200 kr 

Akustisk ensemble  
– American Roots, Engelska      
Brian Kramer
Gitarrbaserad American Roots öppen även 
för andra akustiska instrument och sång. 
Ti 16/2, kl 19.30–21.00, 10 ggr 2 800 kr

Spela i band – Jazz, blues,  
reggae, rock eller country
Brian Kramer, Rickard Lindgren, Gustav 
Sondén m. fl. 
Vi sätter samman grupper utifrån intresse, 
instrument och erfarenhet.
Reggae, Fr 19/2, 17.45–19.15, 10 ggr
Rock, Fr 19/2, kl 19.30–21.00, 10 ggr
Country, Fr 19/2, kl 19.30–21.00, 10 ggr 
Jazz, Sö 21/2, kl 14.45–16.15, 10 ggr  2 800 kr

På engelska:  
Blues 55+, Fr 19/2, kl 16.00–17.30, 10 ggr,  
Blues, Fr 19/2, kl 17.45–19.15, 10 ggr,  2 800 kr

Kontrabas, nybörjare 
Med sin djupa ton är kontrabasen självskriven  
i jazz, men du kan också spela folkmusik,  
klassiskt, blues, rock och mycket mer.
To 18/2, kl 19.30–21.00, 10 ggr  2 800 kr 

Enskild undervisning 
Enskild undervisning dagtid i gitarr, saxofon, 
trummor, piano, fiol, cello, dragspel, 
munspel och tvärflöjt. 
Starter från vecka 8, 10 ggr 3 380 kr

Akustisk gitarr i grupp, 11 år +
Må 22/2, kl 16.00–16.45, 10 ggr, nyb 1 420 kr
Ti 23/2, kl 16.00–16.45, 10 ggr, forts 1 420 kr

Elgitarr i grupp,  
nybörjare, 11 år +
Ti 23/2, kl 16.15–17.00, 10 ggr 1 420 kr

Keyboard, nybörjare och  
fortsättning, 7 år+
Lö 20/2, 10 ggr 1 680 kr
Tider se medborgarskolan.se.
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Sångteknik och röstresurser
Andningsteknik, sångteknik och röst- 
övningar. Du behöver viss sångvana.
To 18/2, kl 19.30–21.00, 10 ggr 2 320 kr

Vocal Class med Jane Kitto 
Engelska           
Hitta din röst och egna uttryck med hjälp 
av sångteknik, andning och muskelkontroll. 
”The goal is to promote overall vocal 
confidence and develop individual and 
true vocal expression.” 
Må 15/2, kl 17.45–19.15, 10 ggr 2 320 kr

Sång – jazz, blues och soul 
Vi börjar med grundläggande sångteknik 
och går vidare med improvisation och 
jazzharmonik och rytmik. Du får öva 
gestaltning av text, scenisk framställning 
och börja bygga en repertoar. 
To 18/2, kl 17.45–19.15, 10 ggr 2 320 kr

Sång, enskild undervisning
Ida Hammarbacken
Sångteknik för alla nivåer. En lektion är 
30 min.
Ti 23/2, kl 13.30–17.15, 10 ggr 3 480 kr

Svängig kör 55+
Lotta Aggeborn
Rock- och jazzlåtar från 50-talet och fram 
till nu. Ingen tidigare körvana krävs.
Må 15/2, kl 13.00–14.30, 10 ggr 1 480 kr
 

Körsång – Pop och Rock
Penelope Björneberg
Här är kören för dig som vill att det ska 
vara fullt ös på musiken. Vi sjunger pop 
och rocklåtar från 50-talet fram till nutid.
Ti 16/2, kl 18.00–19.30, 10 ggr 1 480 kr

Teater, nybörjar-  
och fortsättningskurser
Rune Jakobsson
Fantasi och kreativitet. Teaterlekar, 
övningar och improvisationer. På fortsätt-
ningskursen kommer du som hållit på ett 
tag att arbeta med text och scenfram-
ställning och pröva att spela inför publik.
To 18/2, kl 17.30–19.00, 10 ggr, nyb  2 170 kr
To 18/2, kl 19.15–21.30, 10 ggr, forts  2 170 kr

Dansa som Isadora Duncan – 
workshop för kvinnor 
Kathleen Quinlan Zetterberg
Isadora Duncans mjuka och vackra bar-
fotadans, med harmoniska och naturliga 
rörelser, sågs som revolutionerande. Du 
får pröva den uttrycksfulla och tillåtande 
stilen ledd av Kathleen Quinlan Zetter-
berg, en av världens främsta utövare 
inom Isadora Duncan traditionen.
Må 15/2, kl 18.00–19.00, 10 ggr 1 980 kr

Bugg
Eddie Herlin
Bugga kan du göra till all musik som 
bygger på 4-takter.
Ti 23/2, kl 17.30–19.00, 7 ggr 1 700 kr

Stepp – Tapdance
Stepp bygger på rytmiska kombinationer, 
synkoper och fraseringar, och är både 
dans och musik i ett.
Må 15/2, kl 18.15–19.15, 10 ggr 1 800 kr

Balett för vuxna nybörjare
Cyntia Botello, Tiiu Kokkonen
I enkla övningar på golvet och vid barren 
arbetar du efter din egen kropps förut-
sättningar och övar smidighet, styrka och 
balans.
Nivå 1–3
Må 15/2, kl 17.30–18.30, 10 ggr,  
N1–2 1 980 kr 
To 18/2, lö 17.30–18.30, 10 ggr,  
N 1–3, falska nybörjare 1 980 kr
Må 15/2, kl 18.45–20.00, 10 ggr,  
N 1–3, lugn takt 1 980 kr
Nivå 2–4
To 18/2, kl 18.35–19.50, 10 ggr 1 980 kr

Disco afterwork 70-, 80-, 90- 
och 2000-talstema
Retrodisco fyra fredagar i rad! Vi börjar 
med 70-tal, nästa gång 80-tal, sedan 90-
tal och sista gången 2000-tal.
Fr 19/2, kl 17.30–18.30, 4 ggr 1 180 kr

Quick fix – för dig som tror att  
du inte kan dansa! 
Brukar du undvika dansgolvet på festen? Här lär du dig enkla 
grunder för att föra och följa, och lär dig att dansa i takt med 
musiken. Enkla grundsteg som passar till det mesta.
Må 15/2, kl 19.30–20.30, 10 ggr 1 700 kr
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Jojk – Workshop  
med Maxida Märak 

I traditionell jojk skapas en förbindelse mellan människa och 
natur, grundad i samisk världsåskådning. Maxida Märak har 
uppmärksammats stort för sin förmåga att sammanfläta jojk med 
hiphop och rap. Du får ta del av traditionen, lära dig grunderna  
i jojk och upptäcka hur man kan förhålla sig till jojk idag. 
Lö 5/3, kl 10.00–13.00   1 250 kr 

BOKA REDAN 
IDAG!
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   Online på  
Medborgarskolan

Våra onlinekurser ger dig möjlighet att själv välja var och när du ska gå på 
kurs på Medborgarskolan. På bussen, hemma i soffan eller ute i naturen, tidig 
morgon eller när alla andra sover. Onlinekurserna är utvecklade både för da-
tor, mobil och läsplatta. Med hjälp av videoklipp, bilder, texter och interaktiva 
övningsuppgifter skaffar du dig kunskap i din egen takt, när det passar dig. 

God man 
Johanna Gustavsson
En god man utses till myndiga personer som  
behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin 
egendom och sörja för sin person. Ditt uppdrag 
blir att fungera som en förlängd arm i samhället 
och se till så att deras rättigheter tillgodoses. 
 Pris 2 450 kr

Grundläggande PR 
Carin Balfe Arbman
Kursen ger dig de kunskaper du behöver för 
att arbeta som PR assistent. Innehåll: planera 
och genomföra pressaktiviteter, skapa aktuella 
medielistor för presskontakter, göra utkast till  
och korrekturläsa pressrealeaser m.m.
 Pris 2 950 kr

Släktforskning, grundkurs 
Stefan A Escher, Eva Edberg, Marianne Jonasson 
och Sten-Sture Tersmeden. 
Den här kursen ger handledning som gör att du 
hittar rätt bland all information som finns på nätet 
och undviker vanliga fällor som att börja följa 
någon annans släktingar.  
Pris 1 900 kr

Översättare  
Klara Lindell
Vill du få en bättre förståelse för översättnings- 
processen och vilka verktyg som används? Här lär 
du dig grundförutsättningar för att översätta.
Inkl SVAR och kursmaterial Pris 2 100 kr

Italienska, repetition nivå A2/A2+
Roberto Di Giulio
Träna både läs- och hörförståelse samt öva 
grundläggande grammatik och repetera ditt ord-
förråd. Kursen tar dig på en spännande rundresa 
genom Italien, från Rom till Puglia och vidare till 
Sardinien och Toscana. Pris 1 200 kr

Allergimat
Malin Randeniye
För dig som arbetar inom café och restaurang.
 Pris 1 100 kr

Spanska, repetition nivå A1
Roberto Muñoz
Träna både läs- och hörförståelse samt öva 
grundläggande grammatik och repetera ditt 
ordförråd. Du får följa Anna och hennes vänner 
på en resa från Sverige till Spanien.

 Pris 1 200 kr

Japanska för nybörjare 
Lina Johansson
Är du nyfiken på det japanska språket? Då ska du 
gå den här grundkursen.
 Pris 2 470 kr

Japanska, repetition
För dig som vill repetera din japanska.
 Pris 1 200 kr

Aktieskolan, grund & fortsättning
Björn Falkeblad
Lär dig allt om aktier och fonder, börsen och att 
köpa och sälja över internet.
 Pris 1 600 kr

Förarintyg
Patric Seemann
Lär dig navigera, sjövägsregler, säkerhet till sjöss, 
sjöväder och sjömansskap. När du är klar skriver 
du prov för Förarintyget.
 Pris 2 200 kr

Kustskepparintyg
Navigering utomskärs och till havs, mörkernavi- 
gering, säkerhet ombord och principerna för 
GPS, radar och SRC. När du är klar skriver du 
prov för Kustskepparintyget.
 Pris 2 200 kr

Kombinerat Förarintyg/ 
Kustskepparintyg
 Pris 3 500 kr

Teckning
Eliana Borozanov
Lär dig regler och grundprinciper för teckning.
 Pris 1 900 kr

Lär dig skriva, provlaga och  
publicera recept
Malin Randeniye
 Pris 1 800 kr

Lär känna  
   din historia!
Idag finns massor av information 
om släktforskning på nätet – men 
det är lätt att hamna snett. Här får 
du handledning som gör att du inte 
börjar följa fel Per Persson, samla 
på någon annans släktingar eller 
missa barn på bygden och okända 
föräldrar.

Släktforskning 
Eva Edberg och Marianne Jonasson
Löpande kursstarter dag och kväll,  
Grundkurser  
från vecka 8, 6 ggr 2 000 kr 
kursmaterial och SVAR tillkommer 260 kr

Släktforskning, fördjupning 
Ti 8/3, kl 13.00–15.30 eller 18.00–20.30,  
6 ggr, 2 010 kr, exkl kursmaterial 100 kr

Släktforskning, online 1 990 kr 

Släktforskning i Finland
Marianne Jonasson
Här får du veta hur du kan hitta uppgifter om 
dina förfäder i Finland. Du ska ha gått grund-
kurs i släktforskning.
Må 7/3, kl 14.45–17.15, 3 ggr 1 275 kr

Släktforskning för Finlandsfödda
För dig som är född i Finland och saknar 
anfäder i Sverige.
Må 4/4, kl 18.00–20.30, 3 ggr 1 275 kr

   
1900-talet i Sverige  
Under 1900-talet reste sig Sverige ur djup 
fattigdom och ojämlikhet. Folkrörelserna växte 
fram, synen på barn förändrades, genusmed-
vetenhet och jämlikhetssträvanden ökade. Vi 
diskuterar övergripande sammanhang för att 
förstå vår samtid bättre.
Ti 16/2, kl 18.00−19.30, 10 ggr 1 900 kr

Sveriges regenter  
I år firar kung Carl XVl Gustaf 40 år på  
tronen. Har du koll på monarkerna som 
föregått honom? Känner du till Blot-Sven och 
Ragnvald Knaphövde? Och Ulrika Eleonora – 
var hon mamma till Gustav den III eller var det 
hans fru? Jaså hon var regent? Kungalängden, 
från Erik Segersäll år 970, rymmer spännande 
livsöden och historier, lustfyllda och eländiga 
berättelser om makten och dess utövare.
On 17/2, kl 18.00−19.30, 10 ggr 1 900 kr
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Vad blir det för mat?
Att äta god mat till vardag och fest är livs-
kvalitet. Men många behöver inspiration 
och tips på nya rätter för att inte fastna 
i gamla rutiner. Till våren inspireras vi av 
Georgien, Peru, Asien och Indien. Vi foku-
serar på superfood, raw food, vegan och 
vegetariskt. Lagar trendig kål och dricker 
våra grönsaker eller gör vego brunch i 
New York style. Pasta och pizza passar 
andra, eller en rejäl burgare att smörja 
kråset med. Vi fortsätter baka, utan gluten, 
bullar och surdeg. Men också söta tårtor, 
desserter och vi gör blanka praliner.

Peruansk matlagning
Anastasia Lundqvist
Härliga kryddor, maten som förklarats 
som världskulturarv av UNESCO 2011.
To 25/2, kl 18.00–21.30, 1 gång 995 kr

Mat och vin från Georgien
Anastasia Lundqvist
Georgien har en fascinerande mat- och 
vinkultur. Med härliga kryddblandningar. 
Vi smakar flera biodynamiska viner till.
Fr 15/4, kl 18.00–21.30, 1 gång 1 295 kr

New York Brunch  
 

Divya Jagasia, uppväxt i Indien och  
i USA och ordförande i Baljväxtakademin 
Gör din egen New York brunch med 
äggrätten mexikanska huevos rancheros, 
bönburgare med ugnsbakad sötpotatis 
och amerikanska pannkakor. 
On 8/6, kl 18.00–21.30, 1 gång     995 kr

Asiatisk matlagning
Jonas Arbman
Vardagar kl 18.00–21.30, helgdagar,  
kl 13.00–16.30, enstaka tillfällen 
lördag kvällar kl 18.00-21.30 
inkl. råvaror och recept 995 kr

Koreansk mat
Röd chilipeppar, vitlök, ingefära,  
sesam och vinäger. 
On 27/1 eller to 21/4

Asiatisk söndag
Smakblandning från Vietnam,  
Thailand, Indonesien och Malaysia. 
Sö 6/3

Indisk vegetarisk mat
Främst frukt, grönsaker och massor  
av kryddor. 
Må 25/1 och må 30/5.

Indisk afton
Ett urval av härliga rätter. 
Fr 13/5 och nyhet i vår, lö 6/2

Traditionell mat från Kambodja
Fisk, skaldjur, chili, ingefära, curry och 
exotiska frukter! 
On 19/5 och ti 26/1

Dim sum från Kina
Dumplings, smått och plockigt med  
uråldrig historia, smakupplevelser.
On 2/3

Kinesisk husmanskost
Varje region har sina egna smaker – få en 
känsla för hur mat kan smaka i Kina! 
To 2/6

Sichuan – Kinas smakrika kök
Sö 13/3 och nyhet i vår, lö 16/4

Sushi – Snabbt, gott, nyttigt och 
fräscht, alltid aktuellt 
Fr 12/2 eller on 6/4

Japansk mat 
Sofistikerad mat med fisk, skaldjur och 
grönsaker som vanliga råvaror.
Ti 22/3

Vietnamesisk matlagning
En doft av Vietnam. Köket beskrivs ofta 
som fräscht, färskt och lätt. 
On 25/5

Fokus på vego
Vegetarisk matlagning – vårens primörer
Peter Streijffert, odlande kock och författare
Mjälla, goda, färgstarka råvaror som 
boostar oss med energi. 
Sö 5/6, kl 11.00–14.30, 1 gång 995 kr

Smarta sötsaker 
Mer nyttigt gott med Ulrika Hoffer.  
Vi gör bakverk, bollar, godis och glass 
helt utan socker, mjölk och gluten. 
Sö 14/2, kl 13.00–16.30, 1 gång   975 kr
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Vegetarisk mat  
för barnfamiljen  
Ulrika Hoffer
Färgstarka råvaror, härliga grönsaker, 
goda smaker och tillräcklig näring för alla. 
To 10/3, kl 18.00–21, 1 gång 975 kr

Veganmat till vardags,  
för alla i familjen   
Jonas Arbman
Hur du använder gröna livsmedel för att 
laga god, festlig och näringsrik mat, med 
koll på vitaminerna! 
Lö 27/2, kl 13.00–16.30, 1 gång 975 kr

Veganmat till fest 
Jonas Arbman
Twista smakerna och laga massor av god 
veganmat. Det gröna skafferiet är oändligt. 
Fr 1/4, kl 18.00–21.30, 1 gång 995 kr

Gör egna Paneer  
Workshop     
Minska matsvinnet och ta tillvara på din 
överblivna röda mjölk? Gör ost, indiska 
paneer! Den enklaste goda osten kan 
smaksättas och användas på många sätt. 
Divya visar hur man gör.
Sö 28/2, kl 11.00–12.30, 1 gång    250 kr

Laga mat med paneer   
 

Den indiska osten paneer passar i en 
mängd sammanhang. Vi friterar, äter 
rå, lägger i grytor eller i sallader. Med 
kryddsättningar från olika länder.
Sö 28/2, kl 13.30–16.30, 1 gång    945 kr

Vegetarisk dag    
med indiska smaker  
Med baljväxter som huvudingrediens, 
osten paneer och naanbröd. Med härliga 
kryddsättningar från norra Indien, lagas 
flera goda rätter. 
On 1/3, kl 18.00–21.30, 1 gång     975 kr

Trendiga baljväxter    
2016 är utvalt av FN att vara interna-
tionellt år för baljväxter. Bönor, ärtor 
och linser är framtidens livsmedel. De 
smakar gott, är vackra och hälsosamma. 
Dessutom klimatsmarta. Här lagas både 
tillbehör, huvudrätt och dessert. 
To 7/4, kl 18.00–21.30, 1 gång 975 kr

Bättre vanor    
med Raw food  
Natalie Yonan, utbildad hos Matthew 
Kenney Culinary; USA
Starta 2016 med nytänk och nya hälso- 
samma vanor. Vi lagar måltider från frukost 
till desserter. Med fokus på vardag och 
hållbarhet. Boost för energin, välbefinnan-
det och även vikten. 
To–fr 7/1, kl 10.00–16.00 8/1, kl 10.00–14.00 
2 gånger, råvaror ingår.  2 795 kr 

Superfood  
Hälsokväll där vi prövar att pickla, syra, 
lagar vegetariskt, raw food och pratar 
massor om energiboostande superfood, 
sprängfyllda av antioxidanter. 
Må 18/1, kl 17.00–21.30, 1 gång  995 kr 

Kål i fokus! 
Supertrendig grönsak! Så får du kål av 
alla slag att smaka himmelskt! Vitkål, 
savoykål, brysselkål, spetskål, fänkål, 
blomkål och broccoli. Vi rostar, river, 
hyvlar, mixar, smaksätter och marinerar.
Må 16/5, kl 18.00–21.30, 1 gång 975 kr 

Mat för en glad mage  
– laga mat med FODMAP
Lär dig laga god, magvänlig mat utan 
gluten, laktos, lök och vitlök. Vi bakar 
dessutom ett par bröd. För alla som vill 
komma igång med kostbehandlingen 
FODMAP.
On 9/3, kl 18.00–21.30 ca, 1 gång 995 kr 

Bröd för en glad mage    
– Baka gott med FODMAP  
Lär dig baka goda, magvänliga bröd, bul-
lar och kakor utan gluten. Vi går igenom 
mjölsorter och fibertillskott. För alla som 
vill komma igång med kostbehandlingen 
FODMAP. 
Ti 10/5, kl 18.00–21.30 ca, 1 gång 995 kr 

Stockholmsvegetarian 
Laga skön vegomat, komplettera med 
något animaliskt för den som vill. Färgstark 
och god matlagning med prat om såväl 
klimatmässiga som hälsomässiga aspekter.
On 10/2, 17/2, 24/2, kl 18.00–21.30,  
3 ggr  2 695 kr

Rawsköna desserter  
för en sund livsstil
Perfekt även för dig med glutenintolerans!
Ti 8/3 eller må 2/5, 18.00–21.30,  
1 gång 975 kr

Drick dina grönsaker,    
bär och superfood!  
Varannan vecka
Gör goda, näringsrika juicer och 
smoothies med olika tekniker. Centrifu-
gera, kallpressa, mixa näringsbomber som 
broccoli, rödbetor, ingefära, citrusfrukter, 
selleri, grönkål, äpplen, chili, nötter, frön 
och olika typer av bär till goda drinkar. Du 
lär du dig hur så kallade superfood pulver 
som vetegräs, spirulina, lucuma kan an-
vändas för att spetsa dina näringsdrinkar.
On 5/4, 19/4, 3/5, kl 18.00–21.30,  
3 ggr  2 695 kr

Chilikurs  
Anastasia Lundqvist
Chili finns i mängder av färger, former 
och styrkor. Chili sätter fart på mat-
smältningen. Här lagar vi några härliga 
smakkombos till middag.
Må 2/5, kl 18.00–21.30, 1 gång 995 kr

Kryddkväll 
Anastasia Lundqvist
Kryddor har alltid varit en eftertraktad 
och dyrbar handelsvara. Vilka kryddor 
och örter passar till vilken mat? Vilka 
kulinariska och medicinska egenskaper 
har kryddorna? Vi doftar, mortlar och gör 
egna blandningar. 
On 3/2, kl 18.00–21.30, 1 gång  995 kr

Äggkurs
Anastasia Lundqvist
Ägg är ett superlivsmedel som 
innehåller nästan alla näringsämnen vi 
behöver. Hur lyckas man med omelett 
och pocherat ägg? Vaktelägg? Laga 
äggbaserade såser som hollandaise 
och creme anglaise. Internationella 
rätter med ägg som huevo rancheros, 
shaschouka och berömda onsen 
tamago. 
On 16/3, kl 18.00–21.30, 1 gång 975 kr

  

Divya Jagasia är 
född i Bombay, 
uppväxt i Indien 
och i USA. Hon är 
kostvetare, brinner 
för vegetarisk 
mat och lagar 
helst indiskt och 
mexikanskt. Divya 
är ordförande i 
Baljväxtakademin.

Sofia Antonsson  
leg dietist, före- 
läsare och kok- 
boksförfattare.  
Madeleine  
Broström kock 
och matinspiratör 
leder FODMAP. 
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Ulrika Hoffer  
är bl.a. kostrådgivare, föreläsare och  
kokboksförfattare. Ulrika förespråkar 
kost fri från gluten, mjölk och socker. Förutom många kortare 
inspirationskurser leder Ulrika även Medborgarskolans nya dip-
lomutbildningar Raw foodkock och Näringslära.
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Kockknep och knivteknik 
Jonas Arbman, kock
Skär, hacka och filea med smarta tekniker 
och riktiga redskap. Med råvaror i säsong. 
On 23/3, kl 18.00–21.30, 1 gång       995 kr 

Varma såser med tillbehör
Jonas Arbman
Här görs vinreduceringar, kokas fonder 
och smörsåser. Teknikprat. 
Fr 22/1, kl 18.00–21.30, 1 gång   995 kr

Matlagningsskola 
med Jonas Arbman  
Matskola för nybörjaren i köket. Ledord 
är verktyg, tekniker, välja råvaror, att laga 
i säsong och kryddsättning. Dessutom 
menyplanering, inköp m.m. 

Må 1/2, kl 18.00–21.30, 8 ggr (ej 28/3)  
Varannan vecka, inkl råvaror   6 895 kr

Gör din egen burgare,  
 

 
för ungdomar 9–13 år
Peter Brevenfalk
Du maler köttet, bakar hamburgerbrödet 
och rör ihop din godaste ketchup! Stek, 
montera och njut. 
Lö 13/2, kl 10.00–13.00, 1 gång   875 kr

Liten Kockskola
Jonas Arbman
Fågel, fisk, kött. Tillbehör och såser. 
Asiatiska inslag. Lär dig hantera kökets 
verktyg och lär dig grunderna för matlag-
ning. Råvaror och nya recept på hög nivå 
varje termin. 
3 ggr kl 18.00–21.30  2 745 kr                      
Ti–to 19–21/1 eller må–on 20–22/6
Ti  23/2, 8/3, 15/3 eller on 30/3 varannan 
vecka 

Gör din egen korv
Michele Cavazza, korvmakare,  
bördig från Bologna. 
Att göra sin egen korv är något visst! Vi 
använder nöt, gris, vildsvin och lamm, vid 
olika tillfällen. Ca 2 kg kött/person ingår.
Sö 10/1, 7/2, 3/4, 8/5 eller lö 4/6  
kl 12.00–15.30, 1 gång  1 250 kr 

Amuse boche  
  

Anastasia Lundqvist
Plockmat – aptitretare för gommen och 
för själen. 
Fr 27/5, kl 18.00–21.30, 1 gång 975 kr

Matcha mat och vin
Peter Streijffert, kock och författare
Små rätter matchas med sex viner. Fokus 
ikväll handlar om hur smakkombinationer 
lyfter varandra.  
Fr 26/2 eller fr 8/4, kl 18.00–21.30,  
1 gång 1 295 kr

Laga fisk  65 +  
 

Peter Brevenfalk
Många tycker att fisk lätt blir torr och 
tråkig. Här får du lära vad du bör tänka på 
när du lagar fisk med olika tillagningsme-
toder. Alltid en trerätters middag!  
Ti 29/3, kl 18.00–21.30, 3 ggr  
Varannan vecka 2 695 kr

Fisk och skaldjur
Jonas Arbman
Det behöver inte vara svårt att laga fisk. 
Här bjuds det fisk och skaldjur i bästa 
kombination. Du lär dig hantera olika 
typer av färsk fisk med hög kvalité och 
lagar många fina rätter med flera tillag-
ningsmetoder.  
Ti 2/2, kl 18.00–21.30, 3 ggr  2 695 kr

Gourmetfisk
Jonas Arbman
Laga finare fiskar med olika tillagnings-
metoder. Hantering, temperaturer, 
kryddsättning och tillbehör står på 
agendan.
Fr 11/3, kl 18.00–21.30, 1 gång 1 095 kr

Filea och laga fisk 
Jonas Arbman
Med rätt verktyg fungerar det. Vardagsfis-
ken smakar härligt. Med goda såser och 
fräscha tillbehör.
Lö 9/4, kl 13.00–16.30, 1 gång 995 kr

Tryffel, långpeppar  
  

och tamarind 
Jonas Arbman   
Vi lagar en välkomponerad middag med 
höga, mustiga smaker. Lär dig få fram 
balansen mellan sötma och syrlighet. Vi 
smaksätter även med tryffel och du får en 
lektion i att hantera lite udda råvaror.
Fr 5/2, kl 18.00–21.30, 1 gång 1 095 kr

Italien från norr till söder
Alessia Cerulli, matinspiratör för genuin 
italiensk matlagning
Få en snabblektion i italienska mathöjdare. 
Vi lagar några rätter och ledordet är 
genomgående fräscha råvaror och enkel 
tillagning.
To 11/2, kl 18.00–21.30, 1 gång 1 095 kr

Hela Italien på 3 kvällar 
Under en intensiv junivecka träffas vi 
varannan dag och kan koncentrera oss 
på att laga mat från olika delar av Italien 
varje gång, från Piemonte i norr via Emilia 
Romana och Toscana till Apulien och 
Kalabrien i söder.
Må 30/5, on 1/6, fr 3/6, kl 18.00–21.30,  
3 ggr  2 995 kr

Siciliansk matlagning
Jonas Arbman
Med influenser från det arabiska köket, 
från spanjorerna och normanderna. 
Mycket fisk och frukt och goda bakverk.
Fr 10/6, kl 18.00–21.30, 1 gång 995 kr

 

FRILUFTSMAT

M
ATLAG

N
IN

G
SSKO

LO
R

Att göra  
sin egen  
korv är  
något visst!

Allt smakar gott under bar himmel! 
Men mackor räcker inte långt för en 
rejäl vandring på fjället. Maten behöver 
vara energirik, lätt, god, gärna billig och 
hållbar förstås. Så torka din mat – det 
mesta kan torkas.  
Kursledare är Eric Tornblad från  
Friluftsmeny.se

Introduktion till friluftsmat 
för fjällvandringen. 
Recept, energi innehåll, smarta råvaror 
och tillagning. Svamp och kött. 
Sö 21/2, kl  9.30–12.30  725 kr

Introduktion till att torka  
grönsaker och frukt
Sö 21/2, kl 13.30–16.30  725 kr

Laga mat på Muurika  
Laga över öppen eld, ute i naturen, 
efter en kort och skön vandring. 
Sö 24/4, kl 11.00–15.00  895 kr 

Friluftsmat  
Nu lagar vi all sorts mat för fjällvand-
ringen. Vi jobbar med recept, energi-
innehåll, vikt, smarta ingredienser och 
hur du torkar din egen mat. 
Ti 17/5, 24/5, 31/5, kl 18.00–21.00,  
3 ggr, råvaror ingår 2 295 kr
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I priset ingår  
en Muurika! 

(värde ca 400 kr)
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Baka pizza   
 

Caterina Capotondi har skrivit en bok 
om pizza – om historien från de första 
bagarna i Neapel, till dagens pizza. I Ca-
terinas hemtrakter bygger hennes vänner 
sina egna vedeldade ugnar. Om de har 
utrymme! Här får du lära dig knepen 
för några olika typer av degar med olika 
jäsningar. I marskursen har du chans att 
öva din italienska. 
Lö 24/1, kl 11.00–14.30, 1 gång,  
kurs på svenska  995 kr
Lö 12/3, kl 11.00–14.30, 1 gång,  
kursen hålls på lätt italienska  995 kr

Laga äkta italiensk pasta  
– fredagsmys 
med Laura de Maria, matentusiast  
från Piemonte.
Laga egen färsk pasta med goda och 
passande ekologiska tillbehör. Med fokus 
på degen.
Fr 18/3, kl 18.00–21.30, 1 gång    
För vuxna i kväll! 995 kr

Lauras fredagsmys  
med färsk pasta
Laura De Maria
Här lagas färsk pasta med goda tillbehör 
och en avslutande dessert. Vuxna och 
barn tillsammans. 
Fr 29/1, 19/2, 22/4 och 20/5, kl 17.00–21.00, 
1 gång, för en vuxen och ett barn  
inkl råvaror.  1 295 kr 

Laga mat och   
  

prata italienska 
Mary Lazarra och Laura De Maria under-
visar i språk och lagar mat tillsammans 
med dig.
Öva dina italienska kunskaper och laga 
klassiskt genuint italienskt till lunch. 
Fr 19/2 och fr 18/3, kl 10.00–13.00   2 195 kr, 
inkl råvaror

Klassiskt surdegsbröd
Thomas Björk
Grundkurs där vi bakar på förberedd 
förjäst sur. Vete- och rågsurdegar med 
smaksättningar. 
Sö 28/2 och sö 10/4, kl 10.00–16.30,  
1 gång 1 095 kr

Brödhelg med Thomas Björk
Vi sätter en sur och bakar klassiskt 
surdegsbröd från grunden i två dagar. 
Teknik, processer och smaksättningar.  
På vete- och rågsurdegar. 
Lö–sö 16–17/1, kl 10.00–16.30,  
1 helg 1 895 kr

Baka bröd utan gluten
En spännande utmaning med nya smaker 
och nya mjölsorter att upptäcka. Teknik 
och metoder. Frukostfrallor och limpor.
Sö 14/2, kl 10.30–15.30, 1 gång 975 kr

Baka glutenfria semlor  
 

Inför semlesäsongen bakas bullar  
utan gluten.
To 28/1, kl 18.00–21.30, 1 gång 895 kr

Hårdbröd
Sprunget ur det klassiska tunnbrödet. 
Här bakas knäckebröd och frökex.
Sö 3/4, kl 10.30–16.00, 1 gång 995 kr

Chokladpraliner  
för nybörjare, kurs 1
Har du drömt om att göra blanka, vackra 
praliner själv? Kom och lär dig grunderna 
i chokladmagi!  
Lö 9/1 eller sö 22/5, kl 10.00–16.00,  
1 gång 1 095 kr

Chokladpraliner   
  

fördjupning, kurs 2!
Temperera, kokar ganache och laborera. 
Dekorationstekniker.  
To 24/3, kl 10.00–16.00, 1 gång,  
påsktema  1 195 kr
Sö 22/5, kl 10.00–16.00, 1 gång,  
för chokladälskaren  1 195 kr

Godisdag med konditorn
Marmeladkonfekt, marsipan, kola och fudge. 

Fr 4/3, kl 10.00–15.00, 1 gång för  
sportlovslediga 9–13 åringar    895 kr 
Sö 20/3, kl 10.00–16.00,  
1 gång för alla godissugna  1 095 kr

Spritsarkurs 
Enklare dekorationer. Kräver tålamod.
Ti 26/1, kl 18.00–21.30, 1 gång 795 kr
Sö 21/2, kl 11.00–14.30, 1 gång för barn/ung-
dom  9–13 år  795 kr

Lilla dessertskolan  
 

Grunderna för de godaste desserterna. 
On 4/5, 11/5, 18/5, kl 17.45–21.45,  
3 ggr  2 695 kr

Tårtdag med konditorn
Baka god, vackert dekorerad prinsesstårta. 
Från grunden med bästa råvaror. 
Sö 8/5, kl 10.00–16.00, 1 gång 1 095 kr

Choklad, godis, 
tårtor och desser-
ter. Med konditor 
Nik-Annika Märak

BAKKURSER

Föreläsning, ”Minska matsvinnet”
Var fjärde matkasse slängs. Vi behöver vända trenden.  
Föreläsningen vänder sig till alla som vill lära sig ta tillvara  
på allt som ligger i kylskåpet, minska på onödiga förpackningar, 
minska matsvinnet och samtidigt laga bra, billig och god mat! 
Författaren, kocken och föreläsaren Peter Streijffert pratar.
On 24/2, kl 19.00 295 kr

Nya utbildningar i köket  
vt 2016 Diplomerad lunchkock  
Varannan vecka
Laga mat och lär dig hur det fungerar i ett 
kök med lunchservering? Från planering 
till varubeställning mm. 

Lisa White, kock och kallskänka med lång 
erfarenhet som kökschef.
To 4/2, kl 10.00–16.00, 8 ggr 9 295 kr  

Diplomerad Raw foodkock  
– grundutbildning 
Lär dig grunderna inom raw food, så att 
du kan arbeta eller driva café eller restau-
rang som serverar raw food, eller så är du 
bara nyfiken. 
Kurs 1: start 30–31/1, därefter måndag- 
kvällar varannan vecka, avslutning 23-24/4.
Kurs 2: 4 helger start 14–15/5 – avslut 
18–9/6, kl 09.30–16.00
Kurs 3: intensivt i sommar må–to 27–30/6, 
avslutas 8–11/8, kl 09.30–16.00 9 995 kr

Näringslära – diplomutbildning 
Varanna vecka
För dig som vill fördjupa din förståelse 
för hur kost och hälsa hänger ihop, hur 
kroppen fungerar, hur maten bryts ned 
och näringsämnen utvinns ur det vi äter.  

Du arbetar redan idag med hälsofrågor, 
kanske som coach, friskvårdsansvarig eller 
personlig tränare, men vill också arbeta 
mer praktiskt med mat.
To 11/2, kl 09.30–16.00, 8 ggr 9 995 kr 
  

Välkommen på frukostmöte! 
Prata raw food och näringslära!
Träffa Ulrika Hoffer, smaka en god raw 
frukost och bli inspirerad till en ny livsstil. 
Ti 12/1, kl 08.00  Kostnadsfritt, men  
anmälan behövs.   
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Fruktträdsbeskärning i teorin
Många fruktträd beskärs för hårt. Med rätt 
beskärning blir fruktträden friskare, mer 
välformade och lever längre.
Ti 16/2 och to 25/2, kl 18.00–19.30,  
1 gång 325 kr

Trädgårdsskötsel från grunden
En kurs där det handlar mycket om behov, 
planering och att lära om material, växter 
och blommor. Placering, jordmån och ljus. 
Ti 8/3, 15/3 och 5/4, kl 18.00–20.15,  
3 ggr 2 295 kr
Ti 19/4, 26/4 och 3/5, kl 18.00–20.15,  
3 ggr 2 295 kr

Föreläsning,  
Japanska trädgårdar                  

 
Anna-Lena Haraldsson, som just har släppt 
sin bok ”Japanska trädgårdar” 
Om hur japanska trädgårdar har utvecklats 
och hur det ser ut i Japanska trädgårdar idag. 
Ti 9/2, kl 18.00–19.30, 1 gång 325 kr

Trädgårdsdesign, kortkurs i 
föreläsningsform
Lena Bergene, landskapsarkitekt
Tre kvällar innan våren tagit fart i trädgården 
och det är tid för planering. 
On 17/2, (ej v. 9) kl 18.00–20.15, 3 ggr   1 995 kr

Trädgårdsdesign  
– formge, planera och rita!
Lena Bergene, landskapsarkitekt
Vi pratar form, funktion, drömmar, grund-
principerna för en trädgårds uppbyggnad 
och praktiska övningar.
To 25/2, kl 18.00–21.00, 8 ggr 3 995 kr

Trädgårdsskola  
– Odling från grunden
Inger Johnsson, trädgårdsmästare
Från planering, jordförbättring, gödsling, 
växtföljder, skötsel, växtskydd, skadedjur till 
skörd! Studiebesök och praktik på odlings-
lott i Danderyd. Intygskurs 
Må 7/3, kl 17.30–21.30, 9 ggr 3 995 kr

Odla i växthus Varannan vecka
En plats att längta till! Om förutsättningar, 
skötsel och ohyra! Och förstås om växter 
och blommor i ett växthus.
Må 18/1, kl 18.00–21.00, 4 ggr, 2 295 kr

     Jordiga fingrar  & saft i bersån
Den härliga våren är snart här och känslan av att planera och botanisera bland lökar 
och fröpåsar är obeskrivligt härlig. Börja gräva, omplantera trötta växter, ge näring och 
pyssla om inför stundande sommar. Lär dig vad en god jord gör för din odling! 

Njut också av vårens ljus och skira grönska och lär dig binda blomsterbuketter och 
kransar som floristerna gör. Eller odla din mat, sätt sallad och rovor. Tomater i långa 
banor, för en smakrik, energifylld skörd. 

Blommor och 
material ingår 
alltid i kurs- 
avgiften.

Är du  
intresserad  
av biodling?

Floristutbildningar
Du är också välkommen till Medborgarskolans 
grundutbildningar. Få en känsla för jobbet att 
arbeta som florist. Dagtid onsdagar start 24/2 
eller helger start 6/2–7/2. Fler floristkurser 
hittar du på medborgarskolan.se

Kursledare: Jezzica Collin, Sara Börjesson, 
Maria Lindell, Therese Karlsson och Emma 
Skoglund är alla florister och gymnasiepe-
dagoger eller arbetar i blomsterbutik.

Florist för absoluta nybörjare 
Varannan vecka
Du lär dig de grundläggande knepen, att 
binda buketter i spiral, enklare bordsarrange- 
mang och skötsel av snittblommorna.

Start to 28/1 och ti 5/4 kl 18.00–21.00,  
3 ggr  2 995 kr

Florist grundkurs ”light”  
För nybörjaren. Buketter, dekorationer, 
bröllop och begravning. Fokus på praktiskt 
arbete och mycket övning med blommorna.
Fr 22/1, 5 ggr, kl 10.00–16.00  7 495 kr
Fr 22/4, 5 ggr, kl 10.00–16.00  7 495 kr 

Florist fördjupning   
Med koncentration på buketter, dekora- 
tioner, bröllopsbinderi och begravnings-
binderi i olika färger, former och säsonger. 
Modernt och traditionellt binderi. 
On 18/5, 25/5, 1/6, 8/6 och 15/6, 5 ggr,  
kl 10.00–16.00  8 295 kr

Bukettbinderi  
och blomster arrangemang
Lö 30/1, kl 10.00–13.00,  
1 gång, i vårens skira grönska  975 kr
Lö 5/3, kl 10.00–13.00,  
1 gång, krispiga tulpaner,    975 kr
To 17/3, kl 18.00–21.00,  
1 gång, påskarrangemang  975 kr
To 14/4, kl 18.00–21.00,  
1 gång, buketter i vårfärger   975 kr
To 12/5, kl 18.00–21.00,  
1 gång, vackra kransar   975 kr
1 gång, bind buketter, öva teknik 975 kr
Lö 16/5 eller 28/5 kl 10.00–13.00
 

Köksträdgårdsskolan 
Praktisk odlingskurs på odlingslott i  
Danderyd. 7ggr, de 2 första inkl teori!
Ti 12/4, vårsådd, 10/5, omskolning, 
17/5, utplantering på odlingslotten,
24/5, 31/5 och 7/6 arbete på lotten  
kl 18.00–21.00.  
23/8, kl 17.00–20.00, skördekväll 2 995 kr

Perenner och prydnadsväxter 
Träd, buskar och blommor i vår växtzon.

Må 25/1, kl 18.00–21.00, 3 ggr,  
Varannan vecka    1 895 kr

Skadedjur i trädgården  
 

Hur bekämpar du ohyran i din trädgård? 
Konkreta råd för ett miljövänligt sätt att  
hålla sniglar, växtparasiter och rådjur borta! 
Ti 29/3, kl 17.30–21.30, 1 gång 395 kr

Stadsodling  
– en trend som bara växer
Föreläsning med Farbror Grön
Odla där du är! Sprid ut ditt odlande 
över året och ta makten över maten  
och smakerna.
To 17/2 och to 12/5 kl 18.00   325 kr

Den goda jorden
En kurs om jord, grunden till all odling! 

Anlägg en kompost!    
 

Vi pratar om varm- och kallkomposter,  
vad som sker i dem? Ett viktigt bidrag 
för miljön. Vi lär dig hur man gör. 

Sticklingkväll
Föröka dina krukväxter med sticklingar! 
Det går lika bra även på perenner som 
rosor och andra buskar. 

Älskade pelargon
Snart vår och tid för en ny säsong med 
pelargoner. Lär dig om olika sorter och 
odlingsråd.

LÄS MER  
PÅ VÅR HEMSIDA 

medborgarskolan.se/ 
stockholm
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Vi längtar ut i naturen! Till lugnet, 
men också till spänningen som 
jakten ger! 

Oavsett vad du söker är det 
viktigt med kunskap. Om djuren, 
att vårda vår natur, jaktlagar och 
om säker vapenhantering. I höst 
fortsätter vi med olika typer av 
jaktkurser för allas behov. Dess-
utom har vi repetitionskurser, för 
dig som aldrig hann skjuta upp!

Medborgarskolan erbjuder 
också möjlighet till organiserad 
jakt för vilt och sjöfågel.

Jägarskolan – jägarexamen
Hans Wallin, Karl-Erik Svenberg och  
Nils-Olof Olsson
Kurser startar löpande på efterfrågan. 
På Hagagatan och i Hammarby Sjöstad.
Intensiva teorikurser över en helg med 
uppföljande teoriprov inom två veckor. 
Uppskjutning ordnar du själv. 

Vårens första intensivkurs: 
To 7/1, fr–sö 15–17/1  och To 4/2 med  
fortsättning fr–sö 12–14/2.

För fullständig jägarexamen: 
2 ggr/v (må och on) i 6 veckor med  
teoriprov, övningsskytte och skjutprov.
Må 18/1 och må 25/4 Hagagatan 
Må 7/3 Hammarby Sjöstad
För dig som vill ta det lite lugnare, läs en 
kväll i veckan! Start Må 15/2 Hagagatan

Repetitionskurs 
För dig som gått kursen tidigare, men 
missade att skriva provet, och aldrig hann 
göra skjutövningarna. Uppdatera med två 
teoripass, skriv provet, övningsskjut och 
gör skjutprov. 
Må–on 13–15/6 Hagagatan, 3 ggr,  995 kr, 
kostnad tillkommer för övning och prov.  

Att kunna  
ge sin hund  
första hjälpen  
vid en olycka  
kan vara  
skillnad mellan  
liv och död.

Hästens beteende
Fokus på forskning som har gjorts  
om hästars beteenden med tonvikt  
på inlärning.
Må 7/3, kl 18.00–20.15, 4 ggr 2 195 kr

Att lära hunden söka   
 

Therese Lilliesköld, antrozoolog
Träna din hund, med klickermetod och  
föremål. Användbart för kantarellsök! 
Först teori utan hund en kväll, sen ut i 
naturen under en helg. Stora Skuggan. 

Hundkurser med Kerstin Anderberg,  
Gunilla Ericsson från hundrådet.se,  
med stor kunskap inom bl.a. anatomi, 
rehabilitering och massage. 

•  Lär dig ge din hund massage.

•  Träna hundens balans med  
 bollträningspass. 

• Första hjälpen för din hund. Hur en    
 blödning stoppas till bitskador,  
 nedkylning och hundens apotek.

Läs mer på vår hemsida om tider och  
priser medborgarskolan.se/stockholm

Kurser med Elin Sjödin, utbildad vid  
Lantbruksuniversitet, SLU

Att skaffa valp
Om val av ras, hundens beteende,  
inlärning, valpens utveckling och  
djurskyddslagen.
Ti 2/2, kl 18.00–19.30, 3 ggr,  
Hammarby Sjöstad                         1 495 kr

Hundens beteende
Lär dig mer om forskning och forsknings-
resultat kring hundars beteende.
Må 1/2, kl 18.00–20.15, 4 ggr           2 195 kr

Valpkurser  
och hundträningskurser  
Första tillfället, teori utan hund. Sen 
träffas vi med hundar i en park i  
Stockholms innerstad. Max 6 delt/grupp! 
Mer information vid anmälan.

Valpkurs – för valpar mellan  
3 till 7 månader
Gå fint vid sidan, i koppel, inkallning, sitt/
stanna kvar, stoppkommando, hundmöten 
och hantering. 
On 9/3, kl 17.45–19.15, 6 ggr   1 895 kr
Sö 7/2, kl 10.00–11.30, 6 ggr   1 895 kr

Vardagslydnad grundkurs  
– för hundar över 6 månader
Gå fint vid sidan och i koppel, inkallning, 
sitt/stanna kvar, stoppkommando, hund-
möten, nejkommando och hantering. 
On 9/3, kl 19.30–21.00, 6 ggr  1 895 kr 
Sö 7/2, kl 12.45–14.15, 6 ggr  1 895 kr

Vardagslydnad, fortsättning
För hundar över 8 månader.  
Sö 7/2, kl 14.30–16.00, 6 ggr  1 895 kr

Sök med fågel
Agda Tjäder
Med disciplin och tydliga kommandon 
kan du få en fågel att söka efter borttap-
pade saker. Har du tappat bort vigselring, 
nyckel eller något annat som glänser 
passar skator utmärkt.  Det är viktigt att 
fågeln har roligt, annars kommer den 
inte att lyda. Vi börjar öva på ett vanligt 
hönsägg genom att ropa sitt, ligg, spela 
död. Vi fortsätter med vattenträning i 
kastrull, som annars kan vara traumatise-
rande. När du sedan fångar en skata är 
det viktigt att strö salt på stjärten. 
Fr 1/4, kl 18.00−19.30, 3 ggr 
inkl salt 1 495 kr

Älskade  
    husdjur
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Take away! Vi kommer till dig
Du får lära dig att hantera din motorbåt i 
olika sorters hamnar, i olika vindriktningar 
och att lägga till vid Y-bom, kaj, boj eller 
naturhamn med hjälp av ankare. Bemästra 
den levande kraften i båten. 

Förarintyg
På våra förarintygskurser lär du dig navi- 
gera, sjövägsregler, säkerhet till sjöss, sjö-
väder och sjömanskap. Med Förarintyget 
blir din båtfärd både roligare och säkrare.
Kl 18.30–21.00, 6 ggr  2 690 kr
Starter må 15/2, on 17/2, ti 15/3, to 17/3
Må och on 25/4, 2 ggr/vecka
Ti och to 10/5, 2 ggr/vecka   
On 2/3 Täby, To 10/3 Hammarby sjöstad

Intensivkurs helg,  
båtpraktik ingår
Kl 09.30–16.30, 3 ggr  3 200 kr
Starter lö 2/4, 14/5, 4/6

Förarintyg, online
Löpande starter  1 990 kr

3 kurser i en  
 

– Förarintyg med tillhörande 
navigationspraktik och att 
köra motorbåt    
Det här är kursen för dig som är ny  
båtägare. På ett effektivt och roligt 
sätt får du lära dig att navigera och 
rent praktiskt köra, lägga till och ankra 
båten – alltihop i en och samma kurs! 
Må 4/4, kl 18.30–21.00 och to 5/5,  
kl 09.00–16.00, 6 ggr 4 150 kr

The Inshore Yachtmaster 
 – Diploma
You will learn about navigation in theory 
and practice, right of way rules, how to 
use a GPS, weather at sea and safety. 
Fr 18/3, kl 15.00–17.30, 6 ggr  2 690 kr

Kustskepparintyg
Du lär dig bl.a. navigering utomskärs och till 
havs, mörkernavigering, säkerhet ombord 
och principerna för GPS, radar och SRC. Är 
båten över 4 x 12 m är Kustskepparintyget 
ett krav.
Kl 18.30–21.00, 6 ggr 2 690 kr
Starter må 14/3, on 6/4, ti 12/4  
Hammarby sjöstad 

Intensivkurs helg 
Lö 14/5, kl 09.30–16.30, 3 ggr  3 200 kr

Kustskepparintyg, online
Löpande starter  1 990 kr

Kombinerat Förar- och  
Kustskepparintyg
Du har redan praktisk färdighet till sjöss 
men saknar, eller vill fräscha upp, ditt gamla 
Förarintyg. Hög utbildningstakt och en del 
hemarbete. Vi läser snabbt in Förarintyg 
och fortsätter sedan med Kustskepparintyg.
On 17/2, kl 18.30–21.00, 12 ggr  4 100 kr

Kombinerat Förar- och Kust-
skepparintyg intensiv. 
Båtpraktik ingår.
Lö–Sö 20–21/2, 27–28/2, kl 09.30–16.30,  
5 ggr 4 500 kr

Kombinerat Förar- och  
Kustskepparintyg, online
Löpande starter  3 500 kr

Utsjöskeppare
To 18/2, kl 18.30–21.00, 10 ggr  3 290 kr

Väder till sjöss
Regn eller sol, stiltje eller storm?  
Hur ska man tolka en väderprognos?  
Starter to 7/4, må 9/5, kl 18.30–21.00, 
1 gång 150 kr

Specialkurser
SRC/VHF – Båtradio
Kl 18.30–21.00, 3 ggr  990 kr
Starter må 9/5, ti 17/5

Radarintyg för fritidsbåtar,  
båtpraktik ingår
Kl 18.30–21.00, 3 ggr 2 990 kr
Må 16/5, to 19/5 teori, sö 22/5 praktik   

El ombord på båt   
 

Modern teknik kräver gott om el. Under 
denna kurs får du förståelse för hur viktig 
elen är ombord, hur du förebygger elfel 
och reparerar enklare fel och brister. 
Ti 12/4, kl 18.30–21.00, 3 ggr 1 690 kr

Praktiska båtkurser
Alla våra praktiska kurser genomförs 
ombord på båt och antalet deltagare 
är begränsat så att alla får möjlighet att 
träna på alla de olika praktiska uppgifter 
som förekommer ombord.

Motorbåt  
I hamn och på fjärd. Du får i praktiken  
lära dig att köra motorbåt och öva på  
existerande svårigheter och utmaningar.
Kl 09.30–16.00, 1 gång  2 200 kr
Starter sö 17/4, lö 28/5, sö 29/5, lö 11/6  
eller sö 12/6

Seglarintyg, Steg 1
Lö–sö 11–12/6, kl 09.00–17.00, 2 ggr 3 100 kr
Seglarintyg, Steg 2
Lö–sö 18–19/6, kl 09.00–17.00, 2 ggr 3 100 kr

Båtmekanikerintyg
Lö–sö 19–20/3, 14–15/5, 
kl 09.30–16.30, 2 ggr  2 500 kr

Fartygsbefälsexamen, Klass VIII
Den teoretiska utbildningen som krävs 
för kommersiell trafik till yrkes- eller 
handelsfartyg med upp till 12 passagera-
re och med en bruttodräktighet under 
20 ton. Författningskunskap samt en 
repetition av hela Klass VIII får du på 
denna kurs. 

Maskinbefäl, Klass VIII
Denna utbildning krävs om du ska föra 
fram fartyg i kommersiell trafik som har 
en maskinstyrka över 405 kW men min-
dre än 750 kW. 
Sö 9–10/1 och 23–24/1, kl 09.30–16.30,  
4 ggr 4 690 kr

Välkommen du  
           härliga båtsäsong!

Båtliv kan vara allt från vind i seglet en solig dag till regn och rusk på stormande hav. 
På sjön måste du vara förberedd på alla händelser. Våra sjölivskurser gör båtlivet 
tryggare och roligare – oavsett om du är nybörjare, har lång erfarenhet, äger egen 
båt eller lånar någon annans. Deltar du i någon av våra kurser ingår expertsamman-
komsten ”Väder till sjöss” med Anna Geidne, meteorolog och seglare.

Kursledare: Håkan Stenhardt, Bengt Utterström, Patric Seemann,  
Leif Lindberg, Christina Malmsten m.fl.
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Examination 
Avgifter för  
examination  
tillkommer på  
intyg utfärdade 
av NFB, Nämn-
den för Båtlivs- 
utbildning. 
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Adobe Photoshop, InDesign, 
och Illustrator, grundkurs. 
Photoshop för bildbehandling, bild-
komposition och bildframställning.  
I InDesign jobbar vi med bild,  
illustration, grafik och text i en layout. 
Illustrator till illustration och fram- 
tagning av grafiska objekt.
Ti 16/2, kl 18.00–21.30, 7 ggr  5 100 kr
To 11/2, kl 18.00–21.30, 7 ggr  5 100 kr

Photoshop, fördjupning 
Ti 19/4, kl 18.00–21.15, 5 ggr  2 990 kr

Grafisk formgivare, nybörjare 
Layout, färgsättning och typografi blir 
väl belysta i både teori och praktik. 
Adobe InDesign, Photoshop och 
Illustrator. Vi framställer trycksaker  
i fiktiva uppdrag.
PC miljö On 17/2, kl 18.00–21.15,  
5 ggr  3 700 kr
Mac miljö Lö-sö, 2–3/4 2 600 kr

Grafisk formgivare,  
fördjupning
För dig som vill fördjupa kunskaperna 
inom grafisk form och utveckla eget 
material, eller fortsätta jobba med 
exempel från grundkursen i grafisk 
formgivning.
On 6/4, kl 18.00–21.15, 3 ggr 2 200 kr

Photoshop CS/Elements
Du får lära dig att skapa, retuschera 
och förbättra dina bilder.
Må 22/2, kl 18.00–21.00, 5 ggr  2 990 kr
Må 11/4, kl 18.00–21.00, 5 ggr  2 990 kr

Grundkurs i Windows
En introduktion till vad datorn kan använ-
das till med operativsystemet Windows: 
att skriva brev, skicka e-post, shoppa och 
surfa på Internet, etc.
To 11/2, kl 18.00–21.15, 5 ggr  2 990 kr
On 6/4, kl 14.00–16.15, 5 ggr  2 990 kr

Ettor och nollor kan vara       
      formgivning och företag
Datorn har fått en allt mer central plats i våra hem. På Medborgarskolan 
har vi kurser för nybörjaren som aldrig suttit vid en datorskärm tidigare 
men också för dig som vill lära dig mer om olika program. Vill du starta 
eller utveckla ett företag? Vill du bli duktigare på att spara och investera? 
Då ska du kika närmare på våra ekonomikurser.

Ordning och reda på filer  
 

Allt du gör i datorn sparas i filer och i 
mappar på hårddisk. Med ordning på 
dina dokument, bilder, filmer, webbsidor 
och mycket mer hittar du allt som du 
sparar. 
Ti 2/2, kl 18.00–21.15, 3 ggr  1 795 kr

Hela Officepaketet
En kurs för dig som vill lära dig Word, 
Excel och Powerpoint.
On 10/2, kl 18.00–21.15, 5 ggr  3 650 kr
Ti 26/4, kl 18.00–21.15, 5 ggr  3 650 kr
Ti 15/3, kl 14.00–17.15, 5 ggr  3 650 kr

Excel
Vi skapar kalkyler, gör en budget och 
använder grafiska varningar för att se när 
något är fel.
Ti 16/2, kl 18.00–20.30, 4 ggr  2 390 kr
To 10/3, kl 10.00-20.30, 4 ggr 2 390 kr 

Windows 8, kom igång!
Du får lära dig alla nya funktioner i 
Windows 8.
Ti 23/2, kl 18.00–21.15, 1 gång 495 kr
To 14/4, kl 18.00–21.15, 1 gång 495 kr

Nya Windows 10
Du får lära dig hantera nya Windows 10 
och nya funktioner.
Må 14/3, kl 18.00–21.15, 1 gång 495 kr
To 26/5, kl 18.00–21.15, 1 gång 495 kr

 
Bokföring, grundkurs 
Redovisning av affärshändelser, moms, 
löner och arbetsgivaravgifter. 

Orientering om bokföringslagen.
Må 18/1, kl 18.30–20.45, 7 ggr  3 565 kr

Intensivkurser bokföring 
Startdatum må 18/1, 29/2 eller 4/4,  
kl 14.00–17.45, 4 ggr 3 565 kr

Resultat och balans
Lär dig tolka information i resultat- och 
balansräkningen.
Må 14/3, kl 18.30–20.45, 2 ggr  990 kr

Bokslut
Redovisnings- och värderingsprinciper, 
avstämningar, avskrivningar, bokslutsdis-
positioner, skatter, årsredovisning m.m.
Må 2/5, kl 18.30–20.45, 4 ggr  2 280 kr

Starta eget, intensiv
Vi går igenom affärsidé, affärsplan, grund-
läggande företagsekonomi, företagsfor-
mer, registrering av företag och budgete-
ring, F-skatt och enklare bokföring.
On 20/1, kl 18.30–21.00, 3 ggr  2 775 kr 

Nya aktieskolan, grundkurs
Aktier och fonder, risker och möjlig-
heter med placeringar, om börsen och 
börsintroduktioner, kurslistor och index, 
aktievärdering, att köpa och sälja över 
Internet, fonder och fondval samt be-
skattning av aktier och fonder.
To 11/2, kl 18.00–21.15, 6 ggr  3 390 kr
On 17/2, kl 18.00–21.15, 6 ggr  3 390 kr 
Hammarby sjöstad
Lö-sö, 19–20/3, kl 10.00–13.30  1 150 kr

Bättre affärer i aktier  
och fonder, fortsättning
Lär dig göra globala aktie- och fond- 
affärer med teknisk aktieanalys.
On 13/4, kl 18.00–21.15, 4 ggr 2 260 kr

Nya aktieskolan, online grund 
och fortsättning
Löpande starter  1 395 kr
 2 450 kr

GOD MAN
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En god man utses till myndiga personer som behöver  
hjälp med att få sina rättigheter tillgodosedda. Sedan den 
1 januari 2015 finns ett utbildningskrav för att bli God man, 
som den här kursen uppfyller. 

Ditt uppdrag blir att fungera som en förlängd arm i sam-
hället för dem som av olika anledningar inte kan sköta sina 
angelägenheter på egen hand.

Alla som har intresse, utbildning och känner medkänsla för 
dem som har speciella behov kan bli god man och den här 
kursen ger dig de kunskaper som du behöver. Efter avslutad 
kurs utfärdas ett kursintyg.
Start on 17/2 eller 20/4, kl 18.00–20.15, 5 ggr  2 575 kr

God man för ensamkommande flyktingbarn   
Start må 4/4 eller on 30/3, kl 18.00–20.30, 4 ggr 2 060 kr

God man, online
Löpande starter
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Gymnastik och akrobatik,  
nybörjare nivå 1–4
Pontus Wallin
Klassisk redskapsgymnastik och akrobatik.
On 17/2, kl 19.00–20.00, 10 ggr, GIH,  
nivå 1-2  1 800 kr
On 17/2, kl 20.00–21.00, 10 ggr, GIH,  
nivå 2-4  1 800 kr
Ti 16/2, kl 20.00-21.00, 10 ggr, GIH,  
lugn takt  1 800 kr

Andas djupare!    
 

Ulrika Karlsson
Bli medveten om hur du andas, och hur 
du med enkla förändringar kan uppnå 
bättre hälsa och välmående.
To 18/2, kl 17.15–17.45, 10 ggr 800 kr 

Yoga enligt ayurveda 
I ayurvedisk yoga anpassar du rörelserna 
efter din kroppstyp. Du får hjälp att hitta 
vilken typ av yoga som passar dig bäst.
Må 22/2, kl 18.00–19.00, 10 ggr 1 800 kr

Medicinsk yoga och meditation
Ulrika Karlsson
En lugn form av yoga utvecklad för dig 
som har sömnproblem, smärt och/eller 
ryggproblematik eller känner dig stressad. 
Yogan går att utföra sittande.
To 18/2, kl 13.00–14.15, 10 ggr 2 090 kr
To 18/2, kl 19.30–20.45, 10 ggr 2 090 kr

Hormonyoga för kvinnor 
Yoga för bättre hormonell balans. För 
kvinnor i alla åldrar. 
To 18/2, kl 18.00–19.15, 10 ggr 1 980 kr

Ayurvedisk massage 
Långa cirkulära rörelser stimulerar energi- 
flödet och ger njutning och avslappning. 
Massageoljan väljs efter kroppstyp, och 
du får en introduktion till ayurveda. 
Må 7/3, kl 18.00–20.30, 6 ggr 1 900 kr

Massage, friskvårdsmassage
Karin Pettersson
Helkroppsmassage på klassisk grund, en 
introduktion till friskvårdsmassage.
On 17/2, kl 18.00–20.30, 6 ggr 1 900 kr
Lö–sö, 9–10/4, kl 09.30–12.30, 2 ggr 1 340 kr

Massage, enkel klassisk  
vardagsmassage
Karin Pettersson
Skön och effektiv massage när kroppen 
stelnar till framför datorn på jobbet eller 
hemma i vardagen. 
Lö 12/3, kl 09.30–12.30, 1 gång 570 kr

Ta hand om din mage!  
 

Victoria Carinci
Råd och tips om hur du kan lugna och 
stärka din mage baserat på den senas-
te forskningen. Du kan lindra eller helt 
slippa uppblåsthet, IBS, förstoppning, 
matintoleranser eller obalanser i den 
känsliga tarmfloran. 
Ti 16/2, kl 18.00–19.30, 4 ggr  1 550 kr

Meditation och mindfulness
Sture Johansson
Öka din förmåga att vara uppmärksam 
och närvarande i nuet. 
On 17/2, kl 18.15–20.45, 7 ggr 2 135 kr  
Lö–sö 16–17/4, kl 10.00–14.00, 2 ggr 1 475 kr

Sov bättre med mindfulness 
Sture Johansson
Med mindfulness, avslappning och sömn-
relaterade hemuppgifter kan du få njuta 
av att sova gott och vakna utvilad. 
Må 7/3, kl 18.15–20.45, 7 ggr 1 970 kr 

Filosofi – har livet mening?
Med hjälp av tänkare från Platon till dags-
aktuella filosofer diskuterar vi rätt och fel, 
gott och ont, och de yttersta existentiella 
frågorna om livets mening. 
On 24/2, kl 18.00–19.30, 10 ggr 1 700 kr
Ti 23/2, kl 18.00–19.30, 10 ggr, forts  1 700 kr

Allt fler vill hitta sitt inre lugn och lära sig lyssna på kroppens signaler. Vad blir 
du glad av? Vad ger dig energi? Oavsett om du söker efter en sundare livsstil 
eller vill vara mer närvarande i nuet har vi kursen du letar efter. Längtar du 
efter ett mikroäventyr? Då kan du hänga med oss och övernatta i skogen eller 
vinterbada. Vill du hellre fördjupa dig i samtal om livets mening kan du delta i 
vårens filosofikurs! 

Hela människan
Vinterbad för nybörjare
Daniel Gual
Vinterbadande ger en energikick utöver 
det vanliga. Vi börjar med en teori- och 
säkerhetsgenomgång på badet i Kärrtorp, 
innan det är dags att hoppa i sjön vid 
Hellasgården!
Ti 26/1, kl 18.00–19.00 och  
sö 7/2, kl 13.00–15.00, 2 ggr  980 kr

Skridskor för nybörjare
Birgitta Bergström
On 20/1, kl 19.30–21.00, 6 ggr 1 890 kr

Långfärdsskridskor för  
nybörjare
On 27/1, kl 19.30–21.00 och lö 6/2,  
kl 10.00–14.00 3 ggr  1 240 kr

Längdskidor för nybörjare
Lö 13/2, kl 10.00–13.00, 1 gång 640 kr

En natt i skogen   
Eric Tornblad
Vill du kunna slå upp ett tält, göra upp 
eld och uppleva en natt i naturen? Det är 
lättare än du tror. Efter en förberedande 
träff ger vi oss ut i urskogen i Tyresta 
nationalpark för en oförglömlig naturupp-
levelse och kunskap som gör det lätt att 
göra egna utflykter i sommar. 
Må 16/5, kl 18.30–20.30, och lö–sö 21–22/5, 
kl 11.30–11.30, utflykt med övernattning i 
Tyresta nationalpark      1 650 kr

Parkour light 40+
Gör staden till din lekplats! I parkour rör 
du dig smidigt, kontrollerat och snabbt  
genom stadens miljöer. Lyktstolpar, bänkar, 
staket och murar – allt blir dina tränings-
redskap när du ser dem med nya ögon.
Ti 3/5, kl 18.00–19.30, 4 ggr  1 180 kr
Lö 14/5, kl 10.00–11.30, 4 ggr 1 180 kr

Longboard för vuxna nybörjare
Lö 14/5, kl 10.00–11.30, 4 ggr 980 kr

Skateboard för vuxna
Jens Larsson
Lö 14/5, kl 09.30–10.30, 4 ggr, nyb 1 175 kr
Lö 14/5, kl 10.45–11.45, 4 ggr, forts 1 175 kr

Löpteknik 55+ 
Hitta en löpstil som passar dig som är 55+, 
håll dig skadefri och upplev glädje och 
välbefinnande.
Må 2/5, kl 18.00–20.30, 3 ggr 960 kr

Kajak för nybörjare
Birgitta Bergström
Känn dig trygg och säker i kajaken,  
upptäck hur du kan paddla effektivt. 
To 18/8, kl 18.00–20.00, 4 ggr
Utflykt sö 4/9, kl 10.00–14.00 1 680 kr

 



Fo
to

:  

SPRÅK

KONTAKTA OSS VID FRÅGOR    MEDBORGARSKOLAN.SE/STOCKHOLM ELLER     010-157 63 61 25

Det engelska språket har sitt ur-
sprung på den ö i Atlanten som 
vi i dag kallar Storbritannien. När 
språket tog sina första stapplan-
de steg för cirka femtonhundra 
år sedan, var det nog ingen som  
trodde att det en dag skulle bli  
ett språk som skulle gå att an-
vända i världens alla hörn.
Kursledare: Tom Backman, Christine  
Frostell, Patricia O’Sullivan, Bettina 
Sabatini

GRUNDKURSER
Nybörjarkurs för dig som är 65+
To 18/2, kl 14.30–16.00, 6 ggr 1 170 kr
Termin 2
Fr 19/2, kl 11.00–12.30, 10 ggr 1 935 kr
Termin 4
Fr 19/2, kl 13.00–14.30, 10 ggr 1 935 kr

Från nybörjare till termin 8
Start från vecka 6.

Nybörjarkurs för dig  
 

 
som är morgonpigg  
To 18/2, kl 09.00–10.30, 10 ggr 1 935 kr

Falska nybörjare
För dig som har läst engelska tidigare och 
behöver fräscha upp kunskaperna igen.
Start från vecka 7.

English in English
Level from basic to intermediate 

REPETITIONSKURSER
Repetition – olika nivåer
Start från vecka 6.

Uppfräschning  
– intensivkurs 3 ggr/v
Start vecka 22.

KONVERSATIONSKURSER
Från lätt till avancerad konversation.
Ti 16/2, kl 19.15–20.45, 10 ggr 1 935 kr
On 17/2, kl 17.30–19.00, 10 ggr 1 935 kr
Fr 19/2, kl 10.00–11.30, 10 ggr 1 935 kr
Fler kurser hittar du på vår hemsida.

Gossip in the garden
Konversation ute i det fria.
Ti 15/3, kl 13.30–15.00, 6 ggr 1 825 kr
Varannan vecka

The No.1 Ladies English  
Conversation i Täby
To 11/2, kl 09.30–11.45, 7 ggr 2 350 kr
Varannan vecka

Practical English – Täby
Vi övar på uttryck som används i  
vardagen.
Ti 26/1, kl 18.00–19.30, 8 ggr 2 160 kr

SPECIALKURSER
Boost your English
Vi arbetar med grammatik och tränar att 
skriva på engelska.

Engelska i arbetslivet
Träna din engelska i olika arbetssituationer.

Litteratur på engelska  
 

Läsning och diskussioner runt litterära verk.

Brittisk skönlitteratur   
 

i dag 
Om brittisk kultur och historia.

Skrifter från London  
 

Från smutsiga och brottsliga bakgator i 
Dickens London, till dimmiga gator och 
mystiska händelser av Arthur Conan Doyle.

EN
G
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Allmän info

Några av våra kursledare: Antonello  
Motta, Gunilla Taiba, Roberto Muñoz,  
Marie-Jeanne Provost och Roberto  
Di Giulio.

Europarådets nivåskala
A1 & A2 Basnivåer

B1 & B2 Självständighetsnivåer

C1 & C2 Avancerade nivåer

Är du osäker på vilken nivå du befinner 
dig på kan du börja med att göra ett 
språktest hos oss. Då är du säker på 
att hamna på en kurs som passar din 
kunskapsnivå.

Nivåplaceringstest i engelska,  
franska, italienska, spanska, svenska  
och tyska kan du göra på vår webb  
medborgarskolan.se.

Du kan också boka  
en tid för rådgivning
On 13/1 svenska
Ti 19/1 engelska, franska, grekiska,  
italienska, japanska, spanska, svenska, 
tyska, ryska
To 21/1 engelska, franska, spanska
Lö 23/1 japanska för barn och ungdom

I många språk kan vi erbjuda 
enskild undervisning på dagtid.
5x60 min 3 800 kr
5x90 min 5 700 kr

Det sägs att den mesta kommunikationen sker utan ord. Och visst, det kanske  
går att fråga om vägen till Fontana di Trevi eller Eiffeltornet med hjälp av bara 

kroppen – men då är det kanske enklare att lära sig språket? Ett nytt språk  
öppnar bokstavligen nya världar – inte bara när du är på plats i landet utan  
också när du surfar på internet. Tänk att kunna läsa vad Le Parisien skriver  

om Zlatan på franska eller vad italienska Vogue skriver om mode.  
Gör slag i saken och anmäl dig till en språkkurs idag!
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Den som är intresserad av 
Frankrike och allt franskt som 
mat, vin, caféliv, mode, filosofi, 
film, musik gör klokt i att lära 
sig lite franska. Fransmännen är 
mycket stolta över sitt vackra 
språk. En resa till eller genom 
Frankrike kan vara en närmast 
poetisk upplevelse – om man 
kan lite av språkets grunder. 
C’est ci bon!
Kursledare: Marie-Jeanne Provost, 
Claudine Fauroux, Ghislaine Forsberg, 
Irene Garcez-Bolinder, Philip Gerges, Sofie 
Gavatin, Nadine Pripp, Muriel Wellander, 
Ingrid Zetterberg

Franska inför resan
Lär dig ord och fraser för att göra dig 
förstådd under din resa.

Ti, to 17/5, kl 17.30–19.00, 5 ggr 1 150 kr

GRUNDKURSER
Från nybörjare till termin 8,  
start från vecka 4.

Intensivkurs för nybörjare
Må, on 18/1, kl 18.00–20.30, 6 ggr 1 750 kr
Ti, to 17/5, kl 18.00–20.30, 6 ggr 1 750 kr

Nybörjarkurs för dig som är 
morgonpigg 
Fr 19/2, kl 11.00–12.30, 10 ggr 1 935 kr
Termin 2
Fr 19/2, kl 09.00–10.30, 10 ggr 1 935 kr

Falska nybörjare
Har du läst franska tidigare och behöver 
fräscha upp dina kunskaper igen.
Start från vecka 10.

Français en Français  
– Franska på franska
Är du beredd att satsa lite extra?

Stor vikt läggs vid muntliga övningar, 
undervisningen sker helt på franska.
Anmäl dig till en gratis provlektion:  
to 4/2, kl 17.30.

Nybörjare
To 25/2, kl 17.30–19.00, 10 ggr 2 015 kr
Termin 2
To 18/2, kl 19.15–20.45, 10 ggr 2 015 kr
Termin 3
Ti 16/2, kl 17.30–19.00, 10 ggr 2 015 kr
Termin 4
Må 15/2, kl 17.30–19.00, 10 ggr 2 015 kr

REPETITIONSKURSER  
– nivå A1/A2 – B1/B2
Starter från vecka 4.

KONVERSATIONSKURSER
Vi diskuterar t.ex. litteratur, aktuella 
nyheter och händelser i världen. Kurser 
finns även i Täby.

Lätt konversation, nivå B1 
Ti 26/1, kl 10.45–12.15, 10 ggr 2 700 kr

Lätt konversation, nivå B1+ 
Ti 2/2, kl 17.30–19.00, 12 ggr 2 320 kr

Konversation, nivå B2 
On 3/2, kl 19.15–20.45, 12 ggr 2 320 kr

Konversation, nivå B2/C1 
To 4/2, kl 11.00–12.30, 12 ggr 2 320 kr

On parle français!
Fokus ligger på att kommunicera i vanliga 
samtalssituationer. Dag- och kvällskurser.

Våga börja prata
För dig som behöver prata franska på 
jobbet eller privat, men inte vågar.
On 2/3, kl 17.30–19.00, 10 ggr 1 935 kr

Grammatik med dialoger   
Vi går igenom fransk grammatik med 
hjälp av små dialoger. Det blir lika mycket 
konversation som grammatik.
Må 29/2, kl 17.30–19.00, 10 ggr 1 935 kr

FÖRELÄSNING  
PÅ LÄTT FRANSKA
Franska romaner från mitten av 
1950-talet. Claudine Fauroux berättar 
om några stora franska romanförfattare 
t.ex. Marguerite Duras (En fördämning 
mot Stilla havet), Raymond Queneau 
(Hundra tusen miljarder dikter) och 
Boris Vian (Dagarnas skum).

On 20/4, kl 18.00–19.30, 1 gång       200 kr
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BARN- & UNGDOMSKURSER
Boka tid för att testa din engelska,  
lördag 6/2, kl 10.00–12.00.
Då träffar du våra ledare Patricia  
O´Sullivan och Bettina Sabatini.

För barn som fyller  
6 år under 2016
Vi leker, spelar, sjunger, ritar, målar  
och lär oss engelska på ett roligt och 
lättsamt sätt.
Lö 13/2, kl 10.30–11.30, 8 ggr 885 kr

Nybörjare – Basic, 7–12 år
För dig som är helt nybörjare.
Lö 13/2, kl 12.45–14.15, 8 ggr 1 575 kr

Mellannivå – Intermediate,  
7–12 år
För dig som kan lite engelska.
Lö 13/2, kl 11.00–12.30, 8 ggr  1 575 kr

Hög nivå – Advanced, 7–12 år
För dig som redan kan engelska.
Lö 13/2, kl 11.45–13.15, 8 ggr 1 575 kr
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Rådgivning: tisdag 19/1 kl 16.00–19.00. 
Ring och boka tid på 010-157 63 61
Kursledare: Roberto Di Giulio, Antonello 
Motta, Elisa Betti, Pierluigi Carolfi,  
Mary Lazzara, Elena Martelli, Chiara 
Martinetti, Matteo Meucci, Giorgio  
Mezzanotti, Luca Nicolò, Bruno Vilotti

GRUNDKURSER 
Nybörjare
Dagtid
Ti 2/2, kl 15.30–17.00, 10 ggr  1 935 kr
Må 8/2, kl 15.30–17.00, 9 ggr 2 400 kr
i liten grupp, Täby
Fr 26/2, kl 14.00–15.30, 10 ggr  1 935 kr

Kvällstid
To 4/2, kl 17.30–19.00, 10 ggr, Täby  1 935 kr 
Ti 16/2, kl 19.15–20.45, 10 ggr  1 935 kr
On 17/2, kl 18.00–20.30, 6 ggr  1 750 kr 
Må 7/3, kl 17.30–19.00, 10 ggr  1 935 kr 
Fler kurser både för nybörjare och fort-
sättare hittar du på vår hemsida.

Intensivkurser
Må, to 25/1, kl 18.00–20.30, 6 ggr  1 750 kr
Ti, to 10/5, kl 17.30–19.00, 10 ggr 1 935 kr

Italienska inför resan  
– för nybörjare
Lär dig ord och fraser för att kunna göra 
dig förstådd under din resa.
To 60+ 10/3, kl 13.45–15.15, 5 ggr  1 150 kr 
Må 2/5, kl 17.30–19.00, 5 ggr   1 150 kr

Falska nybörjare
Du har läst italienska tidigare och vill 
fräscha upp kunskaperna.
Ti 9/2, kl 19.15–20.45, 8 ggr 1 555 kr
Må 60+ 4/4, kl 13.30–15.00 8 ggr 1 555 kr 
Termin 2 – nivå A1+
Ti 9/2, kl 17.30–19.00, 8 ggr 1 555 kr

Italiano in italiano  
– Italienska på italienska
Vill du prova på hur det är att läsa  
italienska på italienska? 
Kom på gratis prova på-lektion,  
tisdag 19/1 kl 13.30 eller måndag 25/1  
kl 18.30. Anmäl dig på tel. 010-157 63 61.

Nybörjare
To 4/2, kl 13.45–15.15, 10 ggr 1 985 kr
To 18/2, kl 19.15–20.45, 10 ggr 1 985 kr
Fortsättningskurser hittar du  
på vår hemsida.

KONVERSATIONSKURSER
För dig som vill få bättre flyt och större 
ordförråd samt lära dig mer om Italien, 
dess kultur och vardagsliv.

Lätt konversation, nivå B1
On 27/1, kl 17.30–19.00, 10 ggr 1 935 kr

Vi läser och samtalar,  
nivå B1/B1+ 
Ti 2/2, kl 17.30–19.00, 12 ggr 2 320 kr
On 3/2, kl 19.15–20.45, 12 ggr 2 320 kr 

Konversation, nivå B2
On 27/1, kl 19.15–20.45, 10 ggr 1 935 kr 

Konversation, nivå B2+
Må 1/2, kl 19.15–20.45, 10 ggr 1 935 kr 

Historia, litteratur, konst och 
samhälle i Italien, nivå C1
On 3/2, kl 15.00–16.30, 10 ggr 1 935 kr 

Sommarprat med Roberto,  
nivå B1
To 12/5, kl 15.30–17.00, 5 ggr 975 kr
To 12/5, kl 17.30–19.00, 5 ggr 975 kr

SPECIALKURSER
Temalördag – Berlusconis 
Italien och TV:ns roll
Lö 30/1, kl 10.00–12.30, 1 gång 300 kr 

Parliamo dell’Italia, nivå B1
Konversation kring olika teman, t.ex. 
Unescos världsarv, vett och etikett, skill-
nader syd-nord, typiskt italienskt.
On 9/3, kl 10.00–12.30, 6 ggr 1 750 kr 

Chiacchiere in giardino!   
nivå A2/B1 
Konversation ute i det fria.
On 6/4, kl 13.30–15.00, 4 ggr 1 215 kr

Skriv på italienska
Repetitionskurser 
Se vår hemsida för ytterligare info.

Laga mat och   
prata italienska  

 
Mary Lazarra och Laura De Maria under-
visar i språk och lagar mat tillsammans 
med dig.
Öva dina italienska kunskaper och laga 
klassiskt genuint italienskt till lunch. 
Fr 19/2 och fr 18/3, kl 10.00–13.00   2 195 kr, 
inkl råvaror

ITA
LIEN

SKA

Italien, fullt av historia, 
konst och kultur, lockar 
miljontals resenärer år 
efter år. Den som vill ta sig 
lite utanför de bredaste 
turiststråken kan berika 
sin reseupplevelse hund-
rafalt genom att kunna lite 
italienska.  
La vita è bella!

Föreläsning på lätt italienska to 7/4

Aperitivokväll fr 22/4

Vandring i Gamla Stan lö 21/5
med Chiara Martinetti

ANMÄL DIG  
PÅ VÅR HEMSIDA 

medborgarskolan.se/
stockholm
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Rådgivning inför nivåval: ti 19/1 kl 18.00.
Nivåplacering för barn och ungdomar:  
lö 23/1 kl 10.00. 
Ring 010-157 63 61 för anmälan.
Kursledare: Mayumi Backman,  
Paul Engström, Shiori Yukie

FÖR VUXNA
Nybörjare, termin 1
To 18/2, kl 19.15–20.45, 10 ggr 1 935 kr 
Ti, to 10/5, kl 18.00–19.30, 10 ggr 1 935 kr 
Våra fortsättningskurser hittar du på 
medborgarskolan.se/stockholm.

Lär dig japanska inför resan
Fr 8/4, kl 17.30–19.00, 5 ggr 1 150 kr 

FÖR BARN 10–12 ÅR
Nybörjare
Lö 30/1, kl 10.15–11.45, 10 ggr  1 965 kr 
Fr 12/2, kl 16.00–17.30, 10 ggr 1 935 kr
Må–fr 29/2, kl 10.00–12.30, 5 ggr 1 515 kr 
Sportlov
Må–fr 13/6, kl 10.00–12.30, 5 ggr 1 515 kr 
Sommarlov
Våra fortsättningskurser med start  
30/1 hittar du på medborgarskolan.se/
stockholm.

Tema Japan för hela familjen
Helgkurs, 21–22/5 – från 7 år

FÖR UNGDOMAR 13–16 ÅR
Nybörjare
Lö 30/1, kl 11.00–12.30, 10 ggr  1 965 kr  
To 11/2, kl 17.30–19.00, 10 ggr  1 935 kr  
Fr 12/2, kl 16.30–18.00, 10 ggr 1 935 kr 
Må–fr 29/2, kl 13.00–15.30, 5 ggr 1 515 kr 
Sportlov 
Må–fr 13/6, kl 13.00–15.30, 5 ggr 1 515 kr 
Sommarlov
Våra fortsättningskurser hittar du på 
medborgarskolan.se/stockholm. 

Spanien och Latinamerika har 
gjort sig kända för sin kultur 
inom dans, musik, sång, konst 
men också tjurfäktning, fester 
och parader. Upptäcka kulturen 
kan du göra på många sätt, allt 
från att läsa guideböcker till att 
utforska landet på egen hand. 
Passa på och lär dig spanska 
för att kunna få ut så mycket 
som möjligt av den kulturella 
mångfalden.
Kursledare:  Roberto Muñoz, Laura  
Albanesi, Jose Gómez, Irene Garcez- 
Bolinder, Albert Herranz, Daniel Pérez 
Marina, Agustin Riverol, David Santos, 
Dolores Varela Martinez, Andres Torres, 
Leonardo Vidal

Spanska inför resan
Lär dig ord och fraser för att göra dig 
förstådd under din resa.
Start från vecka 4, både dag- och kvälls-
kurser

GRUNDKURSER I LUGN,  
NORMAL OCH HÖG TAKT
Från nybörjare till termin 8
Lugn takt innebär mycket repetition vid 
varje träff, hög takt fördjupning i gram-
matiken. Kurser finns även i Hammarby 
Sjöstad och Täby.
Start från vecka 5.

Nybörjarkurs för dig   
  

som är morgonpigg 
Ti 23/2, kl 09.00–10.30, 10 ggr 1 935 kr

Intensivkurs för nybörjare
Ti, to 19/1, kl 18.00–20.30, 6 ggr 1 750 kr
Ti, to 31/5, kl 18.00–20.30, 6 ggr 1 750 kr

Falska nybörjare för dig som 
kan lite spanska
Start vecka 9, både dag- och kvällskurser.

Spanska på spanska  
– Español en español
Är du beredd att satsa lite extra? Stor 
vikt läggs vid muntliga övningar, under- 
visningen sker helt på spanska.
Anmäl dig till en gratis provlektion:  
to 4/2, kl 17.30–19.00.
Nybörjare
To 25/2, kl 17.30–19.00, 10 ggr 2 015 kr

REPETITIONSKURSER 
Nivå A1/A2, nivå A2/B1, nivå B1/B2

KONVERSATIONSKURSER
Över en kopp kaffe pratar vi om nyheter 
på spanska med fokus på ordkunskap.
Start från vecka 7.

JA
PA

N
SKA

Japan – körsbärsblommornas, 
samurajernas och mangans 
land fascinerar människor i 
alla åldrar. Drömmer du också 
om att studera eller arbeta i 
Japan? Lär dig japanska redan 
nu så har du språkkunskaperna 
med i bagaget.

SPA
N

SKA

Finalización de 
cursos de Español

Terminsavslutning 
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Rådgivning/Nivåplacering  
Onsdag 13/1, kl 13.00–15.00  
Tisdag 19/1, kl 15.00–19.00 
Ring 010-157 63 61 och anmäl dig.
Kursledare: Gunilla Taiba, Cathrin  
Arnheim, Dick Fraser, Marike Ollner,  
Ann Stiller

GRUNDKURSER  
– BASIC COURSES
Grundkurserna 1–3 ger baskunskaper i 
ordförråd, uttal och grammatik. Stor vikt 
läggs vid förmågan att kommunicera.

Nybörjare, grundkurs 1  
– Beginners, basic course 1
Må, on 25/1, kl 18.00–20.30, 10 ggr 2 700 kr
Ti, to 26/1, kl 09.30–12.00, 10 ggr  2 700 kr
Ti, to 16/2, kl 13.15–14.45, 10 ggr 1 935 kr
On 17/2, kl 17.30–20.00, 10 ggr 2 700 kr
Må, on 7/3, kl 10.00–12.30, 10 ggr 2 700 kr
Ti, to 5/4, kl 09.30–12.00, 10 ggr 2 700 kr
Ti, to 5/4, kl 18.00–20.30, 10 ggr 2 700 kr
Må, on 9/5, kl 10.00–12.30, 10 ggr 2 700 kr
Må, on 9/5, kl 18.00–20.30, 10 ggr 2 700 kr
Ti, to 10/5, kl 13.15–14.45, 10 ggr 1 935 kr

Grundkurs 2, nivå A1 
Må, on 25/1, kl 10.00–12.30,  10 ggr 2 700 kr
Ti, to 2/2, kl 18.00–20.30,  10 ggr  2 700 kr
Må, on 7/3, kl 18.00–20.30, 10 ggr  2 700 kr
Ti, to 8/3, kl 09.30–12.00,  10 ggr  2 700 kr
Ti, to 5/4, kl 13.15–14.45, 10 ggr 1 935 kr
Må, on 18/4, kl 18.00–20.30, 10 ggr  2 700 kr

Grundkurs 3, nivå A2
Ti, to 26/1, kl 09.30–12.00, 10 ggr  2 700 kr
Ti, to 26/1, kl 18.00–20.30, 10 ggr  2 700 kr
Må, on 7/3, kl 10.00–12.30, 10 ggr 2 700 kr
Må, on 18/4, kl 18.00–20.30, 10 ggr  2 700 kr
Ti, to 19/4, kl 09.30–12.00, 10 ggr  2 700 kr

Swedish for English  
speaking beginners
Mo, We 18/1, 16.00–17.30, 5 weeks  1 935 kr
Mo, We 7/3, 18.00–20.30, 5 weeks 2 700 kr

FORTSÄTTNINGSKURSER 
Nivå A2+
Ti, to 9/2, kl 09.30–12.00, 10 ggr  2 700 kr
Ti, to 15/3, kl 18.00–20.30, 10 ggr  2 700 kr

Nivå B1+ 
Må, on 25/1, kl 10.00–12.30, 10 ggr  2 700 kr

KONVERSATIONSKURSER
Konversation med vokabulär, 
nivå B1+
Fr 29/1, kl 09.30–13.00, 5 ggr 1 935 kr
Ti 16/2, kl 18.00–20.30, 6 ggr 1 750 kr
Fr 11/3, kl 09.30–13.00, 5 ggr 1 935 kr

Konversation med vokabulär, 
nivå B2
Ti 19/4, kl 18.00–20.30, 6 ggr  1 750 kr

SPECIALKURSER 
Aktiv svenska, nivå B2–C1
Lö 13/2, kl 10.00–13.30, 7 ggr  3 700 kr

Grammatik och skrivning,  
nivå B2
Ti 5/4, kl 18.00–20.30, 6 ggr  1 895 kr

Svenska på jobbet,  
nivå B2–C1 – liten grupp
On 27/4, kl 18.00–20.30, 5 ggr  2 025 kr

Enskild undervisning 
5 x 60 min 3 800 kr
5 x 90 min 5 700 kr
Läs mer på vår hemsida  
medborgarskolan.se/stockholm

INTENSIVE COURSES FOR BEGINNERS
Mo–Fr 11/1, 10.00–12.30, 10 days  2 700 kr
Mo–Th 11/1, 18.00–20.30, 8 days  2 330 kr
Mo–Th 13/6, 09.00–11.30, 8 days   2 330 kr
Mo–Th 13/6, 18.00–20.30, 8 days   2 330 kr
Mo–Fr 22/8, 09.30–12.00, 10 days   2 750 kr
Mo–Th 22/8, 13.00–15.30, 10 days   2 750 kr
Mo–Th 22/8, 17.30–20.00, 8 days   2 370 kr

SV
EN

SKA
  – SW

ED
ISH

Arabiska
Bosniska, kroatiska, serbiska
Brasiliansk portugisiska
Danska
Estniska
Europeisk portugisiska
Finska
Grekiska/nygrekiska

Kinesiska
Latin
Lettiska
Nederländska
Ryska
Teckenspråk
Thailändska
Tyska

Kroatiska för turister
Detta är ingen traditionell språkkurs – 
fokus ligger på att tala språket, ingen 
grammatik. Du lär dig fraser för vanliga 
samtalssituationer som en resenär 
möter och övar dialoger som repeteras 
under hela kursen. Varje lektion har ett 
eller flera teman, t.ex. shoppa, resa och 
bo, äta ute på barer och restauranger. 
Dialogerna och samtalssituationerna  
ska vara så verklighetstrogna som möjligt. Kursen ger dig bra 
pratkunskaper. Du får ut mer av din resa, dina upplevelser blir mer 
minnesvärda.
Må 14/3, kl 19.15–20.45, 5 ggr            1 550 kr

ÖVRIGA SPRÅK



Boka din kurs på  
medborgarskolan.se/stockholm

Generationskollo
VECKA 24

PÅ HAGAGATAN  
Vuxna och barn tillsammans. Skolan har slutat, men semestern  
har inte börjat. Passa på att umgås och gör något du tycker är  
roligt med barn och barnbarn!

Pappersvikning – traditionell origami

Skattjakt – Vi går ut och hittar skatter som  
vi skapar olika saker av inomhus. 

Målarverkstad

Akvarellmålning i parken

Frottera mera – Med papper och penna gör vi frottage  
av naturen, sedan går vi in och skapar mönster.

Tillsammans i köket – Baka frallor, kladdkakor  
och gör supergoda mellanmål. 

Lauras fredagsmys med färsk pasta   

Trädgårdstid med barn och barnbarn  
– Så, sätt och gräv tillsammans

Sjung med barn och barnbarn  

Spanska för hela familjen – inför sommarresan  
– för nybörjare

Träna svenska med familjen, nivå A2

   SAMARBETE KULTUR & MÅNGFALD

KONTAKTA OSS VID FRÅGOR    MEDBORGARSKOLAN.SE/STOCKHOLM ELLER     010-157 63 6130

Starta en studiecirkel  
tillsammans!
Är ni ett gäng som vill träffas och lära er 
mer om ett ämne kan ni starta en egen 
studiecirkel. Möjligheterna är många och 
näst intill obegränsade – ni kan starta 
ett rockband, bilda en teatergrupp eller 
träffas för att öva upp er konversations-
engelska.  
 Vi hjälper er att komma igång och kan 
även ge visst stöd i form av lokalstöd, 
kursmaterial och utvecklingsmöjligheter 
beroende på vilken verksamhet ni har. 
 På flera orter i regionen erbjuder  
Medborgarskolan mötesplatser som gör 
det enkelt för människor att träffas kring 
sina intressen. Vi har musikhus där band 
kan repa, som t.ex. Musikgaraget i centrala 
Stockholm som invigdes i november 2015. 
Vi har också lokala samlingsplatser för 
studieverksamhet. Tillsammans skapar vi 
studiecirklar, aktiviteter, föreläsningar m.m. 

Hör av dig till oss på telefon 010-15 76 211 
så berättar vi mer!

Vi gör mycket  
som inte är kurser
Medborgarskolan samarbetar med och hjälper många olika grupper och 
föreningar. Vi arbetar också med sociala och internationella projekt som 
riktar sig till olika målgrupper.

Amplified
Musikverksamhet för dig som t ex spelar i 
band. Här finns möjligheter till replokaler, 
coaching, studioinspelning, kontaktnät i 
musikbranschen och spelningar runt om 
i landet.

Medborgarkunskap 
Föreläsningsserie som främst riktar sig till 
nya svenskar med information om hur det 
svenska samhället fungerar.

Medspråk
Människor med bakgrund från olika länder 
som träffas i grupp och under lättsamma 
former tränar att tala svenska tillsammans 
med någon som redan kan språket. 

Alla kan segla
Sedan några år anordnar Medborgarskolan 
seglingar för ungdomar med funktionsned-
sättning i en specialanpassad katamaran. 
De har kommit att bli oerhört uppskattade. 

Vill du engagera  
dig som volontär?
Känner du att vill hjälpa till och göra en  
social insats? Då kan du bli volontär hos 
oss!

Vi har många sorters verksamheter över 
hela Stockholms län där ditt engagemang 
och din kunskap är värdefull och kan göra 
skillnad.  

Läs mer på vår hemsida  
medborgarskolan.se/stockholm

facebook.com/samarbeten.kultur.mangfald

facebook.com/clubamplifiedstockholm



Aktiva
SeniorerOavsett dina mål så är Påhlmans en källa  

till motivation, inspiration och mer kunskap 
under dina tre år på gymnasiet!
 
Ekonomiprogrammet 
inriktning Ekonomi eller Juridik
  Samhällsvetenskapsprogrammet 
inriktning Samhälle eller Beteendevetenskap

Läs mer om gymnasiet på
www.phi.se/pahlmansgymnasium

KÖPEVILLKOR
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Köpevillkor
Din anmälan
Har du frågor kring din anmälan – kontakta 
det kontor som står som arrangör.  
I kallel sen anges den kurs/det evenemang 
du anmält dig till och där anges också 
priset på kursen eller evenemanget.

Kallelse
Kallelse sker per post eller telefon. För 
att en kurs ska startas krävs ett visst 
antal kursdeltagare. I vissa fall kan därför 
kallelsen till en kurs komma mycket nära 
startdatum. 

För dig som är minderårig
Om du är under 18 år måste din måls- 
man godkänna din kursanmälan och 
köpevillkoren. 

Köpevillkor, allmänt
Medborgarskolan har rätt att ställa in en 
kurs eller ett evenemang om det inte bli-
vit tillräckligt antal deltagare. Ställs kursen 
in har du rätt att återfå betald kursavgift. 

Ångerrätt
Vi följer distans- och hemförsäljnings- 
lagen. (2005:59). 

Återtagande av anmälan (avbokning)

Förutom vad gäller ångerrätten enligt 
ovan är anmälan bindande.

Mer utförlig information om  
köpevillkoren finns på:  
medborgarskolan.se/stockholm



DAGLÄGER &  
INTENSIVKURSER  
för barn, ungdomar  
och vuxna.
VECKA 19-26 I HAMMARBY SJÖSTAD

DANS, TEATER, ARTISTSKOLAN,  
SÅNG, MUSIK, MUSIKPRODUKTION,  

 FOTO, FILM &  GRAFISK DESIGN

Kurser
våren           
2016



Gör något kreativt och bli på gott humör!
Minne, inlärning, problemlösning och koncentrationsförmåga, det är sådant vi kan förbättra bara 
genom att röra på oss. Men hjärnan reagerar även positivt på kulturella aktiviteter som dans, 
foto, film, musik, sång och teater. Stresshormonerna minskar, vi blir på bättre humör och får dess-
utom en djupare sömn! 
   På Kulturama har vi under drygt 30 år erbjudit kurser i estetiska ämnen. Våra erfarna kursledare 
undervisar både barn och vuxna, nybörjare och avancerade.  
Välkommen du också!

DANS 
START FRÅN VECKA 3

Är du en jazzdansare, hiphopp- 
are, balettdansör eller latino- 
lover? Du kan välja att gå på våra 
terminslånga kurser eller enstaka 
workshops, som pågår i några 
roliga och intensiva timmar vid ett 
kurstillfälle! 

ETT BRA ALTERNATIV,  
SOM GJORT SUCCÉ!

DANSPASSKORTET Vt-16 
Gäller utvalda klasser, märkta  
I början av öppen kurs också 
”Öppen Klass” 10 ggr  1 600 kr

TRÄNA SÅ MYCKET DU VILL
Ett terminsabonnemang för alla dans- 
och träningsklasser, en termin – varje 
klass ska bokas! (ej workshops eller  
sommarkurser) 4 850 kr

Barn 2–9 år
✺ Pyttedans/Danslek – där även vuxen  
 får vara med sitt barn och dansa!
✺ Barndans – indelat i olika åldersnivåer
✺ Balett 
✺ Miniartisterna – Artistskolan
✺ Dans-Mix
✺ Streetdance killar
✺ Streetdance, från 8 år
✺ Breakdance/Street, från 8 år 

Ungdom 10–16 år
✺ Show-jazz
✺ Balett 
✺ Streetdance 
✺ Breakdance/Street 
✺ Artistskolan (dans & sång, m.m.)

Vuxna – från 16 år
✺ Jazz – även 25+ och 60+
✺ Funkstyle/Streetdance
✺ Streetdance – även 25+
✺ Klassisk balett – även 25+
✺ Modern/Nutida dans
✺ Artistskolan – dans & sång, m.m.
✺ Latin & Standard/10-dans  
 – allt från nybörjare till avancerat!
✺ Latin Fitness
✺ Pilates 
✺ Yoga

Workshops
✺ Lär dig valsen till bal och bröllop!
✺ Let´s jive
✺ Let´s rumba
✺ Let´s tango
✺ Let´s samba 
✺ Yoga

TEATER
START FRÅN VECKA 5

Ridån går upp! Tycker du om att 
agera och uttrycka dig från scen? 
På våra teaterkurser samlas både 
erfarna teaterrävar och nybörjare. 
Du kan gå terminslånga kurser 
där olika teatermetoder står i 
fokus eller gå intensivt och välj 
en helgkurs.

Vuxna
Utvecklas inom teater som vuxen och 
ge dig själv chansen till nya erfarenheter 
med hjälp av teaterns verktyg och uttryck. 
Det finns både kurser för nybörjare och 
fortsättare samt fördjupningskurser.
✺ Nyfiken på teater? (nybörjare)
✺ Nyfiken på teater? (fortsättning)  
✺ Filmskådespelarteknik, nybörjare 
✺ Filmskådespelarteknik, fortsättning 
✺ Film och teater enligt Stanislavskij  
✺ Method Acting grundkurs 
✺ Method Acting fortsättning

Barn och ungdom 4–17 år
Teater för barn & ungdom stimulerar   
fantasin och kreativiteten och ges     
tillgång till ett nytt sätt att uttrycka sig.
✺ Dramalek 4–6 år
✺ Spela teater 6–10 år
✺ Spela teater 11–17 år nybörjare
✺ Spela teater 11–17 år fortsättning

 KU
LTU

RA
M

A – D
A

N
S – TEATER  

YOGA-WORKSHOP
En introduktion för dig som 
funderat på att börja men är  
lite osäker på hur det går till 
eller tror att du är för ”stel”!

Gå in på  
kulturama.se/kurser 

för anmälan  
och info till dessa 

kurser

Kulturamas kurslokal ligger på Virkesvägen 21, Hammarby Sjöstad 33



34

SÅN
G

 – M
U

SIK – FO
TO

 & FILM
 

SÅNG
START FRÅN VECKA 5 OCH 6

Sjung ut! Vill du utveckla din 
sångröst och musikalitet? Längtar 
du efter att sjunga med andra 
i kör, band eller duo? På våra 
kvällskurser får du utveckla rösten 
och ditt uttryck under ledning av 
erfarna pedagoger och ackom-
panjatörer. Du kan välja mellan en 
rad olika musikgenrer. För både 
nybörjare och erfarna sångare. 

Vuxna
Att utvecklas som sångare i vuxen ålder 
är inspirerande, kul och utmanande.  
Vi erbjuder kurser för nybörjare och 
fortsättare både i grupp och enskilt.
✺ Grundkurs för vettskrämda sångare
✺ Nybörjarsång
✺ Från pop till jazzsång
✺ Musikalsång
✺ Bli en bättre körsångare
✺ Notläsning/gehör för nybörjare  
 i klassisk sång 
✺ Vocal Wok – sångimprovisation 
✺ Kulturamakören

Barn 4–12 år
Sång för barn är lustfyllt, inspirerande 
och skapar gemenskap. Barnen lär sig 
sjunga utifrån sina förutsättningar och 
röstlägen. Vi erbjuder främst sång i 
grupp men det finns också möjlighet att 
sjunga enskilt eller i mindre grupp.
✺ Pyttesångarna 4–5 år
✺ Minisångarna 6–7 år 
✺ Pop 
✺ Visa & Musikalsång 8–9 år,  
 10–11 år, 11–12 år – sång i grupp

Ungdom 13–17 år
Ungdomskurserna i grupp vänder sig 
till både nybörjare och fortsättare i sång 
främst inom pop & soulgenren. Här finns 
möjlighet att utveckla både sitt kunnan-
de inom stämsång  och solosång. Ett 
annat alternativ är att sjunga enskilt eller 
i minigrupp i sång och exempelvis välja 
klassisk sånginriktning. 
✺ Pop & Soulsång i grupp för nybörjare  
 och fortsättare 13–15 år, 16–17 år

Enskild undervisning  
& minigrupp 
i sång med 2–4 deltagare för både vuxna 
och barn. Olika dagar och tider. 

MUSIK
START FRÅN VECKA 6

Musik är glädje! Det har visat 
sig att barn som får lära sig spela 
instrument i tidig ålder har det  
lättare med inlärningen i skolan. 
Men hur är det då när man är vux-
en? Kan man fortfarande lära sig 
spela då? Klart man kan säger vi!  
Musicerandet öppnar nya världar 
och ger dig en kompetens som 
följer dig livet ut. 

Gruppundervisning
✺ Från 5 år till vuxna: Violin
✺ Från 7 år till vuxna: Piano, Akustisk    
 gitarr, Trummor och slagverk
✺ Från 9 år till vuxna: Spela i band,  
 Elgitarr, Elbas 
✺ Från 12 till vuxna: Låtskrivarkurs,     
 Brukspiano, Garageband, Logic pro X

Vuxna 
✺ Saxofonensemble 
✺ Jazzensemble
✺ Rock o popensemble  
✺ Congas & Latin percussion 
✺ Musikteori och gehör
✺ Songwriting  
✺ Ljud- och inspelningsteknik
✺ Logic Pro X 
✺ Musikproduktion, deltid 

Enskild undervisning
Vill du hellre spela individuellt eller i  
minigrupp (2–3 deltagare) så går det 
också bra på Kulturama. Här kan du 
välja den inriktning du vill ha på  
undervisningen. 

Från 7 år till vuxna: 
✺ Piano, Brukspiano 
✺  Akustisk gitarr 
✺ Elgitarr 
✺ Gitarr/sång 
✺ Elbas 
✺ Trumset 
✺ Congas 
✺ Slagverk 
✺ Saxofon 
✺ Trumpet 
✺ Tvärflöjt 
✺ Violin (från 5 år) 
✺ Logic pro X

Spela i band/ensemble! 
Ett riktigt roligt sätt att lära sig spela ett 
instrument oavsett om du är ung eller 
gammal. Här finns det även grupper för 
dig som redan kan spela. 

FOTO & FILM
START FRÅN VECKA 6  
Kortare kurser har starter under hela 
terminen.

Att fotografera och göra film 
handlar om att få uttrycka sig 
kreativt i bild. Hos oss får du inte 
bara verktygen, du får också lära 
dig vilket hantverk foto och film är.  
Vi har spännande kurser för alla!
Kursledare: Tomas Södergren,  
Jens Olof Lasthein, Göran Molin, 
Anna Neander, m.fl. 

Film – Lär dig filma, grundkurs. 
Från synopsis till färdig film, testa på att 
arbeta med den rörliga bilden

DIPLOMUTBILDNING  
Film, från grunden  
Under 26 kurstillfällen får du lära dig 
grunderna i film från manus till slutgiltig 
film – för dig som vill nå lite längre.

DIPLOMUTBILDNING  
Fotografi, från grunden 
Lär dig grunderna i fotografi, både 
digitalt och analogt. 

FOTO
✺ Fotografi, fördjupning 
 Utveckla dina kunskaper i fotografi   
 både analogt och digitalt.
✺ Våtplåtsfotografering    

 
 

 Fotografera som man gjorde på     
 1800-talet med storformatskamera.
✺ Fota med ljus och rörelse
 Måla fram dina bilder med hjälp  
 av ljuset
✺ Analog fotokurs    

 
 

 Fota med analog kamera och  
 framkalla dina svartvita bilder i det  
 analoga fotolabbet.
✺ Utveckla ditt bildspråk    

 
 

 Bildberättande, dokumentärfotografi. 
 För dig som fotograferat mycket och  
 vill mer.
✺ Digitalfotokurs 
 Lär dig grunderna i fotograferandet  
 med en digital systemkamera.
✺ Fotografera på sportlovet, 13–15 år
 Digital bearbetning, grunder i  
 fotografi och att arbeta i studio.

GRAFISK FORM & DESIGN START FRÅN VECKA 7
Nybörjar- och fortsättningskurs för dig som vill lära dig mera om InDesign, Illustrator och Photoshop.  
Grafikkurs – för barn och vuxna Tryck i olika material som plast, linoleum m.m. skapa bilder med olika uttryck.

Gå in på  
kulturama.se/kurser 

för anmälan  
och info till dessa 

kurser
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Kickstarta  
sommaren!

Spela teater
Artistskolan dagläger

Rocka Fett dagläger
Nybörjarsång

Pop- och soulsång
Musikproduktion

Akustisk gitarr
Latin & Standard – 10 dans

Elgitarr
Låtskrivarkurser

Piano
Trumcamp

Varmt välkommen  
att kontakta oss  
om du har frågor! 
Kulturama Hammarby Sjöstad
Virkesvägen 21, Hammarby Sjöstad
Gå in på kulturama.se eller skriv till  
oss på info@kulturama.se

ARTIST- 
SKOLAN 

Våra populära SOMMARDAGLÄGER  
kommer att anordnas även i år för 9:nde 

gången! Heldagsläger 10-15 år före  
och efter midsommar. (5 alternativt  

3 fartiga dagar). Miniartisternas  
halvdagläger har också gjort succé!  

Nu planerar vi att för tredje året  
i rad genomföra detta i juni. 

Kulturamas kurslokal ligger på Virkesvägen 21, Hammarby Sjöstad

Gå in på  
kulturama.se/kurser 

för anmälan  
och info till dessa 

kurser

25% 
rabatt 

på kurser, grupp- 
undervisning, för  
Kulturamaelever!  
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