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Kurserna som speglar hösten 2012 

HBTQ-‐singlar	  kan	  träffa	  kärleken	  via	  Medborgarskolan	  
Nu introducerar Medborgarskolan för första gången regnbågskurser. Utökningen av 
de populära singelkurserna, till att omfatta kvinnor som vill träffa kvinnor och män 
som vill träffa män, är en av nyheterna i höstens kursprogram. 
För första gången någonsin ger Medborgarskolan i höst ett antal kurser enbart för HBTQ-singlar (homosexuella, 
bisexuella, trans- och queerpersoner). 

– När vi först introducerade singelkurser för ett par år sedan fick vi en enorm respons och vi har sedan dess 
utökat utbudet årligen. Det känns jättekul att kunna erbjuda ett intressant alternativ till krogen som mötesplats 
även för HBTQ-singlar, säger Eva Levin, verksamhets- och utvecklingschef på Medborgarskolan i Stockholm. 

Mat som förför på regnbågskurser 
De mest populära singelkurserna de senaste åren har också varit de där deltagarna umgås i köket och avslutar 
med en gemensam middag. I höstens utbud finns fyra olika matlagningskurser för HBTQ-singlar som går under 
namnet regnbågskurser.  

Förför med vietnamesisk mat 23/10 - singelkvinnor 
Med kryddor och smaker från det vietnamesiska köket tillagas utvalda rätter för den som är nybörjare. På denna 
regnbågskurs för singelkvinnor är hälsa ledordet.  

Lär dig hänföra med matlagning 30/10 - singelmän 
Mannens hjärta går som bekant genom magen. Klassiska rätter med hälsa och livsstil i fokus tillagas med fina 
råvaror. 

Tillför glamour i vardagen med praliner 2/11 – singelmän 
Temperera choklad och skapa olika smakaromer. Med bra råvaror lär man sig gjuta praliner i formar -  och får 
godsakerna med sig. 

Orientera dig rätt i matlagningens labyrint 3/11 – singelkvinnor 
Med fina råvaror, teknik, och finess lär man sig matlagningens konst från grunden. Klassiska rätter tillagas i ett 
drömscenario där endast kvinnor äger arenan.  
 
Fickpengsrenovering och sällskapsspel  
Singel eller ej och avsett sexuell läggning och identitet - för den som vill hitta på något spännande i höst och 
umgås med andra under trevliga former finns en rad nyheter. Exempelvis: 

• Bli mästare i sällskapsspel 
• Renovera för fickpengar 
• Lär dig Dirty Dancing 
• Lär dig spela steelpan 
• Förarbevis moped 
• Pilgrimsfärd på Santiagoleden 
• Vandra på vulkaner på Sicilien. 
 
– Vi har över tusen kurser per termin och vi har höga ambitioner att ständigt utveckla utbudet för att fortsätta 

locka folk från TV-soffan, avslutar Eva Levin. 
 
För fullständigt kursutbud besök gärna www.medborgarskolan.se 
 
För mer information kontakta gärna: 
Eva Levin, verksamhet - och utvecklingschef, Medborgarskolan i Stockholm 
Tel. 08-457 57 37, 0735-28 96 49 
eva.levin@medborgarskolan.se 
 
Om Medborgarskolan 
Närmare en miljon människor deltar varje år i Medborgarskolans kurser och kulturaktiviteter. Vi finns över hela landet och vår 
verksamhet är öppen för alla. Vårt mål är att stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang. Vi 
förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och kompetens. Läs mer på www.medborgarskolan.se 


