Round Dance, nybörjare nr1
Round Dance är en pardans med figurer
som dansas i svårighetsgrader från 1-6.
De två första nivåerna består av Modern
Waltz och Twostep. Figurerna beskrivs
på engelska och en s.k. Cuer ropar ut
turerna. I början undervisar man på det
inhemska språket, men går succesivt
över till engelska. På nivå 3 tillkommer
Rumba, Cha-cha och Jive. Det finns även
vals- och twostep-figurer på nivå 3 o 4. På
denna kurs dansar vi danser med figurer
från Nivå 1-2.
Datum: 14-18/1
Lärare: Christina Lundahl-Ekholm

Cirkeldans grund - Traditionella kvinno
danser för kraft, glädje och gemenskap!
nr66
Dansen har sitt ursprung från olika
kulturer i Östeuropa och Mellanöstern.
Enkla meditativa steg med stark symbolik
- där varje steg och rörelse har ett syfte
och en mening. I cirkeldansens dynamik
och känsla finns ett symboliskt språk som
uttrycker vördnad för livet, naturen och
för varandra.
Datum:2811-112
Lärare: Solveig Svensson

Bugg & foxtrot, nybörjare nr 2
Kurs för dig som vill lära dig bugg och
foxtrot från grunden. Kursen är upplagd
på ca 50 % bugg/SO % foxtrot
Datum:18-22/2
Lärare: Ackes Dansskola, Vahidin

Bugg & foxtrot, fortsättning nr 3
Fördjupning i buggen med flera turer och
tips samt finslipning av foxtrot. Kursen är
upplagd på ca 80 % bugg/20 % foxtrot
Datum: 6-10/5

Carl-Johans schottis, Glanshammarsnoa
och Enskedehöjdens vals. Välkommen till
en härlig vecka fylld med rolig motion
och dansglädje.
Datum: 8-12/4
Lärare:Kerstin Ersson

låter vi oss inspireras till att hitta egna ord
och uttryck utifrån livet, kärleken, sorgen,
glädjen, naturen eller vad du vill. I den här
kursen hjälps vi åt med att komma loss
med våra kreativa sidor till att skapa ett
livfullt berättande.

Internationell seniordans nr6 och 7

Datum: 6-1015
Lärare: Ulla-Britt Johansson

En vecka då seniordansare från olika
grupper, ledare, ja alla som vill och har
lust att dansa en hel vecka är välkomna.
Vi dansar blandade danser som finns i
internationell Seniordans såsom parmix
erdanser, folkdanser, block/line danser,
kolodanser, Round Dance (för dem som
vill pröva på), sittdanser mm. Eftersom vi
byter partner ofta, lär man känna många
nya dansare från olika ställen och knyter
fina kontakter.
Datum: 15-19/6 Dansvecka 1, nr 6
Datum: 24-28/6 Dansvecka 2, nr 7
Lärare: Christina Lundahl-Ekholm

Klezmer och Balkan kurs nr 8
Vi lär oss grunderna i den svängiga, här
liga och rytmiska dansanta musiken från
Balkan och den judiska folkmusiken. Ta
med dig ditt instrument, kom och spela
tillsammans! Både för dig som är nybörjare
och dig som spelat mycket.
Datum: 18-22/3
Lärare: Max Ljung

Kör/sångkurs nr 9 och 10
Sång är gemenskap och glädje. Vi sjunger
med själ och hjärta! Kursens mål är att
utveckla deltagarna förmåga att sjunga
tillsammans i kör. Vi sjunger körsånger
inom olika genrer och anpassar sångerna
efter deltagarna. Vi jobbar med andning,
stöd och frasering samt övar på stämsång.
Vi övar också på att lyssnar på varandra
och på att sjunga samstämmigt.
Datum: 1-5/4, nr 9
Datum: 24-28/6, nr 10
Lärare: Matilda Orrling

Linedance, nybörjare nr 4
För dig som vill prova på Linedance och
detta är även en förberedelse till steg 1
ledarkurs.
Datum:25/2-1/3
Lärare: Hilkka Andersson

Gammeldans, fortsättning och enkla
gillesdanser nr5
För dig som redan kan grunderna i
gammeldans, såsom schottis, pariserpolka
och vals och vill vidareutveckla olika turer.
Du får även dansa gillesdanser som ex

Munspel, nybörjare nr11
Lär dig spela munspel tillsammans med
andra under ledning av en riksspeleman.
På gehör lär man sig enkla låtar. Läraren
spelar melodin sakta och eleverna följer ef
ter. Vi repeterare tills vi har lärt in melodin.

Hälsa och friskvård
Frigörande dans i mindfulness nr 13
Mindfulness är ett sätt att vara medvetet
närvarande, att iaktta och identifiera hur
det känns att vara du - just nu. Med hjälp
av dansen går du på upptäcktsfärd i kropp
och själ och följer impulserna från krop
pens egen intelligens - fri i rytmen och
rörelserna. Inga krav eller "måsten".
Datum:11-1512
Lärare: Aiva Susanne Keldsen

Yoga-Mindfulness nr 14 och 15
Yoga-mindfulness är en enkel och lugn
yogaform, där vi fokuserar särskilt på
närvaro framför prestation. Yoga syftar till
balans mellan själ och kropp och under
veckans kurs kommer du att få lära dig
enkla yogaställningar som du sedan kan
utöva på egen hand. Regelbundna yoga
övningar ger en starkare och smidigare
kropp och även ökad lugn och närvaro.
Vi kommer även att göra grundläggande
andningsövningar och meditation. Kom
som du är, om du provat yoga förr eller ej.
Ta med dig bekväma kläder. Det viktiga
med yogan är att lyssna till den egna
kroppen och utgå från dina förutsättningar,
det viktiga är inte att utföra övningarna
som en erfaren yogi, det är att öva närvaro
i, och lyssnande, till just din kropp.
Datum:4-8/2, nr 14
Datum:13-17/5 nr 15
Lärare: Aiva Susanne Keldsen

Frigörande dans i mindfulness nr16
Mindfulness är ett sätt att vara medvetet
närvarande, att iaktta och identifiera hur
det känns att vara du - just nu. Med hjälp
av dansen går du på upptäcktsfärd i kropp
och själ och följer impulserna från krop
pens egen intelligens - fri i rytmen och
rörelserna. Inga krav eller "måsten".

Datum: 15-18/4
Lärare:John-Erik Hammarberg

Datum:27-3115
Lärare: Anne Grundel och Frida Grundel

Dikt och sång nr 12

Föryngrings Qi Gong nr17

Det finns en dikt för varje stund. Det
finns nya och gamla sånger. T illsammans
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Föryngringsqigongen är hjälp till själv
hjälp för att motverka åldrandeprocessen

och degenereringsprocesserna som sker i
människans hjärna och centrala nervsys
tem. Dessa processer kan vara en naturlig
följd av åldrandet men också en påverkan
av stress, ansamling av miljögifter i krop
pen, minskning av fysisk aktivitet, felaktig
kost och andra yttre faktorer.
Föryngringsqigongen syftar till att öka
blod- och qi-genomströmningen till
hjärnan och befrämjar det centrala nerv
systemet samt ökar kroppens förmåga att
rensa ut gifter och slaggprodukter. Detta
sker genom "Stilla qi-gong"- metoder,
Rörelsemetoder och Gång Qi Gong samt
information om mat som medicin med
praktiska råd som föda som ger hälsooch föryngringseffekter.
Datum: 4-813
Lärare: Biyuanakademin

Meningar med och i livet nr 18
Utifrån kursdeltagarnas frågeställningar
samtalar vi kring aktuella ämnen och
använder oss av filosofin och psykologin.
Litteratur finns tillgänglig. Du får gärna
ta med dig egna tankeställningar och
frågor som är viktiga för dig. Vi kommer
även att vandra i naturen i Gysinge och
får då tid för reflektion.
Datum: 2512-113
Lärare: Irene Stegel!

Vegetarisk matlagning nr 19
Du lär dig grunderna i vegetarisk kost
hållning, både som livsstil och som grönt
komplement till blandkost. Vi utgår från
enkelhet och nordiska grönsaker och tilla
gar både varmrätter, sallader och desserter.
Du får hjälpa att hitta glädjen och den
egna kreativiteten i matlagningen. Det
behöver inte vara komplicerat och svårt
att komma igång med vegetarisk mat,
varje sig man vill vara vegetarian eller få
in mer grönsaker i sin kosthållning.
Datum: 25-29/3
Lärare: Aiva Susanne Keldsen

Boule för alla nr 21
Kursen är för både nybörjare och vana
boulespelare och målet är att ge kursdel
tagarna kunskap om kastteknik och taktik
samt regler. Vi börjar med en repetition
av reglerna för de vana boulespelarna, som
efter det får gå ut på boulebanorna och
spela. Nybörjarna får en riktig regel
genomgång och frågestund. Resten av
veckan blir det teknik, skjut-och !äggöv
ningar. Kursen avslutas med utvärdering
och sammanfattning.
Datum:3-716
Lärare: Nils Ekander

Fågelskådning nr 22
Vill du lära dig mer om fåglar? Vi vandrar
ut i den vackra Gysingenaturen som är
något alldeles extra. Vid denna tid av året
sjunger fåglarna som bäst. Kursens mål är
att väcka fågelskådaren i varje människa.
Datum: 23-2614
Lärare: Pär Stavåsen

Vandring i Nationalparken nr 23
Kom med och upptäck några av Färne
bofjärdens nationalparks vackra leder!
Vandra i din egen takt eller tillsammans
med gruppen. Lederna går över stock och
sten och sträcker sig mellan 3-7 km. Vi
tar med lunchmatsäck och fika och äter
efter vägen.
Datum. 23-2614
Lärare: Marie Melander

lära ögat stilleben ljus och skugga för att
avbilda rätt som en kamera. Att lära dig
att farga med blyerts istället för målar
farger. Målet med kursen är att uppfylla
drömmen om att lära sig rita rätt.
Datum: 14-1811 nr 24
Del 2 är en fortsättning från del 1. Fort
satta övningar där läraren sedan går runt
och hjälper till och kursdeltagaren får
hjälp att utveckla sin teknik.
Datum: 21-2511 nr 25
Lärare: Ghufran Alsaegh

Vintermåleri nr 26
Vi inspireras av ett mysigt Gysinge i vin
terskrud och konsthistoriens vinterbilder.
Vi tecknar och skissar med kol /blyerts/
kritor, målar med valfri teknik som olja,
tempera, akvarell eller akryl. Vi tittar på
passande fargblandningar, Vi funderar
över kompositionen.
Datum: 2811-112
Lärare: Anne-Lie Larsson Ljung

Akvarell nr 27
Grunderna i akvarelltekniken kommer
vara i fokus. Varje deltagare får utveckla
sin egen handstil.Jag som lärare ger
personlig handledning. Gemensamma
genomgångar sker.Jag erbjuder olika
teman, men vill att akvarelltekniken inte
blir det svåra, utan det roligaste du har
varit med på.
Datum: 11-1512
Lärare: Göran Ryden

Porträttmålning nr 28
Teckning, del 1 nr 24 och del 2 nr 25
Du får lära dig grunderna och lär dig olika
tekniker i teckning med blyertspenna. Att

Golf för alla (fredag-måndag) nr 20
Här är en chans att lära sig spela golf! Vi
övar teknik och utslag i Gysinge. IGubbor,
övningsmattor och bollar finns att låna.
Två eftermiddagar åker vi till golfklubben
och testar våra fardigheter på två olika
banor. Resorna till golfklubben sker via
samåkning i egna biler. Deltagarna delar
på kostnaden.
Datum: 3-615
Lärare: Sten Wennerklev
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Vi målar och tecknar påklädd levande
modell i scenografiskt sammanhang med
hjälp av kol, blyerts, akvarell och oljefarg
på papper och duk. Vi tittar på användbar

färglära. Vi låter oss inspireras av konst
historiens olika porträtt.
Datum:25/2-1/3
Lärare:Anne-Lie Larsson Ljung

Grafiken som konstform, del 1, trä-och
linoleumsnitt nr29
Vi bekantar oss med träsnittet genom
konsthistorien och lär oss grunderna i
trycktekniken medan vi förverkligar vår
egen bild.
Datum:4-8/3
Lärare:Eva Spikbacka

Målarveckor på Gysinge
Målarkurs för dig som vill tränga djupare
in måleriet och teckningens magi. Under
två veckor låter vi oss inspireras av
gemensamma och egna teman. Du väljer
själv om du vill gå en vecka eller två. Vi
lånar ideer från konsthistorien. Vi pratar
om komposition och gör någon färg
blandning. Tekniken är valfri. Vid behov
går vi igenom olika tekniker.

Målarvecka 1 nr30
Vi skapar konst i olika tekniker och ger
individuell handledning samt lär oss hitta
egna uttryckssätt. Möjlighet att bo kvar
under helgen!
Datum:11-1513
Lärare:Anne-Lie Larsson Ljung

Grafik, koppargrafik, torrnål och
linoleumsnitt/del2 i grafik nr34
Kom och prova att göra grafik! Vi lär oss
grunderna i att jobba med djuptrycks
metoden torrnålsgravyr med hjälp av
torrnålar och kopparplattor. Vi provar
att trycka våra bilder med olika färger på
papper. Vi tittar också hur andra grafiker
gjort i konsthistorien.
Datum:27-3115
Lärare:Anne-Lie Larsson Ljung

Tuschmåleri nr35
Kom och lär dig måla med tusch. Vi
provar på att göra bild med flödande
pensel på olika underlag som papper och
kartong. Vi fantiserar fritt eller avbildar.
Datum:3-716
Lärare: Tomas Carlsson

Akvarell för nybörjare nr36
Grunderna i akvarelltekniken kommer
vara i fokus. Varje deltagare får utveckla
sin egen handstil.Jag som lärare ger
personlig handledning. Gemensamma
genomgångar sker.Jag erbjuder olika
teman, men vill att akvarelltekniken inte
blir det svåra, utan det roligaste du har
varit med på.
Datum:16-20/6 (sön-tors)
Lärare: Göran Ryden

Fritt måleri nr37
Målarvecka2 nr31
Du målar i valfri teknik och utvecklar din
personliga handstil. Vi lärare inspirerar
och ger individuell handledning på din
resa i måleriet.
Datum: 18-23/3
Lärare: Göran Ryden

Konsthistoriemåleri vecka1 nr32
Djupdykningar i konsthistorien utgör
grunden för vårt måleri, komposition och
materialövningar. Vi låter oss inspireras
av bilder från två olika epoker i konst
historien, Genom bildvisningar tittar vi
på epokernas särart och karaktär och
tecknar/målar utifrån dess språk och
motiv. Individuell handledning under ar
betets gång. Du väljer själv om du vill gå
en vecka eller två. Möjlighet att bo kvar
under helgen.

Deltagarna arbetar under handledning
fritt i måleri på ett tema. Läraren presen
terar temat vid kursens början och berät
tar med exempel ur konsthistorien hur det
har gestaltats av olika konstnärer genom
tiderna. Undervisningen är individuellt
inriktad, olika moment och frågor tas
huvudsakligen upp enskilt med var och
en. Kursen avslutas med en gemensam
genomgång. Både nybörjare och erfarna
är varmt välkomna!
Datum: 1-5/7
Lärare:Håkan Bring

Tovningskurs nr39
Mössor, hattar, väskor mm. En Tovnings
kurs där den ihåliga formen står i cen
trum. Vi skapar hattar, mössor, väskor,
skålar, vaser och tofflor. Kursen kommer
att innehålla grundläggande ullkunskap.
Kursen vänder sig både till nybörjaren och
till dig som har erfarenhet av tovning.
Datum: 7-1111
Lärare:Mona Hal/din

Silversmide/Smycketillverkning nr40
För dig som vill lära dig skapa smycken i
ett spännande material. Den här kursen
är en introduktion till silversmide samt
tillverkning av smycken samt att lära sig
att använda verktyg och maskiner. Kursen
förbereder kursdeltagaren för att fortsatta
uppgifter samt olika tekniker och metoder
inom silversmide. Varje deltagare kommer
att ha minst ett smycke av egen design
färdig vid kursens slut.
Datum:4-8/2
Lärare:Jörgen och Ann de Voss

Silversmide nr41
Att arbeta med silver är en skön känsla
och man har stora möjligheter att ut
veckla sina konstnärliga talanger med just
detta material, antingen man gör corpus
arbeten eller smycken.
Datum: 4-813
Lärare: Christina Lundahl-Ekholm

Brodera på ulltyg inspirerad av naturen
nr42
Vi inspireras av naturens fauna och tar
bilder, ritar av och för över den inspiratio
nen på ulltyg. Vi dekorerar med paljetter,
pärlor m m. Kursen mål är att ge kursdel
tagarna en syn på naturens fina mångfald.
Visa hur man kan dekorerar kläder och
inredning - t ex kuddar.
Datum:18-22/2
Lärare: Margita 7hörnström

Färgen som ljus nr38

Konsthistoriemåleri vecka2 nr33

En kurs som behandlar den konstnärliga
aspekten av ljus och färg. Med Johannes
lttens färgkrets som bas går vi igenom
komplementfa.rger, relationen mellan värme
och kyla samt valörvärden (vit/svart) i
färg. Vi diskuterar också ljuset och dess
betydelse för hur vi uppfattar färg. Prak
tiska övningar i perception, färgblandning
och eget måleri.

Datum 15-18/4
Lärare:Bo Ljung

Datum: 22-2617
Lärare:Bo Ljung

Datum: 8-12/4
Lärare:Anne-Lie Larsson Ljung

Hantverk

Vi stickar - lite nya tekniker inom
stickning, nr43
Vi lär oss sticka nystickning - på denna
kurs bör man kunna lite stickning sedan
tidigare. Vi provar olika tekniker, olika
uppläggningar, kantmaskor, flätor och att
lyfta maskor. Stickar in pärlor. Kursen mål
är att få kursdeltagarna att utforska nya
tekniker. Testa och hitta nya mål när du
stickar hemma.
Datum: 25-29/3
Lärare:Margita 7hörnström
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