Falu Senioruniversitet

Studiecirklar hösten 2019
OBS 1! Du måste skicka in anmälan även om Du deltagit i cirkeln tidigare.
OBS 2! Eventuell litteratur ingår ej i cirkelavgiften. Mer info ges vid första cirkelträffen.

1

Språk

11

Engelsk konversation – forts. (10 gånger). Avgift: 500 kr.
Håll din engelska vid liv. Här får du bygga upp ditt ordförråd och
samtidigt träna din förmåga att använda din engelska otvunget i olika situationer.
Kunskapsnivå: Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga
ämnen och länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter
och skeenden.
Tisdag 10.00–12.15 med start 24 sep.
Max 12 deltagare. Tidigare deltagare har företräde.
Cirkelledare: Gunnar Helgesson, 070-665 81 84

12a Franska – forts. (10 gånger). Avgift: 500 kr.
Håll din franska vid liv. Här får du bygga upp ditt ordförråd och samtidigt
träna din förmåga att använda din franska otvunget i olika situationer.
Torsdag 14.00–16.15 med start 3 okt. Tidigare deltagare har företräde.
Cirkelledare: Karin Wetterhall, 073-058 11 56

12b Franska – forts. (10 gånger). Avgift: 500 kr.
Håll din franska vid liv. Här får du bygga upp ditt ordförråd och samtidigt
träna din förmåga att använda din franska otvunget i olika situationer.
Tisdag 10.00–12.15 med start 24 sep. Tidigare deltagare har företräde.
Cirkelledare: Karin Wetterhall, 073-058 11 56

13a Italienska för nybörjare (8 gånger). Avgift: 400 kr.
Här får du bl a lära dig vanliga ord och enkla fraser, berätta om dig själv,
ställa en enkel fråga och förstå enkla svar och föra ett samtal med någon som
talar långsamt och tydligt.
Kunskapsnivå: Jag har inga eller mycket ringa förkunskaper.
Tisdag 10.00-12.15 med start 17 sep. Max 8 deltagare.
Cirkelledare: Pierluigi Gazzola, 070-770 83 46
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13b Italienska – forts. (8 gånger). Avgift 400 kr.
En grundläggande kurs i italienska för dig som vill kunna klara dig i enkla situationer.
Även hur man uttrycker sig i olika vardagssituationer såsom att fråga efter vägen, göra
inköp, gå på restaurang etc.
Kunskapsnivå: Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga
förhållanden och kommunicera i enkla sammanhang.
Onsdag 10.00–12.15 med start 18 sep.
Max 8 deltagare. Tidigare deltagare har företräde.
Cirkelledare Pierluigi Gazzola, 070-770 83 46

14

Ryska – forts. (10 gånger). Avgift 500 kr.
Fortsättningskurs för tidigare deltagare eller för dig som har förvärvat kunskaper
ryska i någon annan nybörjarkurs eller som fångat upp ryska på annat sätt.
En kurs för dig som vill turista i rysktalande länder och klara enklare vardagssituationer.
Kunskapsnivå: Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden
och kommunicera i enkla sammanhang.
Måndag 13.00–15.15 med start 16 sep. Sammankomsterna kommer att alternera
mellan 1 gång/vecka och 1 gång/varannan vecka. Datum meddelas vid första
sammankomsten.
Cirkelledare: Anna Julin, 073-069 60 88

15a Spanska – Nybörjare (10 gånger). Avgift 500 kr.
Det här är en nybörjarkurs i spanska. Du lär dig att klara enkla vardagssituationer som att
fråga om vägen och presentera dig. Efter ett par tillfällen kan du säga några meningar på
spanska.
Kunskapsnivå: Jag har inga eller mycket ringa förkunskaper.
Tisdag 13.30–15.45 med start 24 sep.
Cirkelledare: Anna Julin, 073-069 60 88

15b Spanska – Fortsättningscirkel för dig som börjat läsa spanska I
(7 gånger) Avgift 350 kr.
Kunskapsnivå: Ett par terminers studier (Boken Hola!, spanska för resan)
En kurs för dig som gått nybörjarcirkel och vill fortsätta dina studier. Du kan förstå och
använda mycket enkla ord och fraser som har att göra med de mest grundläggande och
konkreta situationerna i vardagslivet. Du kan presentera dig själv och andra och ställa
frågor om t ex namn, var och hur någon bor, jobbar och du kan själv svara på liknande
frågor. Vi repeterar kunskaperna i grammatik och formlära, utökar ordförrådet och
fortsätter studierna med boken som grund.
Tisdag 08.45–11.00 med start 10 sep.
Cirkelledare: Carmen Nordli, 073-912 86 18
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15c Spanska – fortsättningscirkel 2 (10 gånger) Avgift 500 kr
Kunskapsnivå: Du har läst några terminer och har förvärvat en del kunskaper. Du kan
förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Du kan kommunicera i
enkla sammanhang.
Under kursen repeterar vi grammatik och formlära och fördjupar ordförrådet.
Kursen utgår från deltagarnas kunskaper, vi repeterar grammatik och formlära och
fortsätter att utöka ordförrådet och möjligheterna att föra samtal på spanska.
Måndag 13.00- 15.15 start 23 sep.
Cirkelledare: Carmen Nordli, 073-912 86 18

15d Spanska Konversation (7 gånger) Avgift 350 kr
Kunskapsnivå: Du kan i stort sett tala flytande spanska och vill upprätthålla
språkkunskaper. Du förstår huvuddragen i tydligt standardspråk som berör kända
förhållanden som man regelbundet möter i vardagslivet. Du kan hantera de flesta
situationer som kan uppstå underresor i ett område där språket talas. Du kan
oförberedd ge dig in i ett samtal om ämnen som är kända och som är av personligt
intresse eller berör vardagslivet. Du kan ge skäl och förklaringar till dina åsikter och
ambitioner.
I kursen använder vi oss av texter som passar denna nivå och ägnar oss en del åt
Spaniens kultur, historia, geografi och dagsläget i politiken.
Onsdag kl 13.00 – 15.15 start 11 sep.
Cirkelledare: Carmen Nordli, 073-912 86 18

15e Spanska – Fortsättningscirkel 5 (7 gånger). Avgift 350 kr.
Spanska för dig som redan kan lite. Vi repeterar grundläggande grammatik/formlära
och fördjupar kunskaperna i ordförrådet genom att läsa texter speciellt tillrättalagda
för gymnasie-/senior-studenter. Därtill ägnar vi oss en del åt Spaniens kultur, historia,
geografi och dagsläget i politiken. Varmt välkomna - Bien venidos!
Onsdag 13.00–15.15 med start 18 sep, därefter varannan vecka.
Max 15 deltagare.
Cirkelledare: Anna-Lena Johnson, 076-88147 48

16 Tyska – Konversation (10 gånger). Avgift: 500 kr.
Håll din tyska vid liv. Här får du bygga upp ditt ordförråd och samtidigt träna din
förmåga att använda din tyska otvunget i olika situationer.
Måndag 09.30–11.45 med start 16 sep.
Cirkelledare: Lothar Middendorff, 070-477 41 39

Adress: Falu Senioruniversitetet c/o Folkuniversitetet, Slaggatan 8 791 71 FALUN
Telefon: 023-178 49. E-post falu.senior@folkuniversitetet.se
Hemsida: www.folkuniversitetet.se/falu-senioruniversitet/

Falu Senioruniversitet

2

Naturorienterande ämnen
Under hösten 2019 har vi inga cirklar inom detta ämnesområde att erbjuda.

3

Samhällsorienterande ämnen

31

Konsthistoria (8 gånger). Avgift 400 kr.
Kvinnorna i den moderna och postmoderna konsten – från slutet av 1800-talet och fram
till idag.
Onsdag 14.00–16.15 med start 9 okt.
Max 15 deltagare. Tidigare deltagare har företräde.
Cirkelledare: Lars Lagnefeldt, 073-760 23 06

32

Tre världsreligioner (8 gånger). Avgift 400 kr.
Med anledning av det stora intresset för cirkeln återkommer den även i höst.
Vi kommer att fokusera på de ”abrahamitiska” religionerna, d v s judendom,
kristendom och islam. Alla växte de fram i det område som vi kallar
Mellanöstern, även om de idag finns i alla världsdelar. Vi studerar likheter och skillnader och kan också beröra deras betydelse för de pågående, djupt oroande skeenden som
äger rum i just Mellanöstern.
Tisdag 09.30-11.45 med start 10 sep. Max 12 deltagare.
Cirkelledare: Thomas Söderberg, Biskop emeritus, 070-727 19 46

33

Mot aftonen – en studiecirkel inför livets slut (5 gånger) Avgift 250kr.
Denna cirkel vänder sig till personer som vill veta mer vad som behöver ordnas
inför döden. Vi tar upp angelägna frågeställningar som man kanske inte är van
att diskutera där hemma.
Hur förbereder man sig inför det oundvikliga frånfället? Vilka juridiska
komplikationer kan uppstå? Hur arbetar begravningsentreprenörerna och vilka är deras
erfarenheter av olika typer av begravningar? Vad tänker präster och andra begravningsförrättare?
Vad innebär kyrklig/borgerlig begravning? Det här är frågor som förr eller senare berör
oss alla och våra anhöriga.
Måndag 13.00-15.15 med start 30 sep.
Max 10 deltagare.
Cirkelledare: Helena Norén, 070-339 37 03
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34 Afrika genom litteraturen (10 gånger). Avgift 500 kr.
En studiecirkel för dig som vill få ökad kunskap om Afrika söder om Sahara.
Under hösten 2019 har vi Tanzania och Demokratiska Republiken Kongo
(tidigare Zaire) i fokus, samt den afrikanska kontinenten som helhet, och de
utmaningar kontinenten står inför.
Vi läser ”Mai betyder vatten” av Kayo Mpoui (Norstedts förlag) som
kompletterar tillsammans med cirkeldeltagarna ev ytterligare litteratur.
Vi har också ambitionen att lära oss mer om andra länder i Afrika som inte har författare
översatta till svenska men som vi är nyfikna på. Stort utrymme lämnas för deltagarnas
eget engagemang. Vi bevakar samtidigt händelser i Afrika genom medias rapportering.
Torsdag kl 09.30-11.45 med start 26 sep.
Max 12 deltagare. Tidigare deltagare har företräde.
Cirkelledare Stig Andersson, 070-775 07 76

35 Media och journalistik i valets efterdyningar. Avgift 250 kr.
Cirkeln är en fortsättning på tidigare cirklar om dagspress och journalistik.
Vi undersöker hur den nya miljön för lokalpressen, i en Bonnierkoncern, kan komma att
påverka den lokala journalistiken.
Vi berör hu EU-valet och dess konsekvenser hanterats och behandlats av media.
Vi får också möte mediemedarbetare.
Onsdag 09.15-11.30 med start 18 sep.
Max 12 deltagare. Tidigare deltagare har företräde.
Cirkelledare: Gunnar Söderberg, 073-062 57 00.

36

Kina genom litteraturen (7 ggr). Avgift 350 kr.
En studiecirkel för dig som vill få ökad kunskap om Kina. Under hösten 2019 har
vi kinesisk kultur och kinesiskt samhälle i fokus.
Litteraturförslag presenteras vid cirkelstarten.
Fredag kl. 09.45-12.00 med start 13 sep, därefter varannan vecka.
Max 15 deltagare.
Cirkelledare: Tao Yang, lärare i kinesiska och kinesisk kultur vid
Högskolan Dalarna

37

Ryssland (6 ggr). Avgift 300 kr.
Vi kommer att behandla landets religiösa och politiska liv samt dess våldsamma och tragiska 1900-tals historia och början 2000-talet.
Fredag kl. 09.45-12.00 med start 25 okt.
Max 15 deltagare.
Cirkelledare: Agneta Arvidson, 073-680 47 91
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Litteratur

41

Modern English literature (5 gånger). Avgift: 250 kr.
Är du road av att läsa romaner på engelska? Vill du hålla igång din engelska med
Diskussioner om böckerna vi läser? Den här gruppen träffas 5 gånger per termin,
var 3:e vecka. Vi bestämmer gemensamt vilka böcker vi ska läsa.
Boken vi läser över sommaren är Educated, Tara Westover. Tara växte upp på
en gård i Idaho. Familjen är mormoner och survivalists och lever helt avskärmade från omvärlden. Självbiografi om en ung människas strävan efter kunskap, om
familj, lojalitet och självförverkligande.
Måndag 09.30–11.45 med start 9 sep, därefter var tredje vecka.
Max 10 deltagare.
Cirkelledare: Leena Eriksson, 072-202 21 83

5

Musik

51

Musiklyssning (10 gånger). Avgift: 550 kr.
I höst studerar vi kopplingen mellan klassisk musik och folkmusik.
Möjlighet ges för de som vill presentera egna önskelåtar.
Måndag 09.45–12.00 med start 23 sep.
Cirkelledare: Göran Forsling, 070-493 04 86

52

Jazzcirkel (10 gånger). Avgift 500 kr.
Deltagarna deltar, genom att lyssna på och diskutera olika former av jazz från skilda
tidsepoker och stilar.
Onsdag 10.00–12.15 med start 11 sep.
Cirkelledare: Stig Lindstedt, 070-675 52 27

6

IT och Teknik

61

Ny med Smartphone/Surfplatta (5 gånger). Avgift: 550 kr.
Ta med din Smartphone/Surfplatta, lär dig surfa, skicka mail, kalender,
kommunicera med andra, installera appar, kamera och bilder.
Torsdag 10.00–12.15 med start 19 sep.
Cirkelledare: Agneta Dufva, 070-744 19 09
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