Allt började
med en kurs.
Kurser våren 2022
Gislaved

Maxa livet
med kunskap
Boka din kurs på
folkuniversitetet.se

Lär dig något
nytt i vår!

Bli trygg, inspirerad och kunnig i att skapa fina blomster
arrangemang. Kursen anordnas i Reftele i samarbete med
Elisabeths Blommor. Anmälan görs direkt till kursledaren:
info@elisabethsblommor.se

Kurs för hemmafixare

Minibagarna från 8 år
och uppåt Helgkurs

På den här kursen får du som tycker om att fixa och trixa i ditt
hem massor av inspiration och kunskap av kursledare Roger
Olsson. Han delar med sig av sina bästa tekniker för bra resultat.
ORT
Anderstorp

DAG
må

Självförsvar

TID
18.00–21.00

GGR
7

START
7/2

PRIS
1.800:-

Helgkurs

TID
12.00–14.00

ORT
Reftele

DAG
on

TID
19.00–22.00

GGR
1

DATUM
30/3, 11/5

PRIS
175:-

Bli ett riktigt bakproffs! Vi bakar olika sorters kakor och muffins.
ORT
Gislaved

DAG
sö

TID
10.00–14.00

GGR
1

DATUM
20/2

Minikockar på lovet – 8-13 år

PRIS
375:-

Helgkurs

Vi lagar en trerätters måltid tillsammans.

Prova en ny träningsform samtidigt som du får enkla verktyg för
att ta dig ur tuffa situationer.
ORT
DAG
Nissafors
sö
*Läs mer på vår hemsida.

Blomsterarrangemang

GGR
1

DATUM
*

ORT
Gislaved

DAG
sö

TID
10.00–14.00

GGR
1

DATUM
20/2, 17/4

PRIS
375:-

PRIS
200:-

Laga spanska pinchos
Lär dig göra goda pinchos tillsammans med en professionell
kock. Här får du tips och trix i en mysig, varm miljö.
ORT
Gislaved

DAG
on

TID
18.00–20.30

GGR
1

DATUM
27/4

PRIS
800:-

Såskurs
Kocken Fransisco går igenom såstillagningens beståndsdelar såsom
smaksättning och emulgering. Du får lära dig hur du bemästrar
kritiska moment och undviker de lömska fallgroparna.
ORT
Gislaved

DAG
on

TID
18.00–20.30

GGR
1

DATUM
23/2

PRIS
575:-

Läs språk på distans
Vi har en mängd språkkurser i olika språk på distans.
Läs mer på folkuniversitetet.se/sthlm-sprak-distans

För dig som är
arbetssökande
Rusta och matcha – ditt personliga
stöd till jobb eller utbildning
Visste du att Folkuniversitetet har hjälpt tusentals människor
att få nytt jobb direkt eller genom rätt studier? Hos oss får
du stöd och hjälp att skaffa jobb eller hitta rätt i utbudet av
studier. Vi anpassar våra insatser efter dina behov. Genom
ett personligt och individanpassat stöd når du dina mål på
kortast möjliga tid. Välkommen till oss!
Läs mer: folkuniversitetet.se/rustamatcha-jonkoping

Korta vägen för dig som är akademiker
Söker du arbete och har en högskoleutbildning? På Korta
vägen får du hjälp att hitta din väg för att använda din
kompetens i arbetslivet.
Läs mer på folkuniversitetet.se/kortavagen-jonkoping eller
kontakta Sofie Tegvall, sofie.tegvall@folkuniversitetet.se

Fler kurser, mer information och anmälan på folkuniversitetet.se/gislaved

Teckning och akvarell
Måla och teckna i blyerts, kol och tusch. Vi går igenom olika
akvarelltekniker, papperskvaliteter och pigment.
ORT
Anderstorp

DAG
må

Akvarell

TID
18.30–20.45

GGR
8

START
17/1, 24/1

PRIS
925:-

Helgkurs

Nyfiken på akvarell? Här får du lära dig grunderna.
ORT
Gnosjö

DAG
lö-sö

TID
10.00–16.00

Rakubränning

GGR
2

START
29/1

PRIS
1.000:-

Helgkurs

Raku är en mycket gammal bränningsteknik för keramik som har
sitt ursprung i 1500-talets Japan. Här kan du få se de mest fantastiska
skiftningar i glasyren.
ORT
Reftele

DAG
lö-sö

TID
09.00–16.00

GGR
2

START
2/4

PRIS
1.600:-

Keramik
Skapa med händer och lera! Vi formar våra egna skålar, krukor
och muggar.
ORT
Reftele

DAG
frelö+
to

TID
GGR
18.00–21.00+
3
09.00–17.00+		
17.00–20.00		

DATUM
25/226/2+
17/3

PRIS
1.675:-

TID
18.30–21.00
18.30–21.00

GGR
6
6

Sista måndagen i månaden träffas vi för att diskutera
månadens bok. Start 29 januari. Anmälan görs till biblioteket
på telefon 0370-33 11 38 eller mejl biblioteket@gnosjo.se

Trafiksäkerhet på lätt svenska
Mohamed Alderi håller informationsträff den 24 mars
om kommande föreläsningar inom trafiksäkerhet på lätt
svenska.

Lättläst bokcirkel för vuxna
Till våren startar Gnosjö bibliotek upp en lättläst bokcirkel
för vuxna. Anmäl ditt intresse till biblioteket@gnosjo.se
eller ring 0370-33 11 38.

MMA- och kampsportsinstruktörerna Dennis och Sebastian
Fränberg berättar om sporten och deras egna upplevelser av
den. 7 april kl. 18.00–19.30 på Månsidan, Gnosjö bibliotek.

Gör dina egna silversmycken från grunden.
DAG
on
to

Bokcirkeln På lingonröda tuvor

Föredrag om MMA

Silversmide
ORT
Anderstorp
Anderstorp

Arrangemang på
Gnosjö bibliotek

START
23/2
24/2

PRIS
925:925:-

Silversmide 12-17 år
Vill du formge och skapa dina egna smycken på sportlovet?
Här får du känsla för materialet och får pröva olika tekniker.
ORT
Anderstorp

DAG
må

TID
10.00–16.00

GGR
1

START
20/2

PRIS
425:-

Samarbete med LEK studio

Vill du gå en utbildning
som leder till jobb?

Kurser för både barn och vuxna i jazz, teater, ballrom,
artistic ballroom och barndans.

I januari öppnar ansökan till våra yrkeshögskoleutbildningar Drift- och fastighetstekniker, Fastighetsförvaltare
och Tandsköterska. Samtliga utbildningar ges på heltid
och är kostnadsfria och CSN-berättigade.

För mer information se lekstudio.se

Läs mer och ansök på folkuniversitetet.se/yh/jonkoping

Fler kurser, mer information och anmälan på folkuniversitetet.se/gislaved

Vill du ta din kreativitet på allvar?

Välj en av våra konstnärliga heltidsutbildningar!
ANIMATIONSAKADEMIEN
Animation och experimentfilm
animationsakademien.se

ARKITEKTURSKOLAN STHLM
Arkitekturutbildningen
arkitekturskolansthlm.se

BALETTAKADEMIEN
Yrkesdansarutbildningen, Dansutbildning modern/nutida,
Dansutbildning jazz/commercial, Musikalutbildning och Teaterutbildning
balettakademien.se/stockholm

FOTOSKOLAN STHLM
YH-utbildningen Bildbehandlare
YH-utbildningen Visuell kommunikatör Fotograf
fotoskolansthlm.se

GOTLANDS TONSÄTTARSKOLA
Kompositionslinjen, Komposition – Fri konst
gotlandstonsattarskola.se

KONSTSKOLAN
Industridesign,
Konstnärlig grundutbildning,
Konst och Design, Projektkonst,
Silversmide och Smyckesdesign
konstskolan.se

MUSIKINSTRUMENTAKADEMIEN
YH-utbildningen Gitarrbyggare
musikinstrumentakademien.se

SKRIVARAKADEMIN
Skrivarlinjen, Skrivarlinjen distans, Skrivarlinjen projekt
skrivarakademin.se

VADSTENA SÅNG OCH PIANOAKADEMI
Inriktning sång eller piano
vadstenasangochpianoakademi.se

För fler kurser och anmälan
folkuniversitetet.se/gislaved
Sofiagatan 1
322 30 Gislaved
Tel: 036-16 64 00
E-post: info.gislaved@folkuniversitetet.se

För mer
information
se respektive
skolas hemsida

