
Kursprogram hösten 2020
Visby

Allt började
med en kurs.

Ante Wiklund,
Japanfantast

”Jag har alltid haft ett intresse 
för Japan. Men det var kurserna 
i japanska som fick mig att våga 

ta steget att flytta dit” 
 Boka din kurs på

folkuniversitetet.se



Måleri – intuitivt med akvarell  Helgkurs  
På den här kursen närmar vi oss måleriet som en inre process, där 
vi kan se reflektioner av vårt medvetande och undermedvetna.
DAG TID  GGR  START PRIS
lö+sö 10.00–15.00  2  24/10  900:-

Akrylmåleri
Lär dig måla med akrylfärger. Målet är att du ska ha roligt, känna 
dig bekväm med materialet och få lust att måla mer.
NIVÅ   DAG  TID   GGR   START  PRIS 
nybörjare to 15.00–17.15 10  24/9 1.700:-
nybörjare to 18.00–20.15 10  24/9 1.700:-
fortsättning lö+sö 10.00–15.00 2  7/11 900:-

Måleriretreat  Helgkurs  
En helg för dig som vill lyssna på tystnaden och måla utifrån ditt inre.
DAG TID  GGR  START PRIS
lö-sö 10.00–16.00  2  12/9  1.200:-

Måleri – Vedic Art  Helgkurs  
Vedic Art består av 17 principer, vilka fungerar som en guide till 
ditt måleri. En inspirerande kurs som riktar sig till både nybörjare 
och dig som har gått kursen tidigare.
DAG TID  GGR  START PRIS
lö-sö 11.00–17.00  2  14/11  1.500:-

Kroki utan lärare  
För dig som är van att teckna och kan arbeta självständigt utan 
lärare. Vi arbetar efter levande modell.
DAG TID  GGR  START PRIS
må 19.00–21.15  8  28/9  900:-

Måleri – höstlov, föräldrar 
och barn    
En kurs för en vuxen och ett eller flera barn under höstlovet. Skapa 
tillsammans med akrylfärg! Allt material ingår. Lägsta ålder 8 år.
DAG TID  GGR  START PRIS
må-on 10.00–12.15  3  26/10  900:-*
*450 :- för barn

Teckning och illustration
Tycker du om att teckna och vill lära dig mer om hur du gör egna 
kreativa teckningar/illustrationer som har olika betydelse? Då är 
detta kursen för dig.
DAG TID  GGR  START PRIS
lö+sö 10.00–15.00  2  10/10  900:-

Målerigrupp I Folkuniversitetets konstateljé   
Vill du skapa tillsammans med andra? I våra lokaler i Visby får du 
tillgång till stafflier för måleri och kavaletter för skapande i lera. 
Studiecirkeln är kostnadsfri men du behöver ta med eget material. 
Kontakta oss för mer information och anmälan! Plats finns för 
närvarande i följande grupper: tisdagar 17.00, onsdagar 13.00 
(endast akvarell) och fredagar 14.00.

Silversmide 
Lär dig att skapa smycken eller föremål i silver efter egna idéer.
NIVÅ   DAG  TID   GGR   START  PRIS 
nybörjare lö-sö 09.00–16.00 2  17/10 1.800:-
nybörjare må 18.00–21.00 4  28/9 1.800:-
fortsättning lö-sö 09.00–16.00 2  7/11 1.800:-

Foto med systemkamera  
En nybörjarkurs för dig med systemkamera. Här får du en intro-
duktion till grunderna i fototeknik.
DAG TID  GGR  START PRIS
må+ 18.00–20.30+  6  28/9  1.400:-
lö  10.00–12.30

Libanesisk matlagning   
Vi lagar tabbouleh, hummus samt vinbladsdolmar och äter sedan 
tillsammans. Alla ingredienser ingår i kurspriset.
DAG TID  GGR  START PRIS
lö+sö 10.00–15.00  2  10/10  600:-

Ökad självmedkänsla med 
mindfulness  
Levnadskonstövningar för verksamma inom människovårdande 
yrken. Kursen ges varannan vecka.
DAG TID  GGR  START PRIS
on  18.30–20.45  8  23/9  1.400:-

Mindfulness  
Minska stressen och få en större närvaro i nuet.
DAG TID  GGR  START PRIS
må 18.30–20.30  12  21/9  900:-

Abstrakt måleri
Det abstrakta bildspråket är unikt och skiljer sig från andra 
bildspråk. Vi går igenom alla grunder du behöver kunna inom 
material, teknik, färglära och abstrakt konstteori.
DAG TID  GGR  START PRIS
on  18.00–20.15  4  23/9  1.700:-

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

Mer information 
och anmälan på 

folkuniversitetet.se/
visby

Lär dig något 
nytt i höst!



Teckning och måleri
Lär dig teckning och måleri under två helger. Kursen passar dig 
som inte är helt nybörjare.
DAG TID  GGR  START PRIS
lö+sö 10.00–16.00  4  21/11  1.700:-

Ekonomi för icke-ekonomer 
En kurs i affärsekonomins grunder för dig som vill bli insatt i 
ekonomiskt tänkande, kunna läsa rapporter och förstå ekonomiska 
samband. Kursen vänder sig i första hand till dig som inte har läst 
ekonomi förut. 

DAG TID GGR START PRIS
må 18.00–19.30 10 28/9 1.700:- 

Engelska – kom igång och prata 
En kurs för dig som har läst engelska på grundskolenivå, men inte 
pratat på länge, och behöver damma av dina kunskaper.

NIVÅ   DAG  TID   GGR   START  PRIS 
A1  to 14.00–15.30 10  24/9 1.500:-

Engelska – konversation 
Förbättra din engelska genom muntliga övningar och få ett större 
ordförråd. C1-nivån är för dig som behärskar språket mycket väl.

NIVÅ   DAG  TID   GGR   START  PRIS 
A2  ti  8.00–19.30 10  29/9 1.600:-
B1  to 18.00–19.30 10  1/10 1.600:-
C1  on 18.00–19.30 10  30/9 1.600:-

Italienska 
NIVÅ   DAG  TID   GGR   START  PRIS 
A1 del 1 må 18.00–19.30 10  28/9 1.600:-

Ryska
NIVÅ   DAG  TID   GGR   START  PRIS 
A1 del 1 to 18.00–19.30 10  24/9 1.600:-
A1 del 3 on 18.00–19.30 10  23/9 1.600:-

Arabiska
Det här är en nybörjarkurs i arabiska, men även en kurs för dig 
som är ”falsk nybörjare”. 

NIVÅ   DAG  TID   GGR   START  PRIS 
A1 del 1 ti  18.00–19.30 8  29/9 1.300:-

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

Osäker på din 
språknivå?  

Testa dig gratis på 
folkuniversitetet.se/

spraktest

GOTLANDS TONSÄTTARSKOLA

Kompositionslinjen, 2 år
Komposition – Fri konst, 1 år

Läs mer på gotlandstonsattarskola.se

Gotlands Tonsättarskola har två högskoleförberedande 
utbildningar specialiserade på enbart komposition. 
Utbildningarna berättigar till studiemedel.

Längre
utbildningar

Afrikansk dans
Dansen som ger dig både energi, glädje och motion. Passar både 
män och kvinnor med eller utan förkunskaper. 

DAG TID GGR START PRIS
ti 18.00–19.30 12 1/9 1.400:- 

Släktforskning
Lär dig släktforskningens grunder i både teori och praktik. 
Grundläggande datorkunskaper krävs.

NIVÅ   DAG  TID   GGR   START  PRIS 
nybörjare to 13.30–15.45 11  1/10 2.000:-
fortsättning må 19.00–21.15 11  28/9 2.000:-
fortsättning ti  13.30–15.45 11  29/9 2.000:-
fortsättning on 19.00–21.15 11  30/9 2.000:-
avancerad ti  19.00–21.15 11  29/9 2.000:-
avancerad on 09.30–11.45 11  30/9 2.000:-
avancerad on 13.30–15.45 11  30/9 2.000:-
avancerad to 19.00–21.15 11  1/10 2.000:-

Övriga samarbeten
3-4 oktober
Konstutställning 
Konstgrupperna på Folkuniversitetet visar sina verk på Langska huset.  

Sista torsdagen i månaden kl. 19.00
Gotlands fotoklubb 
Bildvisning på Folkuniversitetet, Merkuriusgatan 1. 



För fler kurser och anmälan 
folkuniversitetet.se/visby
Tel: 0498-65 50 50 
Merkuriusgatan 1
621 41 Visby 
E-post: info.visby@folkuniversitetet.se

Kunskap förändrar.

Hittar du inte kursen du vill gå 
eller söker du replokal?
Har du ett specialintresse och saknar några att dela det med? Är 
ni en förening eller ett kompisgäng med ett gemensamt intresse 
som ni vill fördjupa? Vi hjälper dig att starta en studiecirkel och 
att hitta fler med samma intresse. 
 
Har du ett band men ingen replokal? Vi har ett antal fullt utrustade 
replokaler som ni kan boka in er i. Hör av dig så berättar vi mer!
 
Läs mer på folkuniversitetet.se/starta-studiecirkel

Senioruniversitetet på Gotland
Senioruniversitetet är en ideell förening, knuten till Folkuniversitetet
på Gotland. Föreningen är liksom Folkuniversitetet politiskt, fackligt
och religiöst obunden och ordnar i första hand föreläsningar och 
studiebesök av olika slag. Låter det intressant? 
Kontakta senioruniversitetet.visby@folkuniversitetet.se

Föreläsningar i samarbete 
med Humanisterna Gotland
Alla föreläsningar är gratis och ges om inget annat anges på 
Almedalsbiblioteket. Ingen föranmälan krävs.

Onsdag 25 november kl. 18.30
Kristen och sekulär andlighet – vad förenar och vad skiljer?
Föreläsare: Astrid Wretmark och Staffan Bergström

Onsdag 9 december kl. 18.30 
Vad är sekulär humanism? 
Föreläsare: Anna Bergström


