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Silversmide 
Lär dig att skapa smycken eller föremål i silver efter egna idéer.
NIVÅ   DAG  TID   GGR   START  PRIS 
nybörjare må 18.00–21.00 4  4/10 1.800:-
nybörjare lö-sö 10.00–15.00 2  9/10 1.400:- 
nybörjare lö-sö 09.00–16.00 2  30/10 1.800:-  
fortsättning lö-sö 09.00–16.00 2  20/11 1.800:- 

Silversmidesgrupp 
Vill du skapa i silver tillsammans med andra? I våra verkstäder får 
du tillgång till verktyg, men du behöver ta med dig eget material. 
Obs! Du måste vara självgående. Kontakta oss för mer information 
och anmälan! 

Bokbinderi  Helgkurs   
Lär dig limbinda en bok. På denna kurs går vi igenom material 
och teknik för att skapa personliga skiss- och anteckningsböcker. 
Material ingår.
DAG TID  GGR  START PRIS
lö-sö 11.00–16.00  2  13/11  1.300:-

Foto med systemkamera  
En nybörjarkurs för dig med systemkamera. Här får du en intro-
duktion till grunderna i fototeknik.
DAG TID  GGR  START PRIS
ti+  18.00–20.30+  6  5/10  1.400:-
lö  10.00–12.30

Intresserad av fotografi?
Missa inte när Gotlands fotoklubb visar sina bilder sista 
torsdagen varje månad kl. 19.00. På Folkuniversitetet, 
Merkuriusgatan 1.

Bridge för nybörjare  
Lär dig spela bridge. Kursen ges i samarbete med Visby bridgesällskap.
DAG TID  GGR  START PRIS
on  13.00–16.00  10  29/9  800:-
on  18.00–21.00  10  29/9  800:- 

Mindfulness vipassana  
Minska stressen och få en större närvaro i nuet.
DAG TID  GGR  START PRIS
må 18.30–20.30  12  27/9  980:-

Filosofi
Vad är sanning? Vad är ett gott liv? Det är några av de frågor som 
vi diskuterar under denna kurs. Inga förkunskaper behövs!
DAG TID  GGR  START PRIS
ti  18.00–19.30  10  28/9  1.200:-

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!

Måleri – dahlior i färg och form  Helgkurs  
Vi inspireras av dahliornas färger och former och målar eller 
tecknar av dem i valfri teknik. Kursen ges på Ala gård (tidigare 
Konstnärsgården). En bukett blommor ingår i kurspriset.
DAG TID  GGR  DATUM PRIS
lö  10.00–16.00  1  25/9  600:-

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 18.00–20.15 10   30/9 1.700:-

Måleri – landskap  Helgkurs  
Måleri i klassisk anda, för dig som vill ta dina landskap till nästa nivå. 
Individuellt anpassad undervisning.
DAG TID  GGR  START PRIS
lö-sö 10.00–15.00  2  2/10  1.100:-

Klassiskt måleri  
En kurs i föreställande måleri i klassisk anda. Alla, oavsett 
kunskapsnivå, kan delta eftersom du får individuellt anpassad 
vägledning.
DAG TID  GGR  START PRIS
må 18.00–20.15  10  20/9  1.800:-

Abstrakt måleri 
Det abstrakta bildspråket är unikt. Vi går igenom grunderna inom 
material, teknik, färglära och abstrakt konstteori.
DAG TID  GGR  START PRIS
on  18.00–20.15  10  29/9  1.700:-

Akvarellmåleri  Helgkurs  
Under en helg bekantar vi oss med akvarelltekniken. 
Material ingår.
DAG TID  GGR  START PRIS
lö-sö 10.00–16.00  2  30/10  1.200:-

Fritt broderi  Helgkurs

En nybörjarkurs som vänder sig till dig som vill komma igång med 
att brodera fritt. Material ingår. Kursen ges i Eksta f.d. skola.
DAG TID  GGR  START PRIS
lö-sö 10.00–16.00  2  16/10  1.200:-

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

Lär dig något 
nytt i höst!

Känns 
det osäkert 

att boka? 
Du kan alltid avboka dig 
kostnadsfritt fram till en 

vecka före kursstart.



Gitarrkurs – varannan vecka  
Lär dig spela gitarr! En nybörjarkurs för dig som inte har spelat 
tidigare.
DAG TID  GGR  START PRIS
to  18.00–19.30  5  30/9  1.100:-

Låtskrivarkurs
En kurs för dig som redan provat på låtskrivandet och vill utvecklas.
DAG TID  GGR  START PRIS
må 18.00–21.00  5  27/9  1.500:-

Afrikansk dans
Dansen som ger dig både energi, glädje och motion. Passar både 
män och kvinnor med eller utan förkunskaper. Det går bra att 
prova gratis vid första kurstillfället. 

DAG TID GGR START PRIS
ti 18.00–19.30 12 7/9 1.400:- 

Teaterkurs för vuxna  
På kursen får du öva dig i att vara skapande och kreativ, att sam-
arbeta och att våga tala och uttrycka dig inför andra. Kursen ges 
på Hemsegården i Hemse.

DAG TID GGR START PRIS
on 19.10–21.00 12 22/9 2.500:- 

Känsloskola  
Tillsammans lär vi oss mer om känslor och vilken roll de har i 
våra liv. Inga förkunskaper behövs.
DAG TID  GGR  START PRIS
to  18.00–19.30  10  30/9  2.500:-

Skogsbad  Helgkurs   
Skogsbad är en långsam vandring i skogen som öppnar våra sinnen 
och minskar stress.
DAG TID  GGR  DATUM PRIS
lö  13.00–16.00  1  25/9  250:-

Lär känna dina styrkor  
På den här kursen lär vi känna oss själva och vår omgivning 
bättre genom DISC-analys. Vi lär oss vilka våra styrkor är och hur 
vi kommunicerar bättre med vår omgivning.
DAG TID  GGR  START PRIS
ti  18.00–20.15  10  28/9  2.500:-

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

Italienska 
NIVÅ   DAG  TID   GGR   START  PRIS 
A1 del 1 on 18.00–19.30 10  30/9 1.600:-
A1 del 2* må 18.00–19.30 5  20/9 800:-
* Kursen A1 del 2 ges varannan vecka.

Engelska – kom igång och prata 
En kurs för dig som har läst engelska i grundskolan och behöver 
damma av dina kunskaper.

NIVÅ   DAG  TID   GGR   START  PRIS 
A1  to 14.00–15.30 10  23/9 1.500:-

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  23/9 2.000:-
 
fortsättning må 19.00–21.15 11  20/9 2.000:-
fortsättning ti  13.30–15.45 11  21/9 2.000:-
fortsättning on 19.00–21.15 11  22/9 2.000:-
 
avancerad ti  19.00–21.15 11  21/9 2.000:-
avancerad on 09.30–11.45 11  22/9 2.000:-
avancerad on 13.30–15.45 11  22/9 2.000:-
avancerad to 19.00–21.15 11  23/9 2.000:-

Skriv dina minnen  
Kursen för dig som tycker det är dags att börja skriva ner och spara 
dina minnen. Kursen ges dagtid varannan vecka. Ett författar möte 
lördagen den 23 oktober ingår.

DAG TID GGR START PRIS
on 14.00–16.30 7 29/9 1.500:- 

Skapa din egen databas  
Lär dig mer om vad en databas är och hur den fungerar. Delta gärna 
i den kostnadsfria föreläsningen den 29/9 för att få veta mer innan 
du anmäler dig till kursen. Ingen anmälan krävs till föreläsningen.

DAG TID GGR START PRIS
on 18.00–20.15 4 6/10 1.200:- 

Visbys historia  
Vid fyra kurstillfällen vandrar vi i Visby och pratar historia som 
sällan berättas. Vi går in bakom låsta dörrar i världsarvet och tar 
del av spännande personhistoria.
DAG TID  GGR  START PRIS
ti  17.00–18.30  4  28/9  900:-



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.

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

Har du ett band men ingen replokal?
Vi har ett antal nyrenoverade replokaler som ni kan boka in er 
i. Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakta Bo Ahlbertz, 0727-77 82 31, 
bo.ahlbertz@folkuniversitetet.se

 

Söker du jobb och är inskriven på 
Arbetsförmedlingen?
Våra handledare utgår från dina unika möjligheter och stöttar 
dig på vägen till ditt nya jobb. Välkommen att ta kontakt med 
oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig.

Mejla till: mats.ladeback@folkuniversitetet.se 
Du hittar oss på Merkuriusgatan 1.

Läs mer: folkuniversitetet.se/krom-visby

GOTLANDS TONSÄTTARSKOLA

Kompositionslinjen, 2 år
Komposition – Fri konst, 1 år

Läs mer på gotlandstonsattarskola.se

Gotlands Tonsättarskola har två högskole- 
förberedande utbildningar specialiserade på enbart 
komposition. Utbildningarna berättigar till studiemedel.

Längre
utbildningar

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

Tisdag 7 september kl. 18.30
Humanisterna på Gotland 10 år
Föreläsare: Christer Sturmark

Onsdag 20 oktober kl. 18.30 
Trötthetssyndrom – vad vet vi idag?
Föreläsare: Göran Walldius

Onsdag 17 november kl. 18.30
Kristen och sekulär andlighet – vad förenar och vad skiljer?
Föreläsare: Astrid Wretmark och Staffan Bergström

Onsdag 8 december kl. 19.00
Vad är sekulär humanism?
Föreläsare: David Rönnegard


