
KURSPROGRAMVÄRT ATT VETA
Studiefrämjandet i Ystad
Adress: Lilla Västergatan 30 A, Postadress: 271 35 Ystad

Telefon: 076-10 96 222 

Öppettider 
Måndag  09.30-14.30
Tisdag  09.30-14.30 
Onsdag  09.30-14.30
Torsdag  09.30-14.30 
Fredag - söndag stängt
Ring före besök!

OBS! Vår telefonväxel är garanterat öppen måndag-torsdag 10.00-
19.00. Övriga öppettider svarar vi om vi har möjlighet.

Anmäl dig så här
Anmäl dig gärna via vår webbplats. Det går också bra att ringa, 
besöka oss eller skicka e-post till malmo@studieframjandet.se. Vi tar 
även emot anmälningar via brev.

Start och kallelse
En till tre veckor före den planerade starten får du en skriftlig kallel-
se. Med kallelsen följer en faktura på kursavgiften, den skall betalas 
före kursstart.

Delbetalning
Om du vill dela upp din avgift på två delbetalningar, var vänlig kon-
takta oss! Du kan inte få delbetalning på avgifter under 1 000 kronor. 
Delbetalning kostar inget extra.

Betalning
Din avgift skall betalas via internet eller bankgiro innan din cirkel/kurs 
startar. Tänk på att vi inte kan ta emot din betalning på kursstället.

Anmälningsvillkor
Din anmälan är bindande men om du av någon anledning vill el-
ler måste avanmäla dig gäller distans- och hemförsäljningslagen, vi 
följer konsumentlagstiftningen. För fullständig information om avan-
mälningsregler se vår hemsida www.studieframjandet.se (Om oss).

Inställd studiecirkel/kurs, workshop eller föreläsning
Se information på vår hemsida eller ring 076-10 96 222.

Intyg
Kursintyg ges på begäran i direkt anslutning till avslutad kurs om du 
varit närvarande minst 75 % av studietiden. Se information på vår 
hemsida eller ring 076-10 96 222.

Olycksfallsförsäkring
Som deltagare är du försäkrad på väg till och från samt under på-
gående kurs.

Studiematerial och studietid
I avgiften för ditt arrangemang ingår oftast inte studielitteratur el-
ler eventuellt material. Studiecirkelns/kursens längd anges normalt i 
studietimmar/sttim. En studietimme är 45 minuter.

Under 18 år
Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att göra 
en bokning. Genom att godkänna köpevillkoren och genomföra din 
bokning intygar du att du har målsmans tillstånd.

GDPR, The General Data Protection Regulation
Se information på vår hemsida.

Reservation
Studiefrämjandet förbehåller sig rätten till ändringar samt reserverar 
sig för eventuella tryckfel i kursprogrammet.

Våra medlemsorganisationer
Mer än en miljon människor är medlemmar i någon av de organisatio-
ner som står bakom Studiefrämjandet, samtliga partipolitiskt, fackligt 
och religiöst obundna:

STARTA EN KAMRATCIRKEL
Är ni en grupp och har en idé om vad ni vill göra 

eller lära er? Vi på Studiefrämjandet hjälper er att 

komma igång - alla är välkomna!

I kamratcirkeln utvecklas och lär vi oss tillsammans. 

Vi blir kreativa, känner oss delaktiga, tränar upp vår lyhördhet och 

drar nytta av varandras kunskaper och erfarenheter.

Kultur, natur eller samhällsfrågor? Det mesta kan fungera!

Mer info, ring 076-10 96 222.

HÄR FINNS VI
Adress:
Lilla Västergatan 30 A
271 35 YSTAD
Telefon: 076-10 96 222
E-post: ystad@studieframjandet.se

KURSANMÄLAN
www.studieframjandet.se

YSTAD VÅREN 2019

mailto:ystad%40studieframjandet.se?subject=
https://www.studieframjandet.se/


Mer information och kursanmälan www.studieframjandet.se eller ring 076-10 96 222 Mer information och kursanmälan www.studieframjandet.se eller ring 076-10 96 222

Intensivkurs i akvarell
Denna kurs kan ses som en fortsättnings-
kurs från förra säsongens succè men kan 
också fungera för dig som känner att du 
vill börja från början -utifrån dina förut-
sättningar.

Via teori & praktik och att helt enkelt fatta 
penseln och börja, få du inblick i akvarel-
lens värld.

Kursen pågår under två efterföljande hel-
ger, och du har möjlighet att hänge dig 
åt detta och lämna material på plats från 
lördag till söndag.

Innan kursens början får du information 
vad du ska ta med dig. Det kommer ock-
så finnas visst material på plats till själv-
kostnadspris.  

Ledare: Tommy Almcrantz 
Kursstart: 16 mars – 17 mars 
     23 mars –  24 mars 
Tid: 10.00-16.00, lunchpaus på 1 timme 
(till självkostnadspris)
Pris: 2195 kr / 4 ggr / 28 sstim   
Lokal: Studiefrämjandet i Ystad, 
Lilla Västergatan 30 A

Nybörjarkurs i genuin grekisk 
folkdans
Vi lär oss Greklands vanligaste danser och 
dansar tillsammans!  Denna kurs vänder 
sig till dig som är nybörjare men också till 
dig som förut gått nybörjarkurs.

Ledare: Ingrid Brink 
(föreningen Grekisk dans för tanter)
Kursstart: 6 februari.
Tid: 14.00-16.15
Övriga kurstillfällen: 20/2, 6/3, 20/3 
och 3/4.
Pris: 795 kronor / 5 ggr / 15 sttim
Lokal: Folkhemmet i Östra Hoby, mitt i byn.

Så har många fältherrar i år hundraden manat sina soldater. 

Mongolernas khaner, Karl XII, Napoleon och Hitler; alla har de 

drömt om att tåga in genom Kremls portar. Några har tagit 

sig in i staden, men inte hållit sig kvar. De har drivits ut igen.

Moskva har blivit den mystiska och mytiska staden, outgrundlig 
och ointaglig, och många ryssar ser sin huvudstad i detta skimmer.
Idag är Moskva en stad med 12 miljoner invånare, och på vardagar 
arbetspendlar mellan 5 till 6 miljoner in till staden.

Vi skall göra en resa från begynnelsen på 1100 – talet då Moskva 
var en liten fästning på en skogig kulle vid Moskvafloden till 2000 
– talets megastad, och avslutar med en rundvandring bland palats, 
torg och Stalin arkitektur.

Föreläsare & reseledare: Curth Sjöholm
När: Torsdagen den 28 mars
Tid: 18.30
Pris: 150 kr
Plats: Studiefrämjandet i Ystad, Lilla Västergatan 30 A

FÖRELÄSNING

 Röda Torget: Det berömda Röda Torget med Vasilij Katedralen, 
byggd av Ivan den Förskräcklige.

Senatsbyggnaden: President Putins standar vajar över Senatsbygg-
naden, ett av palatsen innanför Kremlmuren.

Till Moskva, till Moskva!

Inspirationsstund med 
Johan Ramberg!

Välkommen på en eftermiddag med 
akvarell som tema!

Under denna föreläsning får du inblick i Johans 
bildvärld och hur den kommer till liv – på plats.
Du kommer att få lite tips på vägen och kommer 
att ha möjlighet att ställa frågor. 
Vi bjuder på kaffe och kaga!

Konstnär/inspiratör: Johan Ramberg
När: Torsdagen den 7 mars 
Tid: 13.00 – 16.00
Pris: 425 kr
Plats: Studiefrämjandet i Ystad, Lilla Västergatan 30 A Akvareller: Johan Ramberg

KURSER

Oljemåleriets konst & teknik

Ledare: Fredrik Jensner 
Kursstart: 12 februari 
Tid: 18.30-21.30
Pris: 1675 kr / 5 ggr / 20 sstim
Lokal: Studiefrämjandet i Ystad, 
Lilla Västergatan 30 A

Studiefrämjandet Skåne Blekinge - YSTAD Studiefrämjandet Skåne Blekinge - YSTAD

Denna kurs vänder sig till dig som vill komma igång med 
ditt måleri. Kursen innehåller delar av teori med praktisk
handledning samt tid för egna övningar. Tonvikt läggs på material, 
färg och färglära, samt olika tekniker att måla och dess förmåga till slutgiltigt 
utryck med fokus på fördjupning. Materialkostnader kan tillkomma.

Kursen är planerad att gå varannan 
tisdag nedan datum och klockslag.
Detta för att ge er tillfälle till egen 
fördjupning och ev egna övningar 
hemma.

Nybörjarkurs i genuin grekisk 
folkdans
Vi lär oss Greklands vanligaste danser 
och dansar tillsammans! Välkommen till 
en härlig stund på gammalt trägolv i in-
tim miljö.

Ledare: Ingrid Brink 
(föreningen Grekisk dans för tanter)
Kursstart: 5 februari
Tid: 15.00-16.30
Övriga kurstillfällen: 12/2, 19/2, 26/2 
och 5/3
Pris: 495 kronor / 5 ggr / 10 sttim
Lokal: Studiefrämjandet i Ystad, 
Lilla Västergatan 30 A

Akvareller: Tommy Almcrantz
Oljemålning av: Fredrik Jensner

Jägarskola 
Är du intresserad av jakt och vill börja jaga? 
Jägarskolan är den kompletta utbildningen för 
dig som vill lära dig jakt - med siktet inställt på 

Jägarskola i Lund
Kursstart: 22 oktober 2019       
Pris: 3 975 kr / 75 sttim
Anmälan 15/10

Jägarskola i Ystad
Kursstart: Hösten 2019
Se hemsidan för mer information.
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