KURSPROGRAM
Norrtälje hösten 2019

VÄCK LUSTEN
MED NYA INTRESSEN!
Spanska, Italienska, Skriv,
Djur & Natur, Sjöliv, Foto,
Konst & hantverk,
Dans, Mat & Dryck,
Ekonomi

Sjöliv
Förarintyg

Kenth Anderson
För en säker och rolig båtfärd inomskärs eller
nära kust är det viktigt att flera ombord kan
hantera båten och navigera. Kursen innehåller grunderna i navigation, sjövägsregler,
säkerhet till sjöss, sjöväder och sjömanskap.
Examination anordnas efter avslutad kurs.
Detta är en intensiv kurs, där du behöver
studera en del mellan tillfällena.
Må 7/10, kl 18.30–20.45, 6 ggr
2 550 kr
Helgkurs Lö–sö 14–15/10, 19.00–20.00 och
lö 26/10, kl 09.30–15.30, 3 ggr
2 990 kr

Språk är mer
		än grammatik

Djur & Natur

Att prata flera språk stärker självförtroendet, både privat och i jobbet. Vår
uppkopplade värld skapar möjligheter och suddar ut landsgränser. Plötsligt kan
du se på film och TV utan undertexter, lyssna på radioprogram samt läsa böcker
och tidningar på originalspråk. Att lära sig tillsammans med andra innebär också
att du får möjlighet att direkt prata ditt nya språk. Börja din resa hos oss!
Allmän info
Europarådets nivåskala

A1 & A2 Basnivåer
B1 & B2 Självständighetsnivåer
C1 & C2 Avancerade nivåer
Nivåplaceringstest kan du göra på
medborgarskolan.se.
Kurslitteratur ingår inte i kursavgiften
om inget annat anges.

Spanska
Spanska fortsättning, nivå A2

Lucia Larsson
Fortsättning för dig som har gått 2-3
terminer eller har motsvarande kunskap.
Kom och lär dig mer.
Ti 17/9, kl 17.00–18.30, 8 ggr
1 695 kr

Spanska inför resan

Lucia Larsson
Fokus ligger på att tala språket, ingen
grammatik. Du lär dig fraser för vanliga
samtalssituationer som en resenär möter
och övar dialoger. Kursmaterial ingår.
Ti 17/9, kl 19–20.30, 5 ggr
1 375 kr

Spanska inför resan, fortsättning
Lucia Larsson
Om du redan kan lite spanska, har gått en
termin eller har motsvarande kunskap är
denna kurs rätt för dig. Kom och lär dig
mer. Kursmaterial ingår.
Ti 5/11, kl 19–20.30, 5 ggr
1 375 kr
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Jägarexamen, intensivkurs

Thord Jansson
Kunskap om viltet, jakten och vapnet ger
dig goda förutsättningar att bli en skicklig
och ansvarsfull jägare. Kostnader tillkommer
för material, teoriprov, uppskrivning och för
provskjutning. Kursen startar höstterminen
2019 och avslutas vårterminen 2020.
Ti 12/11, kl 18.30–20.45, 14 ggr
4 600 kr

Italienska
Italienska inför resan

Inez Lindelöw
Fokus ligger på att tala språket, ingen grammatik. Du lär dig
fraser för vanliga samtalssituationer som en resenär möter och
övar dialoger. Kursmaterial ingår.
On 11/9, kl 19.45–21.15, 5 ggr
1 375 kr

Italienska termin 2

Inez Lindelöw
Fortsättning för dig som har gått nybörjarkurs eller har motsvarande kunskap. Kom och lär dig mer.
To 12/9, kl 19–20.30, 8 ggr			
1 695 kr

Italienska, termin 5 med Romano Rota
On 11/9, kl 16.15–17.45, 8 ggr			

1 695 kr

Italienska, fortsättning, nivå B2 med Romano Rota

Här har vi fokus på konversation. Vi läser och diskuterar.
On 11/9, kl 19.45–21.15, 8 ggr		
1 695 kr

Parlare scrivere discutere, nivå C1 med Romano Rota

Per chi vuole mantenere e migliorare la già buona conoscenza della
lingua del Bel Paese. Prata, skriva och diskutera. För den som vill
bibehålla och förbättra sina goda kunskaper i italienska språket och
lära sig mer om Italien. Vi talar bara italienska på lektionerna.
On 11/9, kl 18.00–19.30, 8 ggr
1 695 kr

Foto 			

med Anders Qwarnström
Digital systemkamera, nybörjare
Systemkameran är ett kraftfullt verktyg.
Lär dig hantera funktionerna och finesserna i kameran för att ta fantastiska bilder. Vi går igenom bländare, skärpedjup,
vitbalans, slutartid m.m. Ta med din egen
kamera till kursen.
Lö–sö, 28–29/9, kl 10.00–14.45, 2 ggr 1 895 kr
Lö–sö, 9–10/11, kl 10.00–14.45, 2 ggr 1 895 kr

Digital systemkamera,
ungdomar

Höstlov

Många barn och ungdomar älskar att
fotografera och experimentera med systemkameror. Här får de möjlighet att av
en riktig fotograf och pedagogisk lärare
lära sig mer om fotografering. Kursen har
samma innehåll som kursen ovan.
Ti–on 29–31/10 , kl 10.00–14.45, 3 ggr 1 495 kr

Tyska på lunchen, nybörjare

Eva Kroon Bisenius
Du lär dig grunderna i det tyska språket med fokus på kommunikation i vardagliga situationer.
Fre 23/8, kl 12–13.30, 8 ggr			
1 695 kr

Engelska konversation, nivå B1

Janet Riben
Här har vi fokus på konversation. Vi läser och diskuterar.
On 11/9, kl 14.00–15.30, 8 ggr
1 695 kr

LÄS MER OCH ANMÄL DIG PÅ  

ANMÄL DIG
PÅ VÅR HEMSIDA

medborgarskolan.se/norrtalje
eller ring 010–157 63 94 eller
010–157 63 61

  MEDBORGARSKOLAN.SE/NORRTALJE

Dans & Musik
Att dansa är verkligen kul! Glöm vardagsbekymmer och kom och dansa
loss med andra och känn glädjen i
musik och dans. Vi skakar loss i bugg,
zumba eller steppdans.

Konst & hantverk – trend & tradition
Att jobba med händerna stimulerar kreativiteten och skapar lugn i en stressig vardag.

Målning & Teckning

Övrigt hantverk

Oljemålning för nybörjare och vana

Drejning/Keramik, nybörjare och
fortsättning

Ulf Holmberg
Skissteknik, material-, färg-, formlära och bildkomposition.
To 12/9, kl 18.30–21.30, 8 ggr
2 395 kr

Måleri – olika tekniker

Ulf Holmberg
Teckning, olja, akryl eller akvarell i en och samma
kurs. (OBS! Utökade pass.)
Må 9/9, kl 18.30–21.30, 5 ggr
1 795 kr

Akvarellkurs

Yvonne Svensson
Du tränar ögat att se din omgivning på ett nytt
sätt och lär dig att skapa ljus, skugga, volym,
struktur och perspektiv.
Sö 10/11, kl 13.00–15.15, 5 ggr
1 395 kr

Alla kan teckna!

Yvonne Svensson
Att teckna är lustfyllt, roligt och inspirerande
och tro det eller ej – alla kan teckna! Vi använder
bland annat boken ”Teckna med högra hjärnhalvan”. Välkommen till en spännande helg i
kreativitetens tecken.
Lö–sö 28–29/9 , kl 10.00–16.00, 2 ggr
1 200 kr

Konsthistoria i fem delar

Yvonne Svensson
Vi börjar ca 4000 år tillbaka och tar oss fram till nutid.
On 6/11 kl 13.00–14.30, 5 ggr
995 kr

Tilde Melin
Utöver drejning jobbar vi med tumning, ringling
och kavling. Du lär dig också lite om dekor och
glasyr. Materialkostnad tillkommer.
Må 26/8, kl 18.30–21.00, 6 ggr
1 695 kr
On 28/8, kl 18.30–21.00, 6 ggr
1 695 kr
Må 4/11, kl 18.30–21.00, 6 ggr
1 695 kr
On 6/11, kl 18.30–21.00, 6 ggr
1 695 kr

Smycken med Gullveig Tång

Gör din egen mala
Lär dig knyta en mala på traditionellt sätt med
108 pärlor. Du lär dig även göra en tofs att
avsluta halsbandet med. Pris för kursmaterial
tillkommer på ca 300 kr, beroende på material.
Lö 21/9, kl 12.00–17.00 , 1 gång
795 kr
Gör din egen berlock och/eller örhängen
Lär dig göra snygga öglor så att du kan tillverka både örhängen och berlocker. Pris för
kursmaterial tillkommer.
Lö 28/9, kl. 10.00–13.00
495 kr
Gör ditt eget armband/halsband
Lär dig trä armband eller halsband på smyckewire och/eller elastisk tråd och göra snygga
avslut på smyckena.
Lö 28/9, kl 14.30–18.30
595 kr

Skrivarkurser

Bokföring grundkurs, intensiv helg

Skrivlust!

Företagande – uppstart och 				
affärsutveckling

Suzanne Berg
Frigör författaren inom dig och fånga njutningen
i att skriva.
Må 7/10, kl 13–15.30, 6 ggr
1 895 kr

Skrivarverkstad i glädje

Suzanne Berg
En inspirationshelg i kreativt skrivande
Lö–sö 30/11–1/12, kl 9.45–15.45, 2 ggr 1 495 kr

Skriv för film och TV

Johan Bergman Lindfors
Du utvecklar ditt eget projekt under handledning, med målet att färdigställa ett manus.
Må 30/9, kl 18–20.30, 7 ggr
2 250 kr

KONTAKTA OSS VID FRÅGOR  

To 26/9 och 3/10, kl 13.30–16.30, 2 ggr

Resultat och balans

To 10/10 och 17/10, kl 13.30–16.30, 2 ggr

Släktforskning

Mats Hassbring och Anette Ekholm
Lär dig dansa den moderna buggen som dansas
på det sociala dansgolvet. Kom som singel eller
par – här får alla dansa med alla.
Lö–sö 21–22/9, kl 10.00–15.00, 2 ggr
1 395 kr

Zumba Gold

Falilatou Eklöf
Det här är en lugnare variant på Zumba, men
med samma glädje och fartfyllda musik. Du blir
garanterat både glad och svettig. Passar alla,
såväl äldre som yngre.
Ti 10/9, kl 18.00–19.00, 8 ggr, Rimbo
1 190 kr
1 190 kr
On 11/9, kl 17.45–18.45, 8 ggr, Norrtälje

Steppdans för seniorer

Eva Kroon Bisenius
Steppdans är gymnastik för både hjärna och
kropp. Du får lära dig grundstegen, shuffle, brush,
dig, pick-up, flaps, chassé och vi skapar dans
med Fred Astaire och Gene Kelly som förebilder.
Fre 23/8, kl 14.30–15.15, 8 ggr
1 190 kr
Prova på! Fre 16/8, kl 14.30–15.15
150 kr

Gitarr med Jonas Borgvall

Elgitarr, nybörjare
To 19/9, kl 17.30–19, 8 ggr
2 480 kr
Elgitarr, fortsättning
To 19/9, kl 19.30–21, 8 ggr
2 480 kr
Gitarr, enskild undervisning			
Du spelar enskilt med din lärare, 30 minuter
varje gång, samma veckodag och tid i 10 veckor.
Ange önskad tid när du anmäler dig.
To 19/9, kl 16–17, 10 ggr
3 900 kr

Friskvård
Vattengymnastik 55+

Gun-Britt Mattsson, Margaretha Bergendal
I Norrtäljes badhus har vi vattengymnastik för damer.
On 4/9, kl 09.00–10.00, 14 ggr
1050 kr

Ekonomi
Lö 21/9 och 28/9, kl 10–16.30, 2 ggr

Bugg för nybörjare

2 850 kr

1 395 kr

1 090 kr

Eva Edberg, Marianne Jonasson
Behövs en kurs i släktforskning när allt verkar finnas
på nätet? Ja, det är lätt att hamna snett och börja
följa fel person, samla på någon annans släktingar
eller missa barn på bygden eller okända föräldrar.
Våra erfarna kursledare hjälper dig att hitta rätt!
On 18/9, kl 14.45–17.15, 6 ggr
2 090 kr

Mat & Dryck
Matglada herrar

Michael Blum
Även novisen vid spisen kan laga läcker och rolig
mat. Här lär du dig laga god mat som du kan
överraska med.
To 17/10 , kl 18.00–21.00, 6 ggr
1 695 kr

Vinkunskap, grundkurs

Peter Sifvert, dipl sommelier, erfaren 		
provningsledare, vinexpert och utbildare.
Teori om vinets grunder, de vanligaste druvorna,
de stora vinländerna och lättare provningsmetodik.
4 viner provas.
F
 ör mer info om datum och tid, se

www.medborgarskolan.se

  NORRTALJE@MEDBORGARSKOLAN.SE ELLER PÅ

010-157 63 94
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Kontakta oss
Diplomutbildning.
Ekonomi & Redovisning
Martin Lundin
Bredda dina kunskaper inom företagsekonomi för ett lyft i
karriären. Utbildningen vänder sig till dig som vill lägga grunden till en helt ny yrkesbana, men också till dig som vill krydda
ditt cv med nya meriter. Arbeta med bokföring, utbetalningar,
skatter och underlag för bokslut. Det är bra om du är mycket
noggrann, har god serviceförmåga och gillar att arbeta med
siffror. Kursen innehåller grunderna inom företagsekonomi
och under kursens gång varvas teori med praktiska övningar.
Du får möjlighet att arbeta med Visma och vi fördjupar oss
i olika delar inom företagsekonomins område, ekonomiska
begrepp, budgetering samt kostnads- och intäktsanalys. Vi
arbetar även med löpande bokföring, moms, bokslut och ekonomiska rapporter. I slutet av kursen sker en examination och
utbildningen ger dig en bra grund för ditt fortsatta yrkesliv.

Kursavgift
9 500 kr, varav anmälningsavgift 1 000
kr, exkl. kursmaterial, kurslitteratur
tillkommer.
Diplom
För diplom krävs 80 procents närvaro
samt godkända kursmoment.
Anmälan och mer information finns på
medborgarskolan.se/norrtalje
 Läs mer på medborgarskolan.se

Kursledare
Martin Lundin
Kurslokal Medborgarskolan, Hantverkaregatan 11, Norrtälje.

BESÖKSADRESS
Dianahuset, Hantverkaregatan 11, Norrtälje
POSTADRESS
Hantverkaregatan 11, 761 30 Norrtälje
norrtalje@medborgarskolan.se
www.medborgarskolan.se/norrtalje
ÖPPETTIDER
Måndag–torsdag 09.00–17.00
Fredag 09.00–16.00 			
Under vissa tider är kontoret obemannat
men du kan alltid nå kursverksamheten via
e-post och telefon.
FÖLJ OSS
Du vet väl att du kan följa oss
på både Facebook 		
och Instagram?

Dag & tid
Start torsdag 19 september, kl 17.30–21.15, 7 gånger (uppehåll
v 44), samt sista tillfället lördag 9/11, kl 10.00–16.00, totalt 38
studietimmar.

KURSVERKSAMHET
Telefon 010–157 63 94			
Växel 010–157 63 61

Anmäl
dig nu!

SAMARBETEN STUDIECIRKLAR
OCH MUSIK
Anette Huseby, ansvarig 		
anette.huseby@medborgarskolan.se
Telefon 010–157 62 11
PRODUKTION
Text: Medborgarskolan Sthlm
Form: Charlotta Ödman
OMSLAGSBILD
		
Fotograf: David Lagerlöf
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Diplomutbildningar i Stockholm .

Funderar du på en nystart i livet? Kanske byta karriär helt och hållet eller lära dig mer om ett

fritidsintresse du brinner för? På våra diplomutbildningar ställs du inför nya utmaningar och vi erbjuder
en serie av inspirerande grund- och påbyggnadskurser. Läs mer på medborgarskolan.se/diplomutbildningar

Visual Merchandiser, Inredning rum & form, Författarlinjen, Trädgård design, Trädgård odling,
Florist, MakeUp Stylist, Svetsutbildning, Fartygsbefälsexamen, Konditor, Kall- och Varmkök, Kock,
Vegankock, Hälsokock, Raw foodkock, Näringslära/Kostrådgivare

medborgarskolan.se/norrtalje

Anmäl
dig nu!

