Kalendarium
ABF Skånes utbud av utbildningar och kulturarrangemang våren 2019
Datum
10/1

Namn
Kvinnans frigörelse och rösträtt

Ort
Malmö, Tuppen

19/1

SAFRAN föreläsning nummer ett

Lund

29/1

En alldeles särskild dag

Helsingborg

2/2

Dance movement and visual motion

Malmö, 54:an

5/2

Kvinnans frigörelse och rösträtt

Malmö, Hyllie

13/2

Det Söta Samhället

Staffanstorp

21/2

Matilda the Musical

Ängelholm

Med reservation för ändringar.

Kortfattat innehåll
Jürgen Lindemann, som en av tre författare till
boken Kvinnans frigörelse och rösträtt föreläser
om ämnet boken baseras på.
Föreläsningsserie om södra Afrika, i samarbete
med SAFRAN. Göran Göransson och Eva-Marie
Bloom Ström föreläser om Södra Afrika. Första av
tre föreläsningsdagar.
Lasse Walldov föreläsningsserie, denna gång
handlar det om En alldeles särskild dag.
Inspirationsdag med utbildningsmoment för
nuvarande och framtida cirkelledare inom
dansverksamhet hos ABF.
Jürgen Lindemann, som en av tre författare till
boken Kvinnans frigörelse och rösträtt föreläser
om ämnet boken baseras på.
Fredrik Björk föreläser om Staffanstorp
Sockerbruk. Denna föreläsning är en del i en serie
föreläsningar som samarrangeras av ABF och
Centrum för Arbetarhistoria.
Malmö Operas föreläsningsserie del 2 – om
musikalerna Matilda och Den flygande
Holländaren. Handlar denna gång om musikalen
Matilda.

28/2

Malmö Strumpfabrik - Kvinnliga arbetare och reklam för
den moderna tidens kvinnor

Malmö, Mosaiken

28/2

En alldeles särskild dag

Landskrona

2-3/3

Cirkelledarutbilding grund - Hela Pärmen dag ett och två

Eslöv

2/3

Skrivarkurs Arbetarskrivare steg ett av två

Hässleholm

7/3

En alldeles särskild dag

Malmö, Husie

11/3

Den Flygande Holländaren

Ängelholm

13/3

Vad händer i jorden när den värms upp?

Malmö, Mosaiken

16/3

SAFRAN föreläsning nummer två

Lund

16/3

Cirkelledarutbildning grund – Hela Pärmen dag tre

Eslöv

Med reservation för ändringar.

Roger Johansson föreläser om Malmö
Strumpfabrik. Denna föreläsning är en del i en
serie föreläsningar som samarrangeras av ABF
och Centrum för Arbetarhistoria.
Lasse Walldov föreläsningsserie, denna gång
handlar det om En alldeles särskild dag.
Grundutbildning för cirkelledare där man går
genom hela cirkelledarpärmens samtliga flikar
och områden. Utbildningen är under fyra
heldagar.
LO-distriktet, Arbetarskrivare och ABF Skåne
samarbetar i en skrivarkurs som är tänkt att ge
deltagarna verktyg till att formulera sig om sitt
arbete och sina arbetsvillkor.
Lasse Walldov föreläsningsserie, denna gång
handlar det om En alldeles särskild dag.
Malmö Operas föreläsningsserie del 2 – om
musikalerna Matilda och Den Flygande
Holländaren. Handlar denna gång om Den
Flygande Holländaren.
Håkan Wallander håller en föreläsning om
miljöpåverkan och vad som händer i jorden när
den värms upp. Denna föreläsning är en del av en
serie föreläsningar som handlar om miljön och
samarrangeras med LU Hållbarhetsforum.
Föreläsningsserie om södra Afrika, i samarbete
med SAFRAN. Andra av tre föreläsningar.
Grundutbildning för cirkelledare där man går
genom hela cirkelledarpärmens samtliga flikar
och områden. Utbildningen är under fyra
heldagar.

16/3

Arrangörsutbildning steg två

Malmö, Limhamn

18/3

En alldeles särskild dag

Malmö, OperaGrillen

18/3

Konspirationsteoriernas tid

Staffanstorp

18/3

Konspirationsteoriernas tid

Klippan

19/3

Konspirationsteoriernas tid

Kristianstad

19/3

Konspirationsteoriernas tid

Bromölla

20/3

Konspirationsteoriernas tid

Skurup

20/3

Konspirationsteoriernas tid

Trelleborg

Med reservation för ändringar.

Avslutande utbildningsdag för
arrangörsutbildningen som började under
hösten. Samarbete med Folkets hus och Parker,
Riksteatern Skåne och Malmö Opera.
Lasse Walldov föreläsningsserie, denna gång
handlar det om En alldeles särskild dag.
Kent Werne föreläser om sin nya bok Allt är en
konspiration och ger en inblick i vår samtids
fascination för konspirationsteorier, vad de
handlar om och hur de har uppstått.
Kent Werne föreläser om sin nya bok Allt är en
konspiration och ger en inblick i vår samtids
fascination för konspirationsteorier, vad de
handlar om och hur de har uppstått.
Kent Werne föreläser om sin nya bok Allt är en
konspiration och ger en inblick i vår samtids
fascination för konspirationsteorier, vad de
handlar om och hur de har uppstått.
Kent Werne föreläser om sin nya bok Allt är en
konspiration och ger en inblick i vår samtids
fascination för konspirationsteorier, vad de
handlar om och hur de har uppstått.
Kent Werne föreläser om sin nya bok Allt är en
konspiration och ger en inblick i vår samtids
fascination för konspirationsteorier, vad de
handlar om och hur de har uppstått.
Kent Werne föreläser om sin nya bok Allt är en
konspiration och ger en inblick i vår samtids
fascination för konspirationsteorier, vad de
handlar om och hur de har uppstått.

21/3

Konspirationsteoriernas tid

Malmö, Tuppen

21/3

Konspirationsteoriernas tid

Malmö, ABF

25/3

En alldeles särskild dag

Lund

1/4

Kurs i Självutplåning

Eslöv

2/4

Vad händer i jorden när den värms upp?

Osby

3/4

70 är det nya 50

Ystad

4/4

Kurs i Självutplåning

Löddeköpinge

6/4

Bli ditt bästa jag i styrelsen steg ett av två

Hässleholm

6/4

Skrivarkurs Arbetarskrivare steg ett av två

Malmö

Med reservation för ändringar.

Kent Werne föreläser om sin nya bok Allt är en
konspiration och ger en inblick i vår samtids
fascination för konspirationsteorier, vad de
handlar om och hur de har uppstått.
Kent Werne föreläser om sin nya bok Allt är en
konspiration och ger en inblick i vår samtids
fascination för konspirationsteorier, vad de
handlar om och hur de har uppstått.
Lasse Walldov föreläsningsserie, denna gång
handlar det om En alldeles särskild dag.
Banditsagors nya teaterföreställning som
hanterar ämnet vuxenmobbning.
Håkan Wallander håller en föreläsning om
miljöpåverkan och vad som händer i jorden när
den värms upp. Denna föreläsning är en del av en
serie föreläsningar som handlar om miljön och
samarrangeras med LU Hållbarhetsforum.
Susanne Iwarsson föreläser om ålder, vad som
påverkar vårt åldrande och förklarar fenomenet
som kallas blå zoner. Denna föreläsning är en del
av en serie föreläsningar som handlar om miljön
och samarrangeras med LU Hållbarhetsforum.
Banditsagors nya teaterföreställning som
hanterar ämnet vuxenmobbning.
Styrelseutbildning för medlemsorganisationerna
där man fokuserar på rollerna Ordförande, Kassör
och Sekreterare. Utbildningen är i två steg.
LO-distriktet, Arbetarskrivare och ABF Skåne
samarbetar i en skrivarkurs som är tänkt att ge
deltagarna verktyg till att formulera sig om sitt
arbete och sina arbetsvillkor.

6/4

SAFRAN föreläsning nummer tre

Lund

7/4

Cirkelledarutbildning grund – Hela Pärmen dag fyra

Eslöv

10/4

Kurs i Självutplåning

Knislinge

10/4

Vad händer i jorden när den värms upp?

Trelleborg

11/4

Kurs i Självutplåning

Ängelholm

11/4

En alldeles särskild dag

Ystad

12/4

Kurs i Självutplåning

Skanör

16/4

Kurs i Självutplåning

Trelleborg

23/4

70 är det nya 50

Helsingborg

24/4

Kurs i Självutplåning

Svalöv

Med reservation för ändringar.

Föreläsningsserie om södra Afrika, i samarbete
med SAFRAN. Görrel Espelund och Andreas
Karlsson föreläser om Södra Afrika. Sista av tre
föreläsningar.
Grundutbildning för cirkelledare där man går
genom hela cirkelledarpärmens samtliga flikar
och områden. Utbildningen är under fyra
heldagar.
Banditsagors nya teaterföreställning som
hanterar ämnet vuxenmobbning.
Håkan Wallander håller en föreläsning om
miljöpåverkan och vad som händer i jorden när
den värms upp. Denna föreläsning är en del av en
serie föreläsningar som handlar om miljön och
samarrangeras med LU Hållbarhetsforum.
Banditsagors nya teaterföreställning som
hanterar ämnet vuxenmobbning.
Lasse Walldov föreläsningsserie, denna gång
handlar det om En alldeles särskild dag.
Banditsagors nya teaterföreställning som
hanterar ämnet vuxenmobbning.
Banditsagors nya teaterföreställning som
hanterar ämnet vuxenmobbning.
Susanne Iwarsson föreläser om ålder, vad som
påverkar vårt åldrande och förklarar fenomenet
som kallas blå zoner. Denna föreläsning är en del
av en serie föreläsningar som handlar om miljön
och samarrangeras med LU Hållbarhetsforum.
Banditsagors nya teaterföreställning som
hanterar ämnet vuxenmobbning.

25/4

Från Krönleins till Finn

Landskrona

27/4

Bli ditt bästa jag i styrelsen steg två

Hässleholm

4/5

Emil Boss – Sydafrikanskt vin

Statarmuseet, Bara

8/5

En krogknegares visor

Osby

11/5
16/5

Gruppdynamik
En krogknegares visor

Skurup
Malmö

25/5

Valberedningsutbildning

Malmö

27/5

Storgods, Statare och Bönder

Skurup

29/7

Serieteckningsworkshop

Skurup

Med reservation för ändringar.

Mikael Ottosson och Joacim Larsen föreläser om
bryggeriet i Landskrona. Denna föreläsning är en
del i en serie föreläsningar som samarrangeras av
ABF och Centrum för Arbetarhistoria.
Styrelseutbildning för medlemsorganisationerna
där man fokuserar på rollerna Ordförande, Kassör
och Sekreterare. Utbildningen är i två steg.
En föreläsning i samband med Litteraturrundan.
Föreläsningen handlar om lantarbetarna i
Sydafrikas levnadsförhållande och arbetsvillkor.
Arrangeras i samarbete med SAFRAN och
Statarmuseet.
Stina Künstlicher och Henrik Johansson sjunger
och spelar visor samt berättar historier om sina år
bakom bardiskar och på restauranger.
Fortsättning på cirkelledarutbildning.
Stina Künstlicher och Henrik Johansson sjunger
och spelar visor samt berättar historier om sina år
bakom bardiskar och på restauranger.
Valberedningsutbildning för
medlemsorganisationerna.
Mats Olsson föreläser om Skurups socken och hur
arbetslivet för statarna såg ut.
Denna föreläsning är en del i en serie
föreläsningar som samarrangeras av ABF och
Centrum för Arbetarhistoria.
Siri Lo Lidbeck lär ut hur man tecknar och
berättar en historia i serietidningsformat.

