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INNEHÅLL
Du håller i din hand Birkagårdens kurs- och kulturprogram för höstterminen 2017. 
Här hittar du vårt kursprogram för alla åldrar. Kurserna har sedan starten, för 
över 100 år sedan, varit en betydande del av vår verksamhet. Det är viktigt för 
oss att ha ett varierat kursutbud där alla kan hitta något som passar. 

Birkagårdens mål är att skapa mötesplatser och det gör vi på olika sätt. Vi har 
tio olika verksamhetsgrenar som vi står på. Ett stort fokus ligger på barnomsorg 
då vi driver fyra förskolor, en fritidsklubb för årskurs 4-6 samt kolloverksamhet 
på Vätö. Utöver barnomsorgen har vi ett kafé som serverar hemlagad vegetarisk 
soppa tre dagar i veckan och hembakade bullar.  

Kulturen har alltid legat oss varmt om hjärtat och höstterminens kulturprogram 
rymmer barnteater, barnklädesloppis, disco, öppen scen med visor, sy-lan och en 
föreläsningsserie för föräldralediga.  

Blomsterfesten är vår populära sagoverkstad där Elsa Beskows sagor står i fokus. 
Det var Elsas man Nathanel Beskow som tillsammans med Ebba Pauli grundade 
Birkagården 1912. Elsa läste själv sina sagor på Birkagården och i sagoverkstaden 
har vi byggt vidare på detta. Vi tar emot förskolegrupper och förskoleklasser (år-
skurs 0-2) som i sagoverkstaden får uppleva en levande berättelse och klä ut sig 
till sagofigurer. 

Varmt välkommen till Birkagården, vi ser fram emot att träffa dig!
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KULTUR!
birkagarden.se/kultur
info@birkagarden.se

BIRKADISCO 
29 SEPTEMBER
18.00 - 21.00
17 NOVEMBER 
18.00 - 21.00
Vårt populära Birkadisco 
har en lång tradition på 
Birkagården. Birkadisco 
passar barn i årskurs 4 
- 6. 

Storfritids säljer 
förköpsbiljetter under 
discoveckan och kostar 
50 kr per person.

Vi säljer alltså inte 
biljetter i dörren, detta 
för att undvika att be-
höva skicka hem barn 
som inte kommer in.

birkagarden.se/disco

INFOMATIONSMÖTE FÖR
ROSA STATIONEN
29 AUGUSTI
Är du nyfiken på vårt integrations-
projekt Rosa Stationen som vi driver 
tillsammans med Refugees Welcome 
Stockholm? 

Kom på informationsträff den 29 
augusti på Birkagården. 

ROSA STATIONEN 
5 SEPTEMBER - 12 DECEMBER 
18.00 - 20.30
Varje tisdagskväll bjuder vi i samarbete 
med Refugees Welcome Stockholm in 
till Rosa Stationen - en plats för möten 
mellan nya och etablerade svenskar. Här 
får asylsökande hjälp med bland annat 
språkundervisning och juridiska frågor.

Språkcafét är öppet för alla som vill fika 
med nya vänner, dela erfarenheter och 
öva på att prata svenska. Barn är varmt 

välkomna, vi har en särskild barnpassningshörna bemannad av volontärer.

Varje tisdagkväll från vecka 35 - 50, med uppehåll vecka 44.
  
Vill du hjälpa till som volontär under Rosa Stationen? 
Vi behöver alltid tillskott av volontärer som bland annat lärare och lärarstudenter som 
håller i svenskundervisning, jurister, språkkunniga som kan tolka och barnpassning.

Har du frågor, mejla gärna RWS: rosa.stationen@refugeeswelcomestockholm.se

birkagarden.se/rosastationen

BARNKLÄDERLOPPIS
23 SEPTEMBER 12.00 - 15.00 
Ett perfekt tillfälle att fylla på barnens garderob inför 
våren och sommaren.  

Vill du handla kläder?
Kom till Birkagården lördagen den 23 september mel-
lan 12.00 - 15.00. Vi tar emot kontanter och swish. Vi 
har vårt kafé öppet, här kan du handla korv och bullar.  
Mellan 14.00 – 15.00 är det 50 % rabatt på alla kläder 
och skor, gäller ej märkning med X. 

Fri entré!

Vill du sälja kläder?
Anmäl dig på www.birkagarden.se/barnklader. Då får 
ett säljnummer (max 50 säljare) och mer information. 
Vi säljer dina kläder men du måste själv märka dem en-
ligt en mall och sortera upp dem på plats under fredag 
22/9 16.00 - 19.00 eller lördag 23/6 9.00 - 11.00. 

De kläder som inte säljs hämtas lördag 23/9 mellan 
15.00 - 16.30. De kläder som inte hämtas kommer vi 
att lämna till välgörenhet. Birkagården tar en avgift på 
20 % av din totala försäljning. 

birkagarden.se/barnklader



KULTUR! SY-LAN
7 - 8 OKTOBER
Tillsammans med Facebookgruppen ”Genusmedvet-
na sytokar” arrangerar vi ett Sy-lan. Här finns tid att 
sy och umgås med andra sytokiga människor. 

Vi syr i en stor lokal och du tar med dig allt du be-
höver till dina projekt samt en förlängningssladd.

Pris: 500 kr inklusive luncher och fika. Middagen på lörd-
agen ingår ej, vi köper hämtmat till självkostnadspris. 

Tid lördag 10.00 - ca 22.00, söndag 10.00 - 16.00.
Plats Samlingssalen och kaféet

birkagarden.se/sy

KULTURLÖRDAG: 
DANSFÖRESTÄLLNING (2 - 5 ÅR)
14 OKTOBER 15.00 
Dansföreställning för barn från 2 år. Saker trollas 
bort och kommer fram. Tänk om man trollar bort sin 
kompis av misstag, HJÄLP! Om sorgen att sakna och 
glädjen att hitta. Två kompisar i plysch dansar och 
gör trolleritricks. En humoristisk dansföreställning 
som tar avstamp från barnens tittutlekar.

Ålder passar barn från 2 - 5 år
Biljetter 50 kr/person 
Boka info@birkagarden.se

birkagarden.se/kultur

ÖPPEN SCEN: VISANS VÄNNER
10 SEPTEMBER  16.00 - 19.00
12 NOVEMBER 16.00 – 19.00
Kom, lyssna och varför inte framföra en 
egen visa tillsammans med andra visfan-
taster! Hemlagad soppa, kaffe & kaka 60 kr.  

Fri entré!

LEKSAKSLOPPIS
9 DECEMBER 12.00 - 15.00 
Ett perfekt tillfälle att köpa julklappar, både miljövänligt 
och billigt.  

Vill du handla leksaker? Kom till Birkagården lörda-
gen den 9 december mellan 12.00 - 15.00. Vi tar emot 
kontanter och swish. Vi har vårt kafé öppet, här kan du 
handla korv och bullar.  Mellan 14.00 – 15.00 är det 50 % 
rabatt på alla leksaker, gäller ej märkning med X. 
Fri entré!

Vill du sälja leksaker? Anmäl dig på birkagarden.se/
leksaker. Då får ett säljnummer (max 40 säljare) och mer 
information. Vi säljer dina leksaker men du måste själv 
märka dem enligt en mall och sortera upp dem på plats 
under fredag 8/12 16.00 - 19.00 eller lördag 9/12 9.00 - 
11.00. 

De leksaker som inte säljs hämtas lördag 9/12 mellan 
15.00 - 16.30. De leksaker som inte hämtas kommer vi att 
lämna till välgörenhet. Birkagården tar en avgift på 20 % 
av din totala försäljning. 

birkagarden.se/leksaker

GEMENSAM JUL
26 DECEMBER 12.00 - 15.00
En trevlig tradition år Gemensamma jul på Annandagen. Ingen 
ska behöva fira jul själv! Vi bjuder på julbord!
 
Vill du bidra med mat till jul-bordet eller hjälpa till som volontär? 
Hör av dig till info@birkagarden.se

SAGOR I BLOMSTERFESTEN 
14 OKTOBER 13.00 - 16.00
18 NOVEMBER 13.00 - 16.00
Välkomna till vår sagoverkstad där ni kan lyssna på 
levande berättelser, skapa i färg och form och klä ut 
er till sagofigurer ur Elsa Beskows sagovärld.

Passar barn 2 – 8 år. Ingen föranmälan, entrén beta-
las på plats, swish eller kontant. 40 kr/barn och 20 
kr/vuxen. 

Berättelser 13.30 och 15.00, inget insläpp under 
denna tid.                          

birkagarden.se/blomsterfesten

KULTURLÖRDAG: 
BARNTEATER (2 - 5 ÅR)
18 NOVEMBER 15.00 
Vad kan man tappa bort? Och kanske hitta igen? 
Sin mamma eller pappa… en kompis… sin nalle… sig 
själv? Vad händer när man står på huvudet? Har man 
tappat bort golvet då? Eller vad händer när man hit-
tar något som man inte visste att man tappat bort?

Ålder passar barn från 2 - 5 år
Biljetter 50 kr/person 
Boka info@birkagarden.se

birkagarden.se/kultur



MINUTER 
FÖR FÖRÄLDRAR
 - En seminarieserie för föräldralediga -

90
Detta är en seminarieserie för föräldralediga. Du är självklart välkommen med eller utan bebis. Birkagårdens syfte är att 
skapa mötesplatser och detta är en chans för dig som förälder att tillsammans med andra, delta på fyra seminarier på 
dagtid. Begränsat antal platser. Kom och lyssna och låt dig inspireras!

Boka din plats via birkagarden.se/90minuter

14 SEPTEMBER 10.30 - 12.00
SEX 
En föreläsning om hur du kan prata sex med ditt barn.

Seminariet kommer att beröra föräldrarollen och hur 
du får ditt barn att känna sig trygg kring sexualitet. Vi 
kommer reflektera kring hur du tar dig an barnets allra 
första frågor kring sex och vi kommer också tala om 
vikten av att barnet lär sig värna om sin egen person: 
Att sätta gränser!

Deltagarna kommer att få tips om läsvärd litteratur 
kring ämnet!

Pris 200 kr/person

Ellinor Isfors är leg. psykolog och sexualupplysare. Hon har jobbat 
på RFSU, BUP och på Autismcenter för små barn och arbetar nu 
med samtalsgrupper för ungdomar med intellektuell funktionsned-
sättning.

12 OKTOBER 10.30 - 12.00
SPRÅKUTVECKLING - TAKK
Stötta ditt barns språkutveckling med tecken - TAKK
Att använda gester och tecken samtidigt som man pratar 
är ett bra sätt att stötta barns tidiga språkutveckling. När 
vi tecknar pratar vi automatiskt långsammare och tydlig-
are, de viktigaste orden blir förstärkta av tecknen, och vi 
ger barnen ett verktyg för hur de kan visa vad de vill och 
vad de tänker på. 

Logoped Elvira Ashby går igenom strategier för hur man 
kan stimulera små barns språkutveckling och håller en kort 
teckenkurs så att den som vill kan börja teckna direkt med 
sitt barn. Tecknen som används är samma som i svenskt 
teckenspråk. 
 
Pris 200 kr/person
 
Elvira Ashby är logoped sedan drygt 15 år tillbaka, och har arbetat med 
barn som är sena i språkutvecklingen både inom habilitering, i förskola/
skola och nu på Logopedbyrån Dynamica och Hatten Förlag.  

9 NOVEMBER 10.30 - 12.00
BARNSÄKERHET
Första hjälpen och barnolycksfall - MB Rescue kurs 
Under 90 minuter blir du utbildad i hjärt-lungräddning 
på bebis och barn i förkoleålder. 

Vi lär oss vad du ska göra vid kvävningstillbud och vi 
går igenom de vanligaste barnolycksfallen. All praktisk 
träning sker på räddningsdockor i olika storlekar. 

Kompendium ingår i kursen.

Väkommen med eller utan bebis!

Pris 400 kr/person

Marit Berglund är Leg. sjuksköterska inom akutsjukvård och barn 
samt förälder till tre barn. Hon har utbildat personal inom för-
skola och föräldrar sedan 1994 i första hjälpen. 

14 DECEMBER 10.30 - 12.00
MATSTART
En föreläsning om barn och matglädje. Vad ger jag mitt 
barn för mat det första året? Vilka näringsämnen är det 
bra att tänka på och vad brukar lösa sig av sig självt? Vad 
gör jag om barnet inte vill äta?

Under 90 minuter kommer du få svar på många vanliga 
frågeställningar om barn och mat. Du får en fördjupning 
av den informationen som BVC erbjuder och får också 
möjlighet att ställa dina egna frågor. Vi talar vi om allt från 
matglädje, det lilla barnets första smakportion till vilka 
knep du kan använda för att tackla förskolebarnets trots 
vid matbordet. 

Pris 200 kr/person

Sara Ask har lång erfarenhet som barndietist på Astrid Lindgrens 
barnsjukhus och som tidningen Vi Föräldrars expert på mat och 
barn. Hon skriver artiklar och föreläser om mat, kokböckerna flera 
kokböcker om mat till barn.



MERA BIRKAGARDEN

ÖVERNATTNINGSLÄGENHET
Här bor ni bra i en tvårumslägenhet på 
Norra Stationsgatan 121, med gångav-
stånd till buss, tunnelbana och pendeltåg. 
I lägenheten finns tre bäddar med möjlig-
het att ställa in en extrasäng och/eller 
barnsäng, dusch, TV, kylskåp, pentry för 
enklare kokmöjligheter.

Incheckning enligt överenskommelse. 
Utcheckning senast klockan 11.00.

Pris per natt
1 person 700 kr, 2 personer 850 kr,  
3 personer 950 kr

Handduk och lakan: 100 kr/person. 
Beställs när du bokar eller medtag egna. 

Bokning och infomation
christer.zingmark@birkagarden.se
08-525 230 04

BIRKAGÅRDENS KAFÉ
Under skolterminerna serveras veg-
etarisk soppa måndag, onsdag och 
torsdag för 60 kr. I priset ingår soppa, 
hembakat bröd och kaffe/te. 

Kaféet är öppet kvällar till klockan 
21.30 måndag till torsdag för dig som 
vill fika eller bara vara.

birkagarden.se/birkagardenskafé

BIRKAGÅRDENS FÖRSKOLA
Birkagården har drivit förskola se-
dan 1913 och idag har vi fyra för-
skolor.  

Karlavagnen på Tomtebogatan, Sol-
Ägget på Birkagatan samt 74:an 
och Matteus på Karlbergsvägen. 

birkagarden.se/forskola

HYR LOKAL
Birkagården har flera olika 
lokaler som vi hyr ut till privat-
personer, organisationer och 
företag. 

Vår största lokal är Samlings-
salen, den rymmer strax över 
100 personer. 

Högst upp i huset ligger Ateljén 
och är en mycket ljus lokal på 
cirka 200 kvm uppdelad i två 
delar med en glasvägg. 

Vi har även flera små mötes-
rum, ett snickeri och ett kafe 
som går att hyra. 

Bokning och infomation
christer.zingmark@
birkagarden.se
08-525 230 04

birkagarden.se/lokaler

STORFRITIDS: FRITIDSKLUBB 
(ÅRSKURS 4 - 6)
Storfritids är vår unika fritidsklubb för barn i klasserna 
4 - 6. Personalstyrkan består av fem personer och varje 
dag besöks Storfritids av 60-80 barn. 

Vi har en mängd aktiviteter utspridda över veckan, 
såsom keramik, snickeri, pyssel, bollsporter och utfly-
kter. Ingen av våra aktiviteter är obligatorisk, men vi 
uppmuntrar alla att delta i någon av dem. 

Varje dag serveras gott och varierat mellanmål mellan 
kl. 14.30–16.30. Tisdagar är vår fasta utedag och vissa 
fredagar går vi till Vasaparken och har aktiviteter efter 
årstid. 

Under loven gör vi ofta längre utflykter eller besöker 
museer, går och bowlar eller badar. Vissa lov åker vi, 
med de barn som vill, till vår kollogård Ivarsudde på 
Vätö, Norrtälje.

www.birkagarden.se/storfritids

UNGDOMSVERKSAMHET 
12 - 20 ÅR
Verksamheten bygger på ungdomarnas egna idéer och 
tillsammans med projektledare Oskar Norberg förverk-
ligas idéerna. Tillsammans kan vi t.ex. arrangera LAN, 
ordna kurser, spela in musik eller repa i vår replokal. 

Även större arrangemang som spelningar, disco eller 
festival är möjliga att genomföra. Bara det finns ett 
intresse och en idé! 

Har du en idé eller kanske bara en tanke, hör av dig!

Du når Oskar på:
E-post: oskar.norberg@birkagarden.se
Facebook: Oskar Birkagården
Telefon: 08 525 230 06

www.birkagarden.se/ung





Kallelse med uppgift om startdag, lokal och 
inbetalningskort kommer cirka en vecka 
före kursstart. Anmälan är bindande från 
och med två veckor före kursstart. Åter-
tas anmälan senare debiteras hela kur-
savgiften. En studietimme är 45 minuter.

Förlorad studietid beroende på kortvarig 
sjukdom eller annat förhinder, kan ej tas 
igen i efterhand och reducerar inte kurs-
avgiften. Om för få anmäler sig till en kurs 
kan startdagen försenas eller kursen ställas 
in och i det senare fallet återbetalas hela 
kursavgiften.

Kursavgiften betalas före den första sam-
mankomsten. Om du skulle bli sjuk och ej 
längre kan fortsätta på kursen återbetalas 
återstående kursavgiften endast vid upp-
visande av ett giltigt läkarintyg. 

FÖR MER INFORMATION & ANMÄLAN 
KONTAKTA BIRKAGÅRDENS KURS-
ANSVARIGE CHRISTER ZINGMARK. 
Telefon 08 - 525 230 04 
Vardagar 9.00 - 16.00
E-post christer.zingmark@birkagarden.se

Du kan även anmäla dig genom att skicka 
in formuläret längst bak i kurskatalogen till:  
Stiftelsen Birkagården
Karlbergsvägen 86B
113 35 Stockholm

www.birkagarden.se
info@birkagarden.se

ÅK GÄRNA HIT KOMMUNALT!
850 meter till Sankt Eriksplan 
(Tunnelbana).
Buss 69 
(Hållplats Norra Stationsgatan).

På Birkagården startar de flesta av höstens kurser vecka 38 i början av 
september. Flera kurser har två kursstarter, dessa kurser är oftast kortare 
än kurser med en kursstart. Andra kursstarten är vecka 45 i början av 
november. 

KURSINF0
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MÅLNING & TECKNING
Måleri och teckning för barn i olika 
åldrar. Barnens kreativa förmåga 
får möjlighet att utvecklas när de 
får prova på olika tekniker. 

Atmosfären i Ateljén och musiken vi 
lyssnar på bjuder in till kreativitet.

Kursstart ett 24 september
Ålder 9 - 13 år
Tid söndag 10.00 - 11.30 

Kursstart två 24 september
Ålder 6 - 9 år
Tid söndag 12.00 - 13.30 

Antal tillfällen 10
Uppehåll vecka 44
Pris 1100 kr inkl. material
Lokal Ateljén, 6 tr
Kursledare Shahla Fallahian, 
konstnär

MÅLNING & TECKNING  
BARN & VUXEN TILLSAMMANS
Här finns en kurs som är öppen för 
både barn och vuxen. Passar barn 
mellan 5 - 9 år tillsammans med en 
vuxen.

Ta chansen att göra något med ditt 
barn. Vi målar och ritar tillsam-
mans och blir inspirerad av varan-
dra. Atmosfären i vår vackra lokal 
Ateljén och den lugna musiken vi 
lyssnar på  bjuder in till kreativitet.

Kursstart ett 23 september
Antal tillfällen 6
Pris 1000 kr/barn & föräldrar

Kursstart två 11 november
Antal tillfällen 5
Pris 850 kr/barn & föräldrar

Tid lördagar 16.00 - 18.15
Material ingår
Kursledare Shahla Fallahian, 
konstnär
Lokal Ateljéen, 6 tr

KERAMIK 10 - 12 ÅR 
Här får du tumma, ringla, kavla eller 
skulptera fritt! Kursen låter dig skapa 
med olika typer av stengodslera 
och du får möjlighet att använda 
dig av några av våra drejskivor. 

Du får så klart hjälp och inspiration 
av vår lärare! 

Kursstart 20 september
Tid onsdag 16.00 – 17.30
Antal tillfällen 7
Uppehåll vecka 44
Pris 1250 kr inkl. 1 kg lera, glasyr 
och bränning
Lokal Keramiken, - 1 tr
Kursledare Marianne Thuresson

KERAMIK  7 - 9 ÅR 
Här får du tumma, ringla, kavla eller 
skulptera fritt! Kursen låter dig skapa 
med olika typer av stengodslera 
och du får möjlighet att använda 
dig av några av våra drejskivor. 

Du får så klart hjälp och inspiration 
av vår lärare! 

Kursstart 15 november
Tid onsdag 16.00 - 17.30
Antal tillfällen 3
Pris 550 kr inkl. 1 kg lera, glasyr 
och bränning
Lokal Keramiken, - 1 tr
Kursledare Marianne Thuresson

BARN & UNGA
Kursanmälan & frågor Christer Zingmark, kursansvarig 
Telefon 08-525 230 04
E-post christer.zingmark@birkagarden.se
Adress Karlbergsvägen 86



BARN & UNGA
TEATERWORKSHOP 
-  VI GÖR EN PJÄS PÅ 2 DAGAR
Den här helgkursen vänder sig till 
dig som har ett teaterintresse eller 
bara är nyfiken på hur det
skulle kunna kännas att stå inför en 
publik.

Att repetera en pjäs tar tid. På teat-
ern oftast 8 veckor. Här ska vi prova 
att göra en pjäs på bara två dagar.

Vi kommer att göra en föreställning 
som vi har skapat själva, utifrån oss 
själva och vår lust att berätta en 
historia.

Syftet med denna helgworkshop är 
att öva tålamod, samarbete, fan-
tasi men också att få uppleva kraf-
ten i att berätta en historia tillsam-
mans och att få stå inför en publik. 

Uppspel för publik söndag 15.40. 

Sara Nygren är utbildad skådespel-
erska på Teaterhögskolan i Luleå. 
Hon är även verksam teaterlärare 
på Calle Flygares teaterskola samt 
på Stockholms Kulturskola.

Kurstillfälle ett 30 september
Ålder 8 - 10 år

Kurstillfälle två 28 oktober
Ålder 11 - 13 år

Kurstillfälle tre 11 november
Ålder 8 - 10 år

Kurstillfälle fyra 2 december
Ålder 11 - 13 år

Tid lördag & söndag 10.00 - 16.00
Antal tillfällen 2
Pris 900 kr (Matlåda tas med av 
deltagarna). 
Lokal Samlingssalen, - 1 tr
Kursledare Sara Nygren, 
skådespelare

PROVA PÅ DREJNING PÅ 
HÖSTLOVET
Här får du möjlighet att prova hur 
det känns att dreja vid en av våra 
fem elektriska drejskivor och en 
sparkskiva.

En utmärkt aktivitet att göra till-
sammans med ditt barn, passar 
barn från 6 år med medföljande 
vuxen. Självklart är du välkommen 
utan barn! 

OBS! Glasering och bränning ingår 
inte i denna prova-på-kurs. 

Prova på tillfälle ett måndag 
30 oktober 10.00 - 12.15 

Prova på tillfälle två måndag 
30 oktober 13.00 - 15.15 

Prova på tillfälle tre måndag 
30 oktober 16.00 - 18.15 

Prova på tillfälle fyra torsdag 
2 november 18.00 - 20.15

Antal tillfällen 1
Pris Vuxen med barn betalar 400 kr. 
Enbart vuxen 250 kr.
Lokal Keramiken, -1 tr
Kursledare Marianne Thuresson
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FÖRÄLDRALEDIGA
Kursanmälan & frågor Christer Zingmark, kursansvarig 
Telefon 08-525 230 04
E-post christer.zingmark@birkagarden.se
Adress Karlbergsvägen 86

NYBÖRJARKURS I 
FOTOGRAFERING
Tycker du om att fotografera men 
känner att du har för lite kunskap 
om din kamera och hur du fångar 
en bra bild? 

Vi startar från grunden och går 
igenom kamerans funktioner och 
hjälpmedel. Vi lär oss om ljusmät- 
ning, exponering, och vitbalans. 
Teori varvas med praktik, både 
inne och ute. Oavsett om du har en 
kompaktkamera, systemkam- era 
eller en smartphone är du välkom-
men att delta. 

Ta med en filt till bebisen. 

Kursstart ett 21 september
Tillfällen 21/9, 28/9

Kursstart två 19 oktober
Tillfällen 19/10 & 26/10

Tid torsdag 10.45 - 12.15
Antal tillfällen 2
Pris 500 kr
Lokal Samlingssalen, -1 tr
Kursledare Janne Lundberg, 
fotograf 

FORTSÄTTNINGSKURS 
FOTOGRAFERING
En fortsättningskurs för dig har 
grundläggande fotokunskaper eller 
har gått den populära nybörjarkurs-
en på Birkagården. 

Lär dig komponera bilder, ta snyg-
ga porträtt, hantera en reflexskärm 
och förstå blixtljus. Vi går igenom 
lättare ljussättning. Lär dig även att 
hantera det naturliga ljuset för att 
göra dina bilder bättre. 

Vi börjar med en kort repetition av 
grundläggande fotografering men 
den största delen av tiden ägnar vi 
åt praktiska övningar. 

Kursstart 16 november
Tillfällen 16/11, 14/12
Tid torsdag 10.45 - 12.15
Antal tillfällen 2
Pris 500 kr
Lokal Samlingssalen, -1 tr
Kursledare Janne Lundberg, 
fotograf 
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SVERIGE MELLAN 
PUTIN & TRUMP
Hur påverkar oss konflikter i om-
världen och högernationalismens 
framväxt. 

I en tid när stora organisationer 
som FN och EU försvagas?

Är demokratin som vi känt den på 
väg ut?

Leder kurser gör Helmut Lechner, 
en erfaren samhällskunskaps och 
historielärare.

Kursstart grupp A 2 oktober 
Tid Grupp A går måndagar 10.00 - 
11.30 och fredagar 10.00 - 11.30

Kursstart grupp B 2 oktober
Tid Grupp B går måndagar 12.30-
14.00  och fredagar 12.30-14.00

Uppehåll vecka 44
Antal tillfällen 10
Pris 1500 kr
Lokal Tysta rummet, 5 tr.
Kursledare Helmut Lechner

FÖRSTÅ FÖRINTELSEN 
- SOM HISTORIA & VARNING
Sedan andra världskriget har sam-
tiden i hög utsträckning präglats av 
en central, men inte besvarad frå-
geställning: Hur kunde förintelsen 
komma till stånd och genomföras? 

Vad kan göras för att förhindra att 
något liknande skulle kunna hända 
igen? 

I sin bok Svart jord – Förintelsen 
som historia och varning (Bon-
niers: 2016) ger historikern Timot-
hy Snyder ett kontroversiellt och 
originellt svar på detta frågekom-
plex. 

Kursen syftar till att reflektera över 
förintelsen som just historia och 
varning för vår samtid genom att 
läsa och diskutera Snyders bok.

Kursstart 20 september
Tid måndag 9.00 - 10.30
Antal tillfällen 12
Uppehåll vecka 44
Pris 1150 kr
Lokal Hörnrummet, 4 tr
Kursledare Erik Tängerstad

 

BASKIEN 
- EN ÖVERSIKT
Baskien är en region med många 
speciella karaktärsdrag på gränsen 
mellan Spanien och Frankrike. Inte 
bara språket, utan kulturen i stort är 
särpräglat. 

Det baskiska köket är till exempel 
världsberömt. Det finns en stor lokal 
litterär tradition att utforska. 

Kursen syftar till att introducera 
baskiskt kulturliv i allmänhet. Dess 
inriktning kommer att bestämmas 
av deltagarnas intresse, då det finns 
många olika tänkbara ingångar till 
ämnet: politik, sport, konst, litteratur, 
matlagning, historia, geografi etc.

Kursstart ett 18 september
Tid måndag 14.30 - 16.00 

Kursstart två 21 september
Tid torsdag 10.00 - 11.30 

Kursstart tre 21 september
Tid Torsdag 12.30 - 14.00 

Antal tillfällen 12
Uppehåll vecka 44
Pris 1150 kr
Lokal Tysta rummet, 5 tr                                                                       
Kursledare Erik Tängerstad 

 

KURSER DAGTID
Kursanmälan & frågor Christer Zingmark, kursansvarig 
Telefon 08-525 230 04
E-post christer.zingmark@birkagarden.se
Adress Karlbergsvägen 86



KUL&TUR PÅ CYKELHJUL
Guidade cykelutfärder till kultur-
mål i närheten av Birkagården som 
kombinerar hälsa med kultur.

I vackra Hagaparken finns bland an-
nat Koppartälten och Fjärilshuset. 
Olle Olsson museet i Hagalund 
ligger i närheten, eller varför inte 
ett besök till Gamla Filmstaden i 
Råsunda för att minnas våra stora 
filmstjärnor.

Beroende på väder, vind och 
besöksmöjlighet så fastställer vi 
utflyktsschemat närmare kursstart.

Ta med cykel så ses vi utanför Birka-
gården.

Kursstart onsdag 20 september
Tid måndag&onsdag 13.00 -15.15
Tillfällen 20/9, 25/9, 27/9, 2/10, 
4/10 och 9/10
Antal tillfällen 6
Pris 900 kr
I priset ingår inte entréavgifter
Kursledare Maria Kron

 

WEIMARREPUBLIKEN 
- MELLANKRIGSTIDENS EU-
ROPA SETT FRÅN TYSKLAND
Weimarrepubliken har blivit en 
stående referens när vi idag disku-
terar vår egen samtid, oavsett om 
det handlar om politik, historia, 
ekonomi eller sociala förhållanden. 
Men vad menas med Weimarrepu-
bliken? 

Kursen syftar till att såväl intro-
ducera som fördjupa förståelsen 
kring mellankrigstidens Europa, 
med den första tyska republiken 
som fokus.

Kursstart ett 19 september
Tid tisdag 9.00 - 10.30 

Kursstart två 19 september
Tid tisdag 11.00 - 12.30

Antal tillfällen 12
Uppehåll vecka 44
Pris 1150 kr
Lokal Ateljén, 6 tr
Kursledare Erik Tängerstad

SNICKERI  
En kurs för dig som vill ha en in-
troduktion i snickeri. Du kan vara 
både nybörjare, hobbysnickare eller 
bara intresserad av snickeri. 

Du väljer ditt eget projekt i samråd 
med kursledaren. Vid första tillfället 
går vi igenom idéer och bestäm-
mer vilket material du behöver. 
Snickeriverkstaden har maskiner 
som används inom grundläggande 
snickeri, likväl handmaskiner och 
en uppsättning handverktyg. 

I början går vi igenom hur maskin-
erna ska användas på ett säkert sätt.

Kursstart 18 september
Tid måndag 13.15 - 16.15
Antal tillfällen 12
Uppehåll vecka  44 
Pris 3200 kr exkl. material
Lokal Snickeriet, -1 tr
Kursledare Andreas Furuholm

KERAMIK 
Denna kurs lämpar sig bäst för ny-
börjare. Att arbeta med keramik 
innebär oanade möjligheter att 
skapa.

Vi kommer att arbeta med olika 
stengodsleror och med alla tekniker 
såsom tumning, ringling, skulptering/
modellering, kavling och drejning.  

Kursen passar både nybörjare och 
mer erfarna. Vår lärare har lång 
erfarenhet av undervisning i kera-
mik. Du får möjlighet till individuell  
handledning.

Kursstart 19 september 
Tid tisdag 9.30 – 12.30
Antal tillfällen 7
Uppehåll vecka  44
Pris 1700 kr inkl. 3 kg lera, glasyr 
och bränning.
Kursledare Marianne Thuresson
Lokal Keramiken, - 1 tr

KURSER DAGTID
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ATT SKRIVA SITT LIV
Varje människa bär på minnen som 
är värda att berättas. Minnen att 
föra vidare till släkt och vänner el-
ler bara bevara för sig själv. Du ut-
går ifrån ditt liv och väljer vad du 
vill skriva om.

Du skriver hemma och får respons 
på din text när vi ses på torsdags-
förmiddagarna.

Vi har en mycket tillåtande och 
trygg atmosfär i gruppen som gör 
att du vågar komma igång med att 
skriva om ditt liv.

Genomgång av: Sinnenas betydelse 
- Person-och miljö - Gestaltning - 
Berättarperspektiv - Komposition

Sagt om kursen:
“Jag är så tacksam över vad jag lärt 
mig genom dig. Kursen har gett 
mig massor”.
 
Kursstart 21 september
Tid torsdag 9.00 - 12.00
Antal tillfällen 8
Uppehåll vecka 44
Lokal Tysta rummet, 5 tr.
Pris 2400 kr 
Kursledare Mia Stamming, 
skrivarpedagog

NYBÖRJARKURS I 
SLÄKTFORSKNING 
Hur kan du lära dig släktforska med 
datorn som hjälpmedel. 

Du lär dig hur du kan söka dina släkt-
ingar i kyrkböckerna och i databaser 
och register som Sveriges Släktfor-
skarförbund gett ut i form av DVD-
skivor och USB-minnen.

Vi kommer att besöka Stockholms 
stadsarkiv där vi tittar på handlingar 
som ännu inte finns på internet. 

Du bör ha viss datorvana, dock inte 
högre nivå än att du kan hantera 
din e-post på internet.

Du behöver ha med dig en egen 
bärbar dator eller läsplatta till 
kurstillfällena. Trådlöst internet 
finns i lokalen. 

Kursstart 5 september
Tid tisdag 12.00-14.30
Antal tillfällen 6
Uppehåll vecka 41 
Pris 1200 kr inkl. studiematerial 
och elevabonnemang på Arkiv Dig-
ital.
Lokal Tysta rummet 5 tr
Kursledare Jörgen Johansson

FORTSÄTTNINGSKURS I 
SLÄKTFORSKNING 
Du som gått grundkursen här har 
du möjlighet att fördjupa dina kun-
skaper om verktyg som är använd-
bara i släktforskningen.
  
Du bör ha viss datorvana och kun-
skaper motsvarande nybörjarkursen.

Du behöver ha med dig en egen 
bärbar dator eller läsplatta till 
kurstillfällena. Trådlöst internet 
finns i lokalen. 

Kursstart 7 november
Tid tisdag 12.00 - 14.30
Antal tillfällen 5 
Pris 1000 kr inkl. studiematerial 
och elevabonnemang på Arkiv 
Digital.
Lokal Tysta rummet 5 tr
Kursledare Jörgen Johansson
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MJUKA UPP KROPPEN 
-  BLI STARKARE & SMIDIGARE
Orientalisk dans som passar alla. 
Vi tränar både mjuka och lång-
samma rörelser,du blir starkare i 
mage,rygg och ben.

I första hand har vi kul, styrka och 
smidighet kommer på köpet.

Inga förkunskaper krävs, vi går 
noggrant igenom alla rörelser och 
repeterar så att de så småningom 
sitter.

Vår ledare Jenny Lindström är 
mån om en trevlig stämmning 
under kursen och tar gärna om 
en gång till så att alla är med.                                                                                            
Dansglädje och avkoppling är nyckel-
orden.

Jenny har över tio års erfarenhet 
som danslärare och drygt 20 år 
som dansare.

Kurstart 22 september
Tid fredag 9.00 - 10.15
Antal tillfällen 5  
Pris 600 kr
Lokal Samlingssalen, - 1 tr.
Kursledare  jenny Lindström

MEDIYOGA SITTANDE 
PÅ STOL 
Passen är utformade så att alla kan 
delta utifrån sina egna premisser 
och förutsättningar och den passar 
utmärkt för seniorer. Den som vill 
kan växla mellan stol och yogamatta.

Yogan ser till hela människan; fysiskt, 
mentalt och emotionellt. Genom 
yogapassen stimuleras kroppens 
egen självläkningsförmåga.

MediYoga är en svenskutvecklad 
mjuk yogaform som bygger på den 
österländska Kundaliniyogans trad-
itioner. Flera medicinska forsk-
ningsstudier i Sverige har gjorts 
med goda resultat. 

MediYoga utförs långsamt och kont-
rollerat och är ämnad att utveckla 
fysisk smidighet och uthållighet 
samt skapa mental avspänning och 
ge insikt. Andningen spelar en central 
roll.

Kursstart 20 september
Tid måndag & onsdag 10.00 - 11.30
Tillfällen 20/9, 25/9, 27/9, 2/10, 
4/10 och 9/10
Pris 900 kr
Lokal Samlingssalen, - 1 tr. 
Kursledare Maria Kron,
diplomerad MediYoga instruktör

STOCKHOLM FÖRR & NU 
- EN VANDRING GENOM SEKLEN
En orientering i Stockholms historia, 
arkitektur, konst och sociala liv och 
utveckling. 

Teori varvat med museibesök och 
vandringar i Stockholm. 

Andra delen av kursern genomförs 
vårterminen 2018.

Kursstart ett 13 september 12.00
Tid onsdag 12.00 - 13.30

Kursstart två  13 september  14.00
Tid onsdag 14.00 - 15.30

Antal tillfällen 12
Uppehåll vecka 44
Pris 1150 kr 
Obs! Entré till museer ingår ej i kurs-
avgiften
Lokal Tysta rummet, 5 tr
Kursledare Karin Canato Källgren 
och Roseanna Wallinder
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KVÄLLSKURSER
Kursanmälan & frågor Christer Zingmark, kursansvarig 
Telefon 08-525 230 04
E-post christer.zingmark@birkagarden.se
Adress Karlbergsvägen 86

GRAFIK-MÅLNING-
TECKNING
En kravlös och lustfull kurs som pas-
sar såväl nybörjare som den mer er-
farne. Vi har tillgång till Birka-gårdens 
inspirerande takvåning där vi lyssnar 
på musik när vi arbetar.

 Kursen är individanpassad och ni får 
möjlighet att arbeta med olja, akryl 
och kritor. Vi trycker grafik, mest djup-
tryck (koppar) målar och tecknar. Vid 
ett tillfälle arbetar vi med skulptur.

Kursstart 18 september
Tid måndag 18.00 - 21.00
Antal tillfällen 10
Uppehåll vecka 44
Pris 2200 kr exkl. material
Lokal Ateljén, 6 tr
Kursledare Shahla Fallahian, 
konstnär 

SKULPTUR
Vi arbetar med lera i vår vackra lokal 
ateljén. Här får du lära dig olika tekni-
ker som ringling, kavling och tumn-
ing. Fokus är skapandet och glädjen. 
Passar både dig som är nybörjare och 
mer erfarenhet. 

Vår kursledare ger dig individuell han-
dledning. 

Att forma saker bit för bit med hjälp 
av lera och skapa fram en figur är 
både pedagogiskt och meditativt.

Kursstart 24 september
Tid söndag 18.00 - 21.00
Antal tillfällen 10
Uppehåll vecka 44
Pris 2200 kr
Lokal Ateljén, 5 tr. 
Kursledare Shahla Fallahian, 
konstnär 

KERAMIK 
Vi kommer att arbeta med olika 
stengodsleror och med alla tekniker 
såsom tumning, ringling, modeller-
ing, kavling och drejning. Vi arbetar 
med alla tekniker däribland drejning 
och skulptering. 

En kurs som passar både nybörjare 
som dig som har mer erfarenhet. Vår 
kursledare ger individuell handledn-
ing.

Kursstart ett 18 september
Tid måndag 18.00 - 21.00
Kursledare Marianne Thuresson

Kursstart två 26 september
Tid tisdag 18.15 - 21.15
Kursledare Tiina Schönberg

Kursstart tre  20 september
Tid onsdag 18.00 – 21.00
Kursledare Marianne Thuresson

Kursstart fyra  21 september
Tid torsdag 18.00 – 21.00
Kursledare Marianne Thuresson

Antal tillfällen 10 
Uppehåll vecka  44 
Pris 2650 kr inkl. 4 kg lera, glasyr och 
bränning.
Lokal Keramiken, - 1 tr



SNICKERI
En kurs för dig som vill ha en introduk-
tion i snickeri. Du kan vara både ny-
börjare och hobbysnickare.
 
Du väljer ditt eget projekt I samråd 
med kursledaren. Vid första tillfället 
går vi igenom idéer och material du 
behöver. 

Snickeriverkstaden har maskiner som 
används inom grundläggande snick-
eri, likväl handmaskiner och en upp-
sättning handverktyg. I början går vi 
igenom hur maskinerna ska användas 
på ett säkert sätt.

Kursstart ett 18 september
Tid måndag 18.00 - 21.00

Kursstart två 20 september
Tid onsdag 18.00 - 21.00

Kursstart tre 21 september
Tid torsdag 18.00 - 21.00

Antal tillfällen 12
Uppehåll vecka 44 
Pris 3300 kr exkl. material
Lokal Snickeriet, -1 tr
Kursledare Dennis Wernberg

GRUNDKURS I SNICKERI
En introduktion till att prova på 
snickeri. Vi går igenom verktyg och 
maskiner samt enklare tekniker. 

Fokus ligger på det praktiska och 
passar dig som vill lära dig mer om 
snickeri.

Kursstart 19 september
Tid tisdag 18.00 - 21.00
Antal tillfällen 12
Uppehåll vecka  44
Pris 3150 kr exkl. material
Lokal Snickeriet, -1 tr 
Kursledare Alexander Bergman

VEDIC ART
Inspirerande, kravlöst skapande 
måleri grundad på sjutton vediska 
kunskapsprinciper.

Alla kan måla Vedic Art! Här utvecklas 
du i din egen takt och hittar ett per-
sonligt sätt att förhålla dig till skapan-
det. 

Under grundkurser går vi igenom 
de första nio principerna. Dessa nio 
principerna kan användas som stöd 
både i konsten och i livet självt. 

Vedic Art är en konstform sin är re-
ligiöst och politiskt oberoende. 

Inga förkunskaper krävs för grund-
kursen.

Kursstart  ett 17 augusti

Kursstart två 9 november

Tid torsdagar 18.00 - 20.30 
Antal tillfällen 4
Pris 900 kr exkl. material 
Lokal Ateljén, 6 tr
Kursledare Maria-Conchita Högberg, 
konstnär 

ONSDAGSKROKI 
Under några intensiva timmar vid 
stafflierna i den vackra ateljén teck-
nar vi inför levande modell. Övningar-
na växlar mellan analys och ett mer 
lekfullt tecknande. 

Du får teckna med ritkol, tusch, pen-
sel, kritor och temperafärger i vari-
erande övningar i stora och mindre 
format. Allt material ingår i kursavgif-
ten.

Meningen är att du efter denna kurs 
tagit ett märkbart kliv i din tecknings-
utveckling.

Både nybörjare och mer erfarna är 
välkomna.Kursstart 20 september.

Kursstart 20 september
Tid onsdagar 18.00 - 21.00
Antal tillfällen 6 
Pris 1400 kr inkl. material
Lokal Ateljén, 6 tr.
Kursledare Curt Barv 
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FEM STICKTEKNIKER 
Under kursen får du lära dig en ny 
stickteknik per gång. Vi provar några 
olika spännande sticktekniker;
Magiska ränder, en enkel och spän-
nande teknik där ena sidan kan bli 
långrandig och den andra tvärrandig.
Blommiga ränder, de blommiga 
ränderna kan användas som dekor-
ränder eller fylla hela ytor,allt efter 
smak. 
Näverstickning, ett sticksätt som ger 
ett rutigt resultat och ser ut ungefär 
som flätat näver. 
Prickmönster, ett roligt och lite annor-
lunda sätt att skapa stickat prickmön-
ster. 
Krokodilfjäll, krokodilfjällmönster är 
vanligen virkade,vi skall sticka dem 
istället.

För att få utbyte av kursen bör du 
behärska räta och aviga maskor samt 
vara van att sticka runt med rundsticka 
eller strumpstickor.

Kursstart  18 september 
Tillfällen 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 
16/10
Tid måndag 18.00 - 21.00
Antal tillfällen 5
Pris 1350 kr exkl. material
Lokal Inre caféet, NB
Kursledare Maria Gustafsson

PÄRLSTICKNING
Att förgylla sina stickade alster med 
pärlor har man gjort sedan 1800-ta-
let. Vi kommer att titta på flera olika 
sätt att sticka in pärlor på sjalar, mud-
dar och smycken. 

Du stickar provlappar eller påbör-
jar större projekt, allt efter egna ön-
skemål. 

För att ha glädje av kursen bör du ha 
stickvana och lite tålamod.

Kursstart  23 oktober
Tillfällen 23/10, 6/11 och 27/11
Tid måndag 18.00 - 21.00
Uppehåll vecka 44
Antal tillfällen 3
Pris 850 kr exkl. material
Lokal Inre caféet, NB
Kursledare Maria Gustafsson



HELGKURSER
Kursanmälan & frågor Christer Zingmark, kursansvarig 
Telefon 08-525 230 04
E-post christer.zingmark@birkagarden.se
Adress Karlbergsvägen 86

MÖNSTERKURS 
– SKAPA GRUNDMÖNSTER 
EFTER DINA EGNA MÅTT
För dig som älskar att sy och vill 
lära dig att mer om mönsterkon-
struktion. Det kan vara svårt att 
hitta mönster som passar just din 
kropp. På denna kurs får du lära dig 
grunderna i mönsterkon-struktion 
och även göra grundmönster an-
passade efter just dina kroppsmått. 

Välkommen på en inspierande 
och intensiv kurs. Medtag egen 
symaskin, sax, linjal, nål, tråd och 
lakansväv med mera. Mer informa-
tion vid anmälan. 

Kursstart 21 oktober
Tid lördag och söndag 10.00  - 
17.00
Antal tillfällen 2
Pris 1500 kr exkl. material
Lokal Samlingssalen, - 1 tr
Kursledare Ellen Wiström, 
skräddare

HELGKURS I KERAMIK & 
DREJNING
Detta är en lekfull helgkurs i ker-
amik där nybörjare får lära sig 
grunderna och prova olika tekni-
ker, däribland drejning. 

Är du mer erfaren får du hand-led-
ning av vår kursledare på din nivå.

Kursstart 21 oktober
Tid lördag & söndag 10.00 - 16.00 
samt 12 nov 10.00 - 13.00 (glaser-
ing)
Antal tillfällen 3
Pris 1770 kr. 
Lera tillkommer 50 kr/kilo. Betalas 
på plats.
Lokal Keramiken, -1 tr
Kursledare Marianne Thuresson

PROVA PÅ DREJNING
Här får du möjlighet att prova hur 
det känns att dreja vid en av våra 
fem elektriska drejskivor och en 
sparkskiva.

En utmärkt aktivitet att göra till-
sammans med ditt barn, passar 
barn från 6 år med medföljande 
vuxen. Självklart är du välkommen 
utan barn! 

OBS! Glasering och bränning ingår 
inte i denna prova-på-kurs. 

Prova på tillfälle ett 
söndag 24 september 10.00 - 12.15
Prova på tillfälle två 
söndag 24 septemberi 13.00 - 
15.15 
Prova på tillfälle tre 
söndag 24 september 16.00 - 18.15

Antal tillfällen 1
Pris 230 kr/person
Lokal Keramiken, -1 tr 
Kursledare Marianne Thuresson 

20

20



VEDIC ART HELGKURS
Inspirerande, kravlöst skapande 
måleri grundad på sjutton vediska 
kunskapsprinciper. Alla kan måla 
Vedic Art! 

Här utvecklas du i din egen takt och 
hittar ett personligt sätt att förhålla 
dig till skapandet. Under grund-
kurser går vi igenom de första nio 
principerna. Dessa nio principerna 
kan användas som stöd både i kon-
sten och i livet självt. 

Vedic Art är en konstform som är 
religiöst och politiskt oberoende. 
Inga förkunskaper krävs för grund-
kursen.

Kursstart ett 12 augusti

Kursstart två 26 augusti

Tid lördag & söndag 10.00 - 17.00 
(inkl. 60 minuters lunchsrast)
Antal tillfällen 2
Pris 1150 kr exkl. material
Lokal Ateljén, 6 tr
Kursledare Maria-Conchita Högberg, 
konstnär

HELGKURS I KROKI 
Välkommen till en härligt intensiv 
krokihelg vid stafflierna i vår ateljé. 
Du får teckna med kol kritor och 
tusch i större och mindre format. 

Övningarna varierar mellan korta 
och längre poser. Både novis och 
veteran är välkomna. 

Allt material ingår i kursavgiften.

Kursstart ett 16 september

Kursstart två 9 december

Tid lördag & söndag 10.00 - 17.00 
inkl. 60 min lunchrast
Antal tillfällen 2
Pris 1350 kr inkl. material
Lokal Ateljén, 6 tr
Kursledare Curt Barv 

TECKNING, 
MÅLNING  OCH DESIGN 
Funderar Du på att söka till högre 
konstnärlig utbildning, men vet 
inte hur går det till? Har du sökt 
tidigare och inte kommit in? Julio 
Ferrer har under många år varit 
lärare i teckning  och målning och 
arbetat som handledare för ny-
utexaminerade bildlärare från Kon-
stfack. 

Läs gärna mer om Julio Ferrer på: 
www.julioferrerart.com / 
www.konstgalleri.se/julioferrer

Kursen är individuell och vårt ar-
bete utgår ifrån en gemensam 
studieplan, där Julio bidrar med sin 
erfarenhet till att få fram som en 
coach, din bästa potential.  

Har du målat eller tecknat, men 
vill ha vägledning och bli bättre, är 
kursen lämpligt för dig, oberoende 
av hur länge du har jobbat med 
bilder.

Du väljer själv vad du vill måla, det 
kan vara både förberedande arbet-
sprover eller för egen del. 

Du får feedback och hjälp att maxi-
mera din potential. 

Kursstart 23 september 
Tid lördagar 10.00 - 15.00
Antal tillfällen 10 
Uppehåll vecka 44
Pris 2100 kr exkl. material
Lokal Ateljén, 6 tr.
Kursledare Julio Ferrer, konstnär



LÄR DIG SPELA  GITARR
Du kan välja mellan enskild undervisning eller 
i grupp (max tre elever). Målet är att du ska 
kunna spela dina egna favoritlåtar. Vi jobbar 
med ackordspel och tränar gehör, känsla och 
rytm. 

Egen gitarr medtages.

Kursstart Enligt överenskommelse
Gitarrlärare Jonny Lindgren
Anmälan sker till Jonny Lindgren
Telefon 0708- 84 99 95
E-post jonny.lindgren@hotmail.com

FOLKDANS 
Folkdansgillet Kedjan dansar folkdans på 
torsdagar. Nya medlemmar hälsas välkomna.
En förutsättning är dock att du har dansat lite 
folkdans eller gammaldans tidigare.

Kursstart 7 september
Tid torsdagar 19.15 - 21.15
Uppehåll vecka 44
Pris 520 kr
Lokal Samlingssal, - 1 tr
Instruktör Fredrik Bergh
Mer information  www.fdgkedjan.se
Anmälan kedjan@fdgkedjan.se

FOLKLIG KÖRSÅNG.
Folkdansgillet Kedjan har körsång på tisdagar. 
Vi sjunger folkmusik och renässans-musik.

Nya medlemmar hälsas välkomna. Gärna kör-
vana sen tidigare och bra gehör.

Kursstart 29 augusti
Tid tisdagar 19.15-21.15
Uppehåll vecka 44
Pris 520 kr
Lokal Samlingssalen, - 1 tr
Dirigent Fredrik Bergh
Mer information  www.fdgkedjan.se
Anmälan kedjan@fdgkedjan.se

MUSICKIDZ STOCKHOLM
Barnsång för alla barn mellan 4-13år som äl-
skar att sjunga och att uppträda!

Vi sjunger visor, pop, schlager & nyskrivna 
låtar.

Kursstart 11 september
Tid måndag barn 4 - 7år 17.10-18.00,
måndag barn 8 - 13år 18.10-19.00
Antal tillfällen 10
Uppehåll vecka 44
Pris 1300kr inkl Musickidz t-shirt och terminens 
låtar mailat i en fil för nedladdning på egen da-
tor/ eller 1400kr då erhålls istället en CD-skiva 
första lektionstillfället. 
Syskonrabatt tillämpas, hör av er för mer info.
Lokal Blomsterfesten
Kursledare Linda & Nora T Pahlberg
Anmälan www.musickidz.se
Kontakt linda@musickidz.se

OBS! Alla nya barn provar första tillfället utan 
kostnad, har ni betalat in terminsavgiften åter-
betalas allt om barnet mot förmodan inte vill 
fortsätta.

Välkomna med er anmälan!

MONDAY MOVES 
Monday Moves,your weekly 5 Rhytms dance 
Wave.

Kursperiod 28 august - 18 december
Tid måndag 18.30-20.30
Uppehåll vecka 44
Pris 250:-/gg
Lokal Samlingssalen, - 1 tr
Kursledare Jonas Klingberg
Anmälan info@bodymoves.se
Mer info www.bodymoves.se 

FRUKOSTSEMINARIUM
Sedan 2015 erbjuder Samverkangruppen fru-
kostseminarier inom ämnet addiktologi - läran 
om bindningar, eller läran om beroende. Allt 
ifrån beroendetillståndet i sig, hur och varför 
det uppstår, dess uttryck, hur man kan bedriva 
behandling – men även närbesläktade ämnen 
som sorg, trauma, anknytningsstörningar, 
skam  - och hur man som människa kan kliva 
in ännu mer i sig själv och fort-sätta utvecklas 
i en sund riktning!

Dessa riktar sig till alla som har ett intresse 
– både privatpersoner och yrkesverksamma.

I samband med seminariet serverar vi en en-
kel frukost, möjlighet ges till nätverkande! Vi 
avslutar seminariet med en reflektionsrunda 
där deltagarna får möjlighet att uttrycka vad 
som väcktes och blev angeläget.

Datum 8 september, 20 oktober & 
1 december 
Tid 7.30 - 10.00
Lokal Samlingssalen, - 1 tr
Pris 100kr, betalas på plats
Anmälan info@samverkangruppen.se

AFTERWORK TANGO PRAKTIKA
Om du är nybörjare är detta ett utmärkt till-
fälle att börja öva på din Tango och för mer 
avancerade dansare är detta en chans att 
fortsätta utvecklas.

Varje onsdag, Afterwork Practica på Birk-
agården, dansa och träna i en vänlig miljö. Ta 
med partner eller kom själv. En praktika med 
DJ som spelar Tango, Vals och Milonga som i 
en vanlig milonga.

Kursperiod 23 augusti - 20 december
Onsdag 18.30 - 21.30
Uppehåll vecka 44
Pris 60 kr/gång
Vissa veckor kommer vi att inleda praktikan 
med en workshop för olika nivåer.
Lokal Samlingssalen, - 1 tr
Anmälan facebook.com/AfterworkPractica/
Kursansvarig Aldo Villanueva

DETTA HÄNDER 

OCKSÅ PÅ BIRKAGÅRDEN
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Skicka in formulär

FÖRSKOLA
Barnen får se en levande berättelse, skapa i bild o form 
samt klä ut sig i sagolika kläder.
 
Pris: 750 kr/grupp.  
Tid: 1 timme. 
Ålder: 2 - 6 år
Max antal barn: 20 

SKOLA (årskurs F - 2)
Barnen får se en levande berättelse, skapa kreativt, klä 
ut sig i sagokostymer samt en egen liten berättelse.

Kostnad: 995 kronor
Tid: Besöket tar cirka 2 timmar. 
Max antal barn: 25

FÖDELSEDAGSKALAS
Hyr den fina lokalen Blomsterfesten till ditt barnka-
las. 

I denna sagomiljö kan du fira barnkalas. På nedervå-
ningen finns ett större rum för lekar och musikanläg-
gning samt ett rum med bord och sittplatser för ca 20-
25 personer. Väggar och fönster har vackra sagomotiv. 
I det mysiga skogsrummet kan barnen klättra i träd 
och gömma sig i kojan. Balkongen är  perfekt att ha 
fiskdamm från.

Kostnad: 1500 kronor/dag. 
Tillgängligt: lördagar och söndagar. 

BOKNING & INFORMATION
08 525 230 07
blomsterfesten@birkagarden.se

JAG VILL ANMÄLA MIG TILL:  

KURS

NAMN

ADRESS

TELEFONNUMMER     PERSONNUMMER (ÅÅ-MM-DD – XXXX)

E-POSTADRESS

DATUM            NAMNTECKNING 

DU KAN ÄVEN ANMÄLA DIG PÅ WWW.BIRKAGARDEN.SE/ANMALAN

KURSANMÄLAN
Skicka till Birkagården
Birkagården
Att: Christer Zingmark 
Karlbergsvägen 86 B
113 35 Stockholm 

CHRISTER ZINGMARK 
Kurs- och lokalansvarig Birkagården

Telefon 08-525 230 04 
 E-post christer.zingmark@birkagarden.se

Ve
rs
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n 

1.
1

Blomsterfesten 
Elsa Beskows Sagoverkstad

Med reservation för förändring. 

Blomsterfestens pedagogiska besök är mycket uppskattat av Stockholms skolor och förskolor. Här upptäcker ni 
nya vägar att skapa och upptäcka språket med era barngrupper. 


