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110-ÅRINGEN FORTSÄTTER ATT VÄXA
Arbis fortsätter sitt jubelår 2018. Det är 110 år sedan såväl det svenska som det finska  
arbetarinstitutet inledde sin verksamhet. Det firar vi med en gemensam konsertfest 20.11.

Men Arbis ska vara lite av en fest varje dag. Det talar också statistiken om för hela 650 000  
personer deltar årligen i de kurser landets 181 institut ordnar. Arbis i Åbo håller sig väl framme.  
Antalet kursdeltagare har fortsatt att stiga från år till år. Under de senaste fem åren har vi ökat  
med närmare 100 %. Det som också är rätt unikt för oss är att vi intresserar olika åldersgrupper  
rätt jämnt.

Arbis är ett stort samarbetsprojekt. Eftersom vi i stort har vuxna studerande betyder det att var och 
en av oss som går på Arbis med sin livserfarenhet bidrar till att skapa den intressanta helhet Arbis 
blir. I kombination med vår kunniga lärarkår borgar det för att vi kan erbjuda en inspirerande och 
högklassig utbildning. 

Vi hoppas att det studieprogram du håller i din hand inspirerar dig till många festliga stunder till-
sammans med oss i höst. Vi har igen strävat efter att bygga upp en helhet där vi beaktar våra stu-
derandes olika möjligheter. Vi bjuder följaktligen på längre och kortare kurser på både dag- och 
kvällstid varvat med föreläsningar och veckoslutskurser.
 
Vi vill också framhålla att Arbis är öppet för alla oberoende av modersmål och hemort.

Så – vilken kurs eller föreläsning ska du gå på i höst?

Sixten Westerby
rektor

EVERYONE IS WELCOME TO STUDY AT ARBIS 
If you do not speak Swedish or do not have a Finnish social security number, you can register for 
courses by visiting the registrar’s office at Kaskisgatan 5, 5th floor. Enrolment starts on 15.8.2018 at 
18.00. If you have questions, you can call us daytime at 044 907 4737. 

We offer several Swedish language courses for foreigners. Otherwise the courses are taught in  
Swedish. If you want to learn Swedish in connection with another subject, you are welcome to  
participate in courses in yoga, handicrafts, art, music or other subjects offered by Arbis. 

For more information, please check out our website at www.aboarbis.fi. We at Arbis hope that you 
will join us and acquire new knowledge, explore traditions and enjoy new experiences! 

Sixten Westerby 
principal
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Åbo svenska arbetarinstitut upprätthålls av Åbo stad 
och har verkat sedan 1908. Alla kurser och föreläsningar är  
öppna för alla oavsett hemkommun och modersmål. Vissa 
kurser är också öppna för barn. I Arbishuset verkar också Åbo 
stads finskspråkiga arbetarinstitut – Turun suomenkielinen  
työväenopisto samt delar av S:t Olofsskolan, Sirkkalabackens 
skola och Luostarivuoren koulu.

ANMÄLNINGSTIDER OCH KURSSTARTER

Nätanmälningstiden på www.aboarbis.fi till höstens kurser  
börjar onsdag 15.8.2018 kl. 18.00. Anmälningstiden till de fles-
ta kurser går ut ca en vecka före aktuell kursstart. I vissa fall 
kan man anmäla sig också efter att anmälningstiden gått ut 
om det finns plats på kursen. Också till föreläsningarna ska 
man anmäla sig via nätet. Om det finns plats kan man anmäla 
sig till föreläsningar även vid dörren till ett förhöjt pris. Kurser 
som inte lockat tillräckligt med deltagare då anmälningstiden 
gått ut inhiberas och de anmälda meddelas.

Snabbast anmäler man sig via www.aboarbis.fi där kurs-
programmet kontinuerligt uppdateras. För den som inte 
använder dator går det att anmäla sig personligen på Arbis, 
Kaskisgatan 5 fr.o.m. samma tid som ovan. Då du anmält dig 
via nätet får du omgående en bekräftelse till den e-postadress 
du uppgett. Något annat bevis behöver och får du inte för att 
komma till kursen/föreläsningen. Arbis meddelar inte separat 
om kursstart.

Om du inte ryms med på kursen får du en reservplats. Arbis 
meddelar dig om du senare får en ordinarie plats.

De flesta av höstens kurser och föreläsningar börjar v. 36 eller 
37. Arbis håller inget höstlov. Ingen undervisning ges 5.12 och 
6.12.

Anmälningstiden till kurserna och föreläsningarna våren 2019 
börjar tisdag 11.12.2018 kl. 18.00 via www.aboarbis.fi samt på 
Arbis kansli.

AVGIFTER

Alla kursavgifter, även för föreläsningar, faktureras. Du får  
under höstens lopp en räkning hem per post. Alla studieplatser 
vid Arbis är individuella; det går inte att överföra en studieplats 
till en annan person.

Om du inte har annullerat din anmälning inom bestämd tid 
(se nedan) har du förbundit dig att betala kursavgiften och 
eventuella produktavgifter. Obetald kursavgift går till indriv-
ning. Kursavgiften återbetalas inte. Med sjukintyg som utvisar 
förhinder att delta i den aktuella kursen kan rektor besluta om 
avvikande avgift.

Enstaka kursgånger som faller bort t.ex. om läraren insjuknar 
eller vid lagstadgade utrymningsövningar ersätts inte.

Avgift för kursintyg 10 €. Om du vill ha dina kunskaper  
bedömda, diskutera frågan med din lärare i början av kursen. 

Vissa kurser har av olika orsaker nedsatt kursavgift vilket anges 
vid respektive kurs.
 

ANNULLERING 
OCH AVBRYTANDE AV KURS

Eventuell annullering kan du göra kostnadsfritt senast en 
vecka före kursen/föreläsningen börjar. Annulleringen görs 
elektroniskt via Arbis kurswebbplats under fliken ”Egna upp-
gifter” om du anmält dig via nätet, annars genom att kontakta 
Arbis. Om du inte har annullerat din anmälning inom bestämd 
tid har du förbundit dig att betala kursavgiften och eventuell 
produktavgift. Obetald kursavgift går till indrivning.

Om du avbryter kursen efter att kursen startat meddela: arbis@
turku.fi eller tel. 044 907 4737. Kursavgiften återbetalas inte.

Lärarna tar inte emot kursanmälningar, eventuella annulle-
ringar eller meddelanden om avbrytande av kurs. Anmälning-
ar eller meddelanden om annulleringar som görs enbart till 
läraren är inte giltiga.

Om kursen av någon orsak inte börjar får de anmälda medde-
lande per sms, mejl eller telefon. I allmänhet avgörs om en kurs 
startar senast en vecka före planerat startdatum. Arbis förbe-
håller sig rätten att göra förändringar i studieprogrammet.

Anmäl dig via 
www.aboarbis.fi 

till höstens kurser fr.o.m
onsdag 15.8.2018 kl. 18.00.

A
rb

is
A

rb
is

 



79www.aboarbis.fi facebook.com/aboarbis

OPEN BADGES

Open Badges utfärdas för vissa kurser på  
Arbis. En Open Badge är ett digitalt kurs-
intyg som synliggör kunskap och färdigheter.  
Studerande har möjlighet att ansöka om 
Open Badges för kursen Swedish A1.2 och 

Praktisk svenska A2.2. På lång sikt är målet att institutet 
beviljar Open Badges i allt fler kurser. Läs mera om Open 
Badges på institutets webbplats www.aboarbis.fi.

ÖVRIGT

Undervisningsspråket är svenska om inte annat uppges. 

Arbis är ett vuxeninstitut. Arbis kurser/föreläsningar är  
avsedda för vuxna om inte annat anges. Konsultera Arbis 
kansli om du vill ta med ett barn på någon kurs. 

Arbis försäkrar inte sina studerande för olycksfall eller skada 
under kurs. 

Studerandena står själva för kostnaderna för eventuellt  
studiematerial inklusive individuella gymnastik- och yoga-
mattor m.m.

Nivån på de flesta språkkurserna följer den europeiska  
referensramen och beskrivs på Arbis webbplats under  
rubriken ”Om oss/allmänna frågor”.

En lektion är i regel 45 min. Är kursen längre än 90 min per 
gång är en paus på 15 min inplanerad. Under heldagskurser är 
den inplanerade paustiden minst 60 min. Läraren bestämmer 
tillsammans med de studerande när pauserna hålls.

Förutom i institutshuset på Kaskisgatan 5 hålls kurser även  
i bl.a. S:t Olofsskolan vid Klostergatan 11, Luostarivuori 
skola vid Klostergatan 13, Åsalen i samma byggnad som  
Katedralskolan vid Östra Strandgatan 2 och i Gillesgården  
vid Auragatan 1. Utrymmena för kursen nämns vid kursbe-
skrivningen. 

I institutshuset finns hiss och på andra våningen en handi-
kappanpassad toalett. Duschutrymmen i källarvåningen.  
På entréplan Café Dominic.

DATASKYDDSBESKRIVNING

Arbis dataskyddsbeskrivning finns på Åbo stads sida 
https://rekisteri.turku.fi

KONTAKTUPPGIFTER

Adress: 
Åbo svenska arbetarinstitut, “Arbis”, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo 

E-post: arbis@turku.fi

För senaste nytt: 
www.aboarbis.fi eller www.facebook.com/aboarbis

Följ oss även på Instagram: @aboarbis 

Tel: 044 907 4737. Det går även att skicka sms till numret. 

Sixten Westerby, rektor 
02-262 9896 • sixten.westerby@turku.fi

Henrik Forsblom, planerare på deltid
040 847 4672 • henrik.forsblom@turku.fi

Kai Alajoki, planerare på deltid
02-262 9895 • kai.alajoki@turku.fi

Anja Lindqvist, textillärare på deltid
anja.lindqvist@turku.fi

Vaktmästare (mån.–tors. kl. 10–21.45 och fre. kl. 9–15)
050 432 3674 eller 040 139 3061 

Rektor Sixten Westerby

Foto: Markku Koivumäki, Kamera-Boden

Textillärare Anja Lindqvist,
Planerare Henrik Forsblom,
Planerare Kai Alajoki

Foto: Sixten Westerby
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Föreläsningar • Specialevenemang

tis. 16.10 kl. 18.45–20.15 • Lena Huldén 
810313 KAN VI ÄTA INSEKTER? (8 €)
Se sid 85.

tors. 11.10 kl. 18.00–20.00 • Cristina Andersson 
320289 ARTIFICIELL INTELLIGENS OCH ROBOTIK (0 €)
Se sid 83.

tis. 25.9 kl. 19.00–20.30 • Fredrik Nygård 
320286 ETT LIV PÅ LÅNAD TID – OM SPELMISSBRUK OCH DESS KONSEKVENSER (8 €)
Se sid 83.

tis. 23.10 kl. 19.00–20.30 • Kurt Långkvist 
320114 FÖR GAMMAL FÖR ATT ARBETA? Om åldersdiskriminering i arbetslivet (8 €)
Se sid 82.

tis. 18.9 kl.18.00–19.30 • Tom Kankkonen
320285 TOM KANKKONEN: TURKIET – LANDET SOM VÄNDE EUROPA RYGGEN (8 €)
Se sid 83.

tis. 2.10 kl. 19.00–20.30 • Siv Sandberg
320287 VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORMEN I ETT NÖTSKAL (0 €)
Se sid 83.

ons. 10.10 kl. 18.00–19.30 • Eva Costiander-Huldén
320288 BESÖK ÅBOS VÄRLDSMINNE – PROFESSOR JOHAN GADOLINS SAMLINGAR (8 €)
Se sid 82.
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tis. 13.11 kl. 18.00–19.30 • Christian Andersson
340182 VÄLJ RÄTT INTERNETANSLUTNING (8 €)
Se sid 88.

tis. 4.12 kl. 18.00–19.30 • Andrea Södergård
320115 HUMANITÄR RÄTT – VAD ÄR DET? (8 €)
Se sid 82.

fre. 9.11 kl. 18.00–20.00
110232 AFTONKONSERT I SVENSKA VECKAN (0 €)
Se sid 99.

tis. 20.11 kl. 18.00–20.00
110233 ARBIS OCH TYÖVÄENOPISTOS 110-ÅRS KONSERTFEST (0 €)
Se sid 84. 110 år

mån. 5.11 kl. 18.00–19.30 • Mikael Sjövall
320290 MIKAEL SJÖVALL: DEN SVENSKA MINORITETEN I ESTLAND (8 €)
Se sid 84.

tis. 30.10 kl. 19.00–20.30 • Liisa Suopanki
320377 DET DU BÖR VETA OM ÄTSTÖRNINGAR (8 €)
Se sid 93.

lör. 27.10 kl. 13.00–15.45 • Erik Lundén
420112 VAR ENERGISMART – SPARA HUNDRALAPPAR (13 €)
Se sid 82.

Föreläsningar • Specialevenem
ang
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Historia • Släktforskning

130190 SLÄKTFORSKNING (26 €) 
ons. 26.9–21.11 kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 423 Kaskisgatan 5 • Veli Pekka Toropainen 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 18.9
För såväl nya som avancerade utövare av släktforskning. Vi 
bekantar oss med gamla dokument såsom kyrkböcker, dom-
böcker och skattelängder. Vi lär oss tolka och läsa material ur 
en släktforskares perspektiv. Veli Pekka Toropainen är FD i finsk 
historia, tidigare ordförande för Åbonejdens släktforskare och 
har släktforskat i över 30 år. 

320288 BESÖK ÅBOS VÄRLDSMINNE
 – PROFESSOR JOHAN GADOLINS SAMLINGAR, 
föreläsn. ons. 10.10 kl. 18.00–19.30 (8 €)
BOKTORNET, ÅBO AKADEMIS HUVUDBIBLIOTEK Domkyrko-
torget 2 • Eva Costiander-Huldén 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 9.10
Åbo Akademis bibliotek förvaltar den så kall-
lade Gadolinska samlingen med ca 3 400 band, 
en samling som av Unesco nyligen upptagits i 
det nationella världsminnesprogrammet. Un-
der föreläsningen på Akademins huvudbibliotek 
(Boktornet) redogör servicechefen FM Eva Costi-
ander-Huldén för den unika Åboforskaren Johan 
Gadolins (1760–1852) mångsidiga liv. Han var professor i kemi 
vid Kungliga Akademien i Åbo, anlade fruktträdgården Surutoin 
och var aktiv i Finska hushållningssällskapet. Vi får exempel på 
hur Gadolin byggde upp sitt bibliotek, och hur bokhandlare, bok-
bindare och boktryckare samverkade under slutet av 1700-talet 
och i början av 1800-talet och hur det kom sig att samlingarna 
finns bevarade än i dag trots Åbo brand. Föreläsningsavgift för 
förhandsanmälda 8 €. Anmälning vid dörren 12 €.

Juridik

320114 FÖR GAMMAL FÖR ATT ARBETA? Om åldersdiskrimi-
nering i arbetslivet, föreläsn. tis. 23.10 kl. 19.00–20.30 (8 €)
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen Kaskisg. 5 • Kurt Långkvist 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 22.10 (kl. 14) 
En arbetsgivare får inte diskriminera en anställd, arbets-
sökande, praktikant eller inhyrd personal utgående från åldern. 
Men det finns undantag där det är tillåtet att särbehandla p.g.a. 
ålder. Föreläsningens mål är att ge en inblick i lagstiftningen 
och vilka rättigheter var och en har. Förhöjd föreläsnings avgift 
vid dörren för icke förhandsanmälda. PL Kurt Långkvist är  
undervisningsplanerare och lärare i rättsvetenskap vid Centret 
för livslångt lärande vid Åbo Akademi/Öppna universitetet. 

320115 HUMANITÄR RÄTT – VAD ÄR DET? 
Föreläsn. tis. 4.12 kl.18.00–19.30 (8 €)
Gatuplan, rum 109. Föreläsningssalen Kaskisg. 5
 • Andrea Södergård
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 3.12 
Den internationella humanitära rätten strävar efter att reglera 
effekterna av väpnade konflikter. Den internationella humani-
tära rätten bygger på Genèvekonventionerna, som ger Röda 
Korset ett särskilt mandat att skydda civila, krigsfångar och  
sårade soldater. Föreläsningen ”Humanitär rätt” ger en kort  
introduktion till den humanitära rätten och Röda Korsets  
speciella roll i väpnade konflikter. Föreläsaren Andrea  
Södergård är PM i folkrätt och utbildare i humanitär rätt inom 
Röda Korset. Föreläsningen hålls i samarbete mellan Åbo 
svenska arbetarinstitut och Röda Korsets Åbolandsdistrikt.

Ekonomi

320284 ATT FÖRSTÅ EU
 – baskunskap inför EU-valet 2019 (37 €)
ons. 5.9–28.11 kl. 19.30–21.00 
4 vån. Rum 423 Kaskisgatan 5 • Christer Lindholm 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 28.8 
Borde EU utvecklas till en förbundsstat? Eller borde de enskilda 
medlemsländerna få mer att säga till om? Hur ser eurons fram-
tid ut? Och vad borde EU göra för att bemöta den allt starkare 
nationalismen i många medlemsländer? Kursen ger svar på 
de här och många andra liknande frågor. Du får en överblick 
av den europeiska integrationens historia, nuläge och fram-
tidsutsikter med fokus på EU:s framtida utmaningar. Christer 
K. Lindholm är ED i nationalekonomi, ekonomikolumnist och 
vetenskapsförfattare.

420112 VAR ENERGISMART – SPARA HUNDRALAPPAR, 
en oktoberlördag 27.10 (13 €)
lör. 27.10 kl. 13.00–15.45 
4 vån. Rum 422 Kaskisgatan 5 • Erik Lundén 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 18.10 
Hitta det bästa sättet att generera värme,  
el och ventilation på ett miljövänligt sätt! 
Kom på endagskursen som tar upp olika 
energiformer och hur man kan göra för att 
spara på miljön och få mer över i plånboken. 
Vi kommer även att kort diskutera priserna på 
olika alternativ. Erik Lundén skrev 1989 sin av-
handling ”Sol är allt du behöver”. Han har drivit ett eget företag 
med alternativ energi som specialitet.

320286 ETT LIV PÅ LÅNAD TID – OM SPELMISSBRUK OCH 
DESS KONSEKVENSER, föreläsn. tis. 25.9 kl.19.00–20.30 (8 €)
Se sid 83.
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320287 VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORMEN I ETT NÖT-
SKAL, avgiftsfri föreläsn. tis. 2.10 kl. 19.00–20.30 (0 €)
Gatuplan, rum 109. Föreläsningssalen Kaskisg. 5 • Siv Sandberg 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 1.10 
Vad är det egentligen som avgörs i landskaps-
valet? Vilka uppgifter ska landskapen sköta  
efter reformen? Parallellt med landskaps-
reformen genomförs också en vårdreform, 
men vad innebär reformen i praktiken? I sam-
band med föreläsningen finns det möjlighet 
till diskussion. PL Siv Sandberg är forskare och 
projektchef vid Åbo Akademi med kommuner, 
reformer och lokalt beslutsfattande som special-
områden. Föreläsningen är avgiftsfri men förutsätter förhands-
anmälan. 

320289 ARTIFICIELL INTELLIGENS OCH ROBOTIK
 – avgiftsfri föreläsn. tors. 11.10 kl. 18.00–20.00 (0 €)
Gatuplan, rum 109. Föreläsningssalen Kaskisgatan 5
 • Cristina Andersson 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 10.10 
Digitaliseringen förändrar vårt liv och vårt samhälle i allt  
snabbare takt. Men det är bara början! Robotiken är följande 
steg i utvecklingen. Vilken är då människans framtida roll?  
Under föreläsningen målar vetenskapsförfattaren och  
konsulten Cristina Andersson upp våra framtidsbilder. Hon 
var med om att arrangera Finlands första robotvecka 2014 
och har jobbat med skogs-, metall- och livsmedelsindustrin 
för att skapa framtidens segrare. Hennes böcker The Winning 
Helix kom ut 2006 och Boho Business 2012. Tack vare  
samarbetet med Kvinnliga akademiker i Åboland r.f. uppbärs 
ingen föreläsningsavgift men alla måste anmäla sig till  
Arbis helst i förväg via nätet eller senast vid dörren innan  
föreläsningen börjar. För mer information Kvinnliga Akademi-
ker i Åboland r.f http://www.kvakaboland.com/

320284 ATT FÖRSTÅ EU
 – baskunskap inför EU-valet 2019 (37 €)
Se sid 82.

320288 BESÖK ÅBOS VÄRLDSMINNE
 – PROFESSOR JOHAN GADOLINS SAMLINGAR, 
föreläsn. ons. 10.10 kl.18.00–19.30 (8 €)
Se sid 82.

Samhälle • Politik

320285 TOM KANKKONEN: TURKIET – LANDET SOM VÄNDE 
EUROPA RYGGEN, föreläsn. tis. 18.9 kl.18.00–19.30 (8 €)
Gatuplan, rum 109. Föreläsningssalen Kaskisg. 5 • Tom Kankkonen 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 17.9 
Yle-journalisten Tom Kankkonen går igenom 
Turkiets utveckling från en lovande EU-med-
lemskandidat till ett land på väg mot diktatur. 
Kampen står bland annat mellan islamister 
och västligt inriktade. Den olösta kurdfrågan är 
ett annat sår. Tom Kankkonen är journalist vid 
Yles finska nyhetsredaktion. Han har följt med 
Turkiet sedan början av 1990-talet och bodde i  
landet 1994–2001. Han har efter det gjort flera reportageresor 
till Turkiet och publicerat en faktabok 2005 (Turkki – Eurooppaa 
ja Aasiaa). 2016 belönades han med Bonniers stora journalist-
pris för sin bevakning av Syrien, Irak och Turkiet. Föreläsnings-
avgift för förhandsanmälda 8 €. Anmälning vid dörren 12 €. 

320286 ETT LIV PÅ LÅNAD TID – OM SPELMISSBRUK OCH 
DESS KONSEKVENSER, föreläsn. tis. 25.9 kl.19.00–20.30 (8 €)
Gatuplan, rum 109. Föreläsningssalen Kaskisg. 5 • Fredrik Nygård
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 24.9 
Fredrik Nygård (41) har levt ett liv med grovt spelmissbruk. Han 
har lurat till sig 2,5 milj. euro av kreditinstitut, företag och ett 
500-tal privatpersoner. Han har pendlat mellan femstjärniga 
lyxhotell och ett liv på gatan och svävat mellan ångest och 
självmordsförsök. I dag reser Vasabon Nygård runt i Norden och 
berättar om hur ett spelmissbruk kan förstöra en människas 
liv. Han vill att vi ska upptäcka missbruk i tid så att ingen annan 
ska behöva sjunka lika djupt i det mest tillgängliga missbrukar-
träsket. Antalet spelande kvinnor i den övre medelåldern växer 
oroväckande mycket, men åldersgruppen 13–20 år är fortfa-
rande den största riskgruppen. Därför erbjuder Katedralskolan 
sina elever att gratis delta i föreläsningen om de anmäler sig 
inom utsatt via skolans kansli. Föreläsningsavgift för andra för-
handsanmälda är 8 €. Anmälning vid dörren 12 €. 

Foto: Tom
 Kankkonen
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130297 BRIDGE, fortsättningskurs (56 €)
tis. 4.9–11.12 kl. 18.00–21.15
5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Kati Sandström 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 27.8 
Bridge är världens mest populära kortspel och en social och 
billig hobby. Ett spel för alla från skolelever till pensionärer. 
Under kursen lär du dig spelteknik, försvarsspel och nya kon-
ventioner i huvudsak genom att spela och diskutera. Kursen 
lämpar sig för både spelare på grundnivå och mera erfarna 
spelare. Kursmaterialet delas ut av läraren. TkL Kati Sandström 
är internationell tävlingsledare i bridge och har spelat i ca 25 
år. Ej 18.9; 2.10; 23.10; 6.11 och 20.11. 

130296 FILMANALYS, varannan torsdag (27 €)
tors. 6.9–29.11 kl. 18.30–20.45
4 vån. Rum 422 Kaskisgatan 5 • Krister Lindberg 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 29.8 
På kursen analyserar vi filmer vi sett på bio. Varannan gång  
diskuteras månadens film och varannan filmteori såsom bild-
stilar, konsten att läsa bilder, filmberättelsens byggstenar och 
olika former av filmdramaturgi. Biobiljetterna ingår ej i kurs-
avgiften. Träffar varannan vecka: 6.9; 20.9; 4.10; 18.10; 1.11; 15.11 
och 29.11. Krister Lindberg är filmare och filmkritiker. Han har  
studerat filmvetenskap i Stockholm samt konst och litteratur 
vid Åbo Akademi. 

130298 BARNTEATERGRUPP, för åk 1–2 (28 €)
tors. 13.9–13.12 kl. 14.00–15.15
GILLESGÅRDEN, innergården Auragatan 1 • Linda Åkerlund 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 5.9 
Teatergruppen för åk 1–2 gör teater på alla tänkbara sätt med 
leken som utgångspunkt. Vi gör i samarbete roliga och spän-
nande fantasi-, kropps- och improvisationsövningar. Arbis 
barnteatergrupp fungerar i samarbete med Åbolands teater-
skola www.åts.fi och kan samtidigt fungera som inspirations-
källa för de barn som från åk 3 vill påbörja studier vid själva 
teaterskolan. Ej 18.10 och 6.12.2018. Arbis försäkrar inte sina 
deltagare. Linda Åkerlund är utbildad dramainstruktör och 
jobbar som teaterlärare vid Åbolands Teaterskola sedan 2009. 

110233 ARBIS OCH TYÖVÄENOPISTOS 110-ÅRS KONSERT-
FEST, avhämta din avgiftsfria biljett (0 €)
tis. 20.11 kl. 18.00–20.00
2 vån. Festsalen Kaskisgatan 5. 
Åbo stads båda arbetarinstitut inledde 
sin verksamhet för 110 år sedan. Arbis 
gav sin första undervisning 3.2.1918 och Työvä e n o p i s to 
17.2.2018. De 110 åren firar vi tillsammans med en konsertfest. 
För inträde till festen krävs en i förväg utlöst biljett. Biljetten är 
gratis men antalet är begränsat. Mer information om när man 
kan avhämta en avgiftsfri biljett ges senare under hösten via 
Arbis informationskanaler. 

120558 CULTURA ITALIANA – RES TILL ITALIEN, 
kortkurs på italienska och engelska (15 €)
Se sid 89.

 
Kultur • Film • Teater

320290 MIKAEL SJÖVALL: DEN SVENSKA MINORITETEN I 
ESTLAND, föreläsn. mån. 5.11 kl. 18.00–19.30 (8 €)
Gatuplan, rum 109. Föreläsningssalen Kaskisgatan 5
 • Mikael Sjövall
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.11 
Inom ramen för Arbis specialprogram under 
Svenska veckan berättar journalisten och för-
fattaren Mikael Sjövall om den svenska mino-
riteten i Estland. Föreläsningen utlovar bl.a. en 
bildkavalkad med fotografier samt ljudklipp ur 
den dialektala repertoaren i de estniska svensk-
bygderna. Sjövall bjuder även på brottstycken 
ur sin prisbelönta reportagebok ”På strövtåg i 
Aiboland” som gestaltar det som återstår av den svenska kul-
turen och det svenska språket i Estland. Boken finns till försälj-
ning mot kontanter. Föreläsningsavgift för förhandsanmälda 8 
€. Anmälning vid dörren 12 €. 

130294 FINLANDSSVENSK LITTERATUR, 
varannan torsdag (23 €)
tors. 13.9–22.11 kl. 18.30–20.45
5 vån. Rum 505 Kaskisgatan 5 • Annika Willberg 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 5.9 
Läs och diskutera modern finlandssvensk litteratur med för-
ankring i olika finlandssvenska regioner! Vi läser fem romaner 
från 2000-talet och träffas varannan vecka för att diskutera och 
analysera ett av verken. Vi behandlar också grundläggande  
litteraturanalys, och lär oss om t.ex. tematik och berättartek-
niker. Läslistan innefattar: Onda boken av Kaj Korkea-Aho, Du 
eller aldrig av Malin Kivelä, Is av Ulla-Lena Lundberg, Minkriket 
av Karin Erlandsson samt Maskrosgudens barn av Sabine Fors-
blom. Läraren kontaktar deltagarna efter att anmälningstiden 
gått ut och informerar om i vilken ordning böckerna ska läsas. 
Deltagarna skaffar själv böckerna. Kursledaren Annika Willberg 
är magisterstuderande i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi.

130295 KREATIVT SKRIVANDE, 
novemberveckoslutet 17–18.11 (25 €)
lör. 17.11 kl. 9.00–15.00 och sön. 18.11 kl. 9.00–14.00
ÅSALEN Östra Strandgatan 2 • Mia Franck 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 8.11 
En kurs i kreativt skrivande är att från infall och idéer skriva 
både med allvar och lek. Under två dagar ägnar vi oss åt en 
resa i berättandet. Vi funderar på dramaturgi, gestaltning, dia-
log, miljö, tid och allt som formar en berättelse. Det viktigaste 
man har med sig är sin nyfikenhet. Inga förkunskaper krävs. Ta 
med papper, penna och eventuellt dator. En timme lunch båda 
dagarna. FD Mia Franck är författare och skrivkursledare. Läs 
hennes roman Bombträdgården eller trilogin Martrådar, Mara-
minne och Marlek eller lyssna på henne i podcasten Fantastisk 
podd eller läs hennes blogg Skrifva eller hennes kolumner i ÅU.
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Mat • Dryck

810313 KAN VI ÄTA INSEKTER?, 
föreläsn. tis. 16.10 kl. 18.45–20.15 (8 €)
tis. 16.10 kl. 18.45–20.15
Gatuplan, rum 109. Föreläsningssalen Kaskisgatan 5
• Lena Huldén 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 15.10 
Insekter smakar gott! Det anser Lena Huldén, entomolog och 
docent i tillämpad zoologi vid Institutionen för skogsveten-
skaper vid Helsingfors universitet. På hennes föreläsning lär 
vi oss mer om vilken roll insekter kan komma att spela i fram-
tidens matproduktion. Hon berättar också om hur man själv 
kan föda upp insekter och använda dem i matlagningen. Även 
några smakprov utlovas! Det finns möjlighet till frågor och  
diskussion i samband med föreläsningen.   Föreläsningsavgift 
för förhandsanmälda 8 €. Anmälning vid dörren 12 €. 

810310 SUSHI – JAPANS GÅVA TILL FINLÄNDARNA, 
en septemberkväll 18.9 (10 €)
tis. 18.9 kl. 17.30–21.15
S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket Klosterg. 11 • Paul Reuter
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 10.9 
Vårens favoritkurs kommer i repris! Här lär du dig grunderna i hur 
man gör sushi. Vad är Nigirisushi och Makisushi, hur kokar man 
ett gott och lagom klibbigt ris som är grunden till all sushi? Dessa 
frågor ska du få svar på under ledning av mat- och dryckes-
fantasten Paul Reuter. Kursen hålls en tisdagskväll. Materialkost-
naden på 8–10 €/deltagare betalas kontant till kursledaren. Träff 
vid S:t Olofsskolans huvudingång. Kom i tid – ytterdörren går i lås!

810311 SMÅRÄTTER OCH PLOCKMAT,
en oktoberkväll 3.10 (10 €)
ons. 3.10 kl. 17.30–21.15
S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket Klosterg. 11 • Paul Reuter
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 25.9 
Tapas, Meze, Antipasto, Zakuska och vårt smörgåsbord – vad 
finns det för likheter och skillnader mellan dessa klassiker? På 
denna kurs blandar vi friskt ihop de olika köken men använder 
till största delen inhemska råvaror. Läraren Paul Reuter är kock 
och mat- och dryckesfantast. Materialkostnaden på 8–10 €/
deltagare betalas kontant till läraren. Träff vid S:t Olofsskolans 
huvudingång. Kom i tid – ytterdörren går i lås. 

810312 BAKA BRÖD! Två oktoberkvällar 10–11.10 (15 €)
ons. och tors. 10–11.10 kl. 18.00–21.00 
S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket Klosterg. 11 • Paul Reuter
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.10 
Lär dig grunderna i att baka med surdeg och jästdegar med 
långa jästider. Eller lär dig göra bröd snabbare jästa med jäst 
eller bakpulver. Det blir både grova, mörkare bröd och lätta 
ljusa. Kursen ordnas två kvällar efter varandra under ledning 
av mat- och dryckesfantasten Paul Reuter. Materialkostnaden 
på 8–10 €/deltagare betalas kontant till kursledaren. Träff vid 
S:t Olofsskolans huvudingång. Kom i tid – ytterdörren går i lås. 

810314 PIZZA FÖR ALLA!, en novemberkväll 7.11 (10 €)
ons. 7.11 kl. 17.30–20.30 
S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket Klostergatan 11
 • Paola Fraboni 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 30.10 
Pizza Margherita fick sitt namn efter en drottning, frutti di mare 
påminner om havet, smakerna i quattro stagioni påminner 
om årstiderna. Visste du att man kan sätta potatis och korv på  
pizzan, men att det inte finns en bolognesepizza? Kom och 
baka flera olika pizzor och smaka dig fram till din favorit!  
Ta med dig ett förkläde samt någon burk för att ta hem av det 
vi bakat i. Materialkostnaden på 12–15 € betalas kontant till  
läraren. Träff vid S:t Olofsskolans huvuddörr. Kom i tid – ytter-
dörren går i lås! PM, FM Paola Fraboni har lett matlagnings-
kurser under flera års tid. 

810315 MAT MED PROTEINER FRÅN VÄXTRIKET, 
en novemberkväll 22.11 (10 €)
tors. 22.11 kl. 17.30–21.15 
S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket Klostergatan 11
 • Paul Reuter 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 14.11 
Lär dig göra smaskiga maträtter med proteiner från växtriket! 
Under handledning av mat- och dryckesfantasten Paul Reuter 
tillreder vi rätter med både ”köttersättningar”, bönor och lin-
ser. Materialkostnaden på 8–10 €/deltagare betalas kontant till 
kursledaren. Träff vid S:t Olofsskolans huvudingång. Kom i tid 
– ytterdörren går i lås. 
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810316 HUR KOMBINERA 
MAT OCH DRYCK? 
En introduktionskväll 15.11 (8 €)
tors. 15.11 kl. 17.00–19.45 
5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5
 Ella Grüssner Cromwell-Morgan 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 7.11 

Ett gott vin tillsammans med en god maträtt behöver inte au-
tomatiskt resultera i en god helhet. Det är förbluffande lätt att 
begå gastronomiska mord – alldeles av misstag. Dryckerna har 
sin funktion om de placeras i rätt sammanhang. Kursen ger dig 
nycklarna till den innersta njutningen. Vi provar två vita och 
två röda viner tillsammans med en smakassiett och utför flera 
spännande smakexperiment – både smärtsamma och utsökta. 
Produktavgiften 10 € betalas kontant till föreläsaren. Ta med 
dig fyra vinglas och en vattenflaska. Minimiålder för deltagan-
de 18 år. Kursen leds av Ella Grüssner Cromwell-Morgan AIWS, 
CSE, sommelier och kock. En flitigt anlitad smakkonsult och 
vinföreläsare, även känd som dryckesexpert i YLEs livsstilspro-
gram Strömsö. 

810317 VINKULTUR, grundkurs (26 €)
ons. 12.9–12.12 kl. 18.00–21.00 
5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Ralf Nyman 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 4.9 
Lär dig grunderna i vinkultur! Vi går igenom 1) grundsmaker, 
2) vita druvor, 3) röda druvor, 4) mousserande viner och  
champagne samt 5) starka viner såsom sherry, madeira  
och portvin. Inga förkunskaper krävs. Varukostnader på 70 € 
tillkommer. Betalas senast 5.9. Närmare information ges direkt 
till de anmälda. Annullering senast 4.9. Vid senare annullering 
faktureras även varuavgiften. Ta med sex vinglas, ej i plast. 
Kursträffar: 12.9, 3.10, 24.10, 14.11 och 12.12. Minimiålder för 
deltagande 18 år. Ralf Nyman är långvarig medlem i vinfören-
ingen Munskänkarna i Finland. 

810318 VINKULTUR, fortsättningskurs (26 €)
ons. 5.9–28.11 kl. 18.00–21.00 
5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Ralf Nyman 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 28.8 
Italiens olika vinområden, röda och vita viner. Kursen kräver 
avlagd grundkurs i vinkunskap eller motsvarande kunskaper.  
Varukostnader på 75 € tillkommer. Betalas senast 29.8.  
Närmare information ges direkt till de anmälda. Annullering  
senast 28.8. Vid senare annullering faktureras även varu-
avgiften. Ta med sex vinglas, ej i plast. Kursträffar: 5.9, 26.9, 
10.10, 7.11 och 28.11. Minimiålder för deltagande 18 år. Ralf 
Nyman är långvarig medlem i vinföreningen Munskänkarna i 
Finland. 

810319 EN OKTOBERKVÄLL I CHAMPAGNE – området, 
historien och drycken, en introduktion 31.10 (8 €)
ons. 31.10 kl. 18.00–20.30 
5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Martin Nordell 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 23.10 
Under kvällen fördjupar vi oss i både området och drycken 
Champagne. Målsättningen är att deltagarna efter denna 
kväll ska kunna det mest väsentliga om både drycken och  
landskapet. Ta med dig två glas, helst inte i plast. En produkt-
avgift på 10 €/kväll betalas kontant till läraren. Minimiålder för 
deltagande 18 år. Innehållet i denna kurs är detsamma som i 
november. Kursen leds av ED, sommelieren Martin Nordell som 
är den första i Finland (och nr 35 i världen) som avlagt Master 
Level Certificate in Champagne.

810320 EN NOVEMBERKVÄLL I CHAMPAGNE – området, 
historien och drycken, en introduktion 21.11 (8 €)
ons. 21.11 kl. 18.00–20.30 
5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Martin Nordell 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 13.11 
Samma innehåll och villkor som i föregående kurs 810319 EN 
OKTOBERKVÄLL I CHAMPAGNE.
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Natur • Djur • Trädgård

999994 HÖSTENS FÅGELLIV, 
tre kvällsvandringar sept. – okt. (15 €)
ons. 19.9–3.10 kl. 18.00–20.30
KURSPLATSEN MEDDELAS SENARE • Hans Hästbacka 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 11.9 
Fågelvandring med fågelguiden och bild-
konstnären Hans G. Hästbacka. Vi rör oss till 
fots ca 2,5 h/kväll. Beroende på fågelbeståndet 
kan rutten variera mellan Kurala, Runsala,  
Katrinedal, Rauvola, Friskala och Littois träsk. 
Vi artbestämmer fåglar, lyssnar på läten samt 
lär oss mera om våra fåglars utbredning,  
levnadsvanor och höstflyttning. Klä dig i lämpliga  
ytterkläder och skodon, ta med handkikare och fågelbok,  
gärna också ”fika” samt ett sittunderlag. Fågelvandringarna 
sker onsdagarna 19.9, 26.9 och 3.10 . Första kvällen 19.9 samlas 
vi kl. 18 i Kurala. Exakt plats meddelas kursdeltagarna. Lämpar 
sig inte för personer med funktionsnedsättning. 

999995 VÅRA FÅGLAR ETT HELT KALENDERÅR
 – träff en gång per månad sept. 2018 –aug. 2019 (28 €)
sön. 12.9–2.12 kl. 9.00–11.00 
KURSPLATSEN MEDDELAS SENARE • Hans Hästbacka 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 4.9 
En unik kurshelhet där vi under ett helt kalenderår följer med 
fågellivet månad för månad. Kursen sker som vandringar  
2 h en söndagsförmiddag per månad under september t.o.m. 
december. Hela kursen börjar med en kort teoridel onsdag 
12.9 kl. 18.00–19.15 i Arbishuset. Höstens vandringar sker 16.9, 
7.10, 4.11 och 2.12 i Friskalaområdet. Under våren och som-
maren 2019 fortsätter kursen på motsvarande sätt från januari 
t.o.m. augusti. Och då är kalenderåret fullt! Till vårens del  
anmäler man sig separat fr.o.m. 11.12. Vårens kursdel har 
en egen kursavgift. Vi artbestämmer fåglar, lyssnar på läten 
samt lär oss mera om våra fåglars utbredning, levnadsvanor 
och flyttning. Klä dig i lämpliga ytterkläder och skodon.  
Ta med handkikare och fågelbok samt gärna ett sittunderlag.  
Lämpar sig inte för personer med funktionsnedsättning.  
Lärare är fågelguiden Hans G. Hästbacka.

602115 SKÖT DINA VÄXTER PÅ VINTERN, 
tre septemberkvällar (15 €)
ons. 5–19.9 kl. 17.45–19.15 
4 vån. Rum 423 Kaskisgatan 5 • Elina Huhtala 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 28.8 
Hur övervintrar man ute- och krukväxter? Finns det något man 
kan odla inne när det är kallt och mörkt ute? En kurs om de 
möjligheter man har med växter när allt där ute ännu sover. 
Elina Huhtala är trädgårdsmästare och har specialiserat sig på 
växtproduktion. 

830203 CROSSNATURE – träna ute i naturen (25 €)
Se sid 104.

999997 STUDERA STJÄRNHIMLEN I OKTOBER, 
kortkurs två ggr med bl.a. kvällsvandring (15 €)
Se sid 87.

810313 KAN VI ÄTA INSEKTER?, 
föreläsn. tis. 16.10 kl. 18.45–20.15 (8 €) 
Se sid 85.

420112 VAR ENERGISMART – SPARA HUNDRALAPPAR, 
en oktoberlördag 27.10 (13 €)
Se sid 82.

 

Navigation • Astronomi

510257 BLI SKÄRGÅRDSSKEPPARE (51 €)
tis. 18.9–4.12 kl. 18.00–20.30
4 vån. Rum 404 Kaskisgatan 5 • Björn Friberg 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 10.9 
Navigatorer och annan teknisk utrustning är bra så länge  
de fungerar. Lita inte enbart på dem – lär dig navigera själv 
i skärgården och tillämpa nationella och internationella  
sjövägsregler. Kursen är för nybörjare och andra som vill  
förbättra sina kunskaper i navigation. Följer Finlands Naviga-
tionsförbunds kursprogram. Studiematerialet på ca 80 € kan 
köpas kontant av läraren. Består av boken Skärgårdsnaviga-
tion, övningssjökort och bestick. Kursen kan avslutas med  
Finlands navigationsförbunds skärgårdsskepparexamen  
fredag kväll 14.12.2018. Avgiften och tentamenstiden för  
examensprovet ingår inte i Arbiskursen. Finns intresse  
erbjuder Arbis en kurs i kustnavigation våren 2019. Björn  
Friberg är av Finlands Navigationsförbund auktoriserad lärare 
och båtbesiktningsman. 

999997 STUDERA STJÄRNHIMLEN I OKTOBER, 
kortkurs två ggr med bl.a. kvällsvandring (15 €)
tis. 2–9.10 kl. 18.30–19.15
5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Johan Lindén 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 24.9 
Vad händer på stjärnhimlen i oktober? Ta en titt på  
natthimlen och dess under. Kursen består av en förberedande 
föreläsning och en kvällsvandring. Föreläsningen hålls tis. 2.10 
kl. 18.30–19.15 i Arbis utrymmen. Datumet för kvällsvand-
ringen är beroende av vädret. Vi siktar på 9.10 eller 16.10. Inför 
kvällsvandringen samlas vi kl. 20.30 på överenskommen plats. 
Efter vandringen finns det möjlighet att samlas på t.ex. ett 
café för att diskutera vad vi sett och observerat. TkD Johan  
Lindén är docent vid ÅA och långvarig medlem i föreningen för  
astronomi Ursa. 
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Data • Fotografering

340180 FOTOGRAFERA – mer än automatinställning (34 €)
tis. 11.9–27.11 kl. 18.00–19.30 
4 vån. Rum 403. Dataklassen Kaskisgatan 5 • Aras Jarjis 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 3.9 
Lär dig din kameras funktioner och utvecklas som fotograf. 
Den digitala systemkameran möjliggör mycket mer än bara 
”auto”-bilder. Vi lär oss fotografera bl.a. naturen, staden, torg, 
sport och porträtt i studiomiljö. Kursen tar också upp hur du 
hanterar dina bilder på datorn och olika redigeringsalternativ 
med olika program. Ta med din egen kamera och din bärbara 
dator. Datorer finns också att låna på Arbis. Delar av kursen 
fungerar som praktiska workshoppar. FM Aras Jarjis har varit  
videofotograf och tecknare på HBL samt AD och journa-
list. Han har examen i grafik, fotografering och måleri från  
Accademia di Belle Arti Vannucci Perugia, Italien. 

340181 ANVÄND DIN SURFPLATTA, 
ipad-kortkurs för seniorer (15 €)
tors. 27.9–18.10 kl. 17.30–19.00
4 vån. Rum 403. Dataklassen Kaskisgatan 5 • Christian Andersson 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 19.9 
Har du en surfplatta och en hög obesvarade frågor om hur du 
ska och kan använda den? Ta med ”paddan” och kom på kurs!  
Vi går i lugn takt igenom olika användningsmöjligheter – alla 
funderingar är välkomna. Christian Andersson är diplomingenjör 
i datateknik och har sedan 2012 hållit kurser i datorhantering.

340182 VÄLJ RÄTT INTERNETANSLUTNING
 – föreläsn. tis. 13.11 kl. 18.00–19.30 (8 €)
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen Kaskisg. 5
 • Christian Andersson 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 11.11 
Funderar du på vilken internetanslutning du ska välja till ditt 
hem, din stuga eller arbetsplats? Vilken kapacitet ska man välja 
och vilka enheter klarar de olika anslutningarna av? Vilka är för- 
och nackdelarna? Under föreläsningen går diplomingenjören i 
datateknik Christian Andersson genom olika typer av anslut-
ningar d.v.s. fasta och trådlösa. I samband med föreläsningen 
finns det också möjlighet till diskussion. Föreläsningsavgift för 
förhandsanmälda 8 €. Anmälning vid dörren 12 €. 

320289 ARTIFICIELL INTELLIGENS OCH ROBOTIK
 – avgiftsfri föreläsn. tors. 11.10 kl. 18.00–20.00 
Se sid 83.

Språk

 Teckenspråk  
120200 GRUNDERNA I TECKENSPRÅK , 
oktoberveckoslutet 27–28.10 (25 €)
lör. och sön 27–28.10 kl. 10.00–15.30 
4 vån. Rum 423 Kaskisgatan 5 • Lena Wenman 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 18.10 
En grundkurs i finlandssvenskt teckenspråk. För dig som är ny-
börjare, men även för dig som redan kan en del stödtecken. 
Kursen tar kort upp vissa skillnader mellan finskt och finlands-
svenskt teckenspråk. Fokus under kursen ligger på teckenspråk 
i vardagliga situationer. Kursen omfattar: teckenspråkets struk-
tur, handalfabetet, räkneord, grundordförråd, cirka 150 tecken, 
kommunikationsövningar, förståelseövningar, dövkännedom 
samt dövkultur. Lena Wenman, socionom YH, är utbildad tecken-
språksinstruktör och har undervisat i teckenspråk sedan 1997.

 Engelska  
120382 ENGLISH CONVERSATION B2, daytime (37 €)
tors. 6.9–29.11 kl. 11.00–12.30 
5 vån. Rum 506 Kaskisg. 5 • Leigh Ann Lindholm, Priscilla Purssila
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 29.8 
Intermediate level and above. The course offers the opportunity 
to develop speaking skills in a supportive setting. The choice of 
topics covered is flexible and mainly taken from current events 
and the participants’ own interests. Course aims are: increased 
confidence and ease in speaking; improved vocabulary and 
pronunciation; awareness of communication cultures. Leigh 
Ann Lindholm är certifierad för att undervisa engelska för icke 
engelskspråkiga. Priscilla Purssila vikarierar i slutet av termi-
nen. Båda har engelska som modersmål. 
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 Franska  
120472 FRANSKA A2.2 PARLONS ENSEMBLE, 
startnivå ca 200 h tidigare studier (34 €)
tors. 6.9–29.11 kl. 17.45–19.15 
5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Kaarina Valtanen 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 29.8 
Älskar du franska språket? Vill du öva dig att prata om vardagslivet, 
nyheter, känslor och händelser? Ska du resa till länder där man 
pratar franska? Det vardagliga livets höjdpunkter diskuteras, 
men också resor och hobbyer samt intressen och nyheter 
som berör oss. Egna teman är också välkomna. Kom med och 
njut av att tala franska med oss. Startnivå ca 2,5 år vid Arbis. Ej 
15.11. HuK Kaarina Valtanen har undervisat franska, engelska 
och finska sedan 1987. 

 Grekiska  
120504 KALIMERA! NYGREKISKA FÖR NYBÖRJARE A1 (34 €)
tors. 6.9–29.11 kl. 19.30–21.00 
5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Loukia Lindholm 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 29.8 
En kurs för dig som vill lära dig grunderna i det moderna  
grekiska språket. Vi lär oss det grekiska alfabetet, vanliga 
ord och enkla fraser som rör konkreta vardagssituationer.  
Vi koncentrerar oss på muntlig kommunikation med tonvikt på 
vardagliga situationer, resor, shopping och restaurangbesök. 
Ingen kursbok, läraren förser dig med material. Kursen kräver 
inga förkunskaper. Ej 15.11. FM Loukia Lindholm arbetar som 
timlärare vid ÅA och har grekiska som modersmål. 

 Italienska  
120556 ITALIENSKA A1, för nybörjare (37 €)
mån. 10.9–3.12 kl. 17.15–18.45 
4 vån. Rum 423 Kaskisgatan 5 • Stefania Federico 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 
En kurs för dig som vill inleda dina studier i italienska med 
en erfaren lärare som har språket som sitt modersmål. Lär 
dig grundläggande grammatik och typiska ord och uttryck 
för att komma igång med kommunikationen. Kursen lämpar 
sig för studerande som snabbt vill lära sig att uttrycka sig på  
italienska och tar också upp italiensk kultur och vardag.  
Läraren förser dig med eget material, tillgängligt på svenska. 
Undervisningen sker främst på italienska och engelska, med 
inslag av svenska eller finska vid behov. FM Stefania Federico 
har undervisat i italienska och italiensk kultur bl.a. på Åbo  
Akademi. 

120557 PARLIAMO!, lätt konversation på italienska A2 (37 €)
mån. 10.9–3.12 kl. 19.00–20.30 
4 vån. Rum 423 Kaskisgatan 5 • Stefania Federico 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 
För dig som önskar utöka dina grundkunskaper i och  
utveckla din kommunikationsförmåga på italienska. Kursen 
ger dig ett urval ord och uttryck som förbättrar den vardag-
liga kommunikationen. Vi koncentrerar oss på det talade ordet 
och att förbättra vår muntliga kommunikation. Deltagarna 
kan välja olika ämnen och diskutera dem med hjälp av läraren.  
Alla ämnesområden kopplas till och belyser det italienska  
språket och den italienska kulturen. Läraren förser dig med 
material, tillgängligt på svenska. Undervisningen sker däremot 
främst på italienska och engelska men med inslag av svenska  
eller finska vid behov. FM Stefania Federico har undervisat i  
italienska och italiensk kultur bl.a. på Åbo Akademi och är född 
och uppvuxen i Italien. 

120558 CULTURA ITALIANA – RES TILL ITALIEN, 
kortkurs på italienska och engelska (15 €)
tors. 27.9–25.10 kl. 17.45–19.15 
4 vån. Rum 422 Kaskisgatan 5 • Stefania Federico 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 19.9 
Vi lär oss om den italienska kulturen med inriktning på  
resandet. Tips om de olika resmålen och de möjligheter de 
ger, detta under ledning av Stefania Federico. Hon är född och  
uppvuxen i Italien och har rest mycket i sitt hemland. Kursen  
går varannan vecka. Undervisningen sker främst på engelska 
och italienska, med inslag av svenska eller finska vid behov.  
Läraren förser dig med kursmaterial. FM Stefania Federico  
har undervisat i italienska och italiensk kultur bl.a. på Åbo  
Akademi. 

Jobba hos oss!
Har du specialkunskap i något 

ämne som du gärna vill lära ut? 
Kontakta oss och berätta 

om hurdana kurser du kunde leda!

e-post: arbis@turku.fi
tel.: 044 907 4737

Foto: Wikipedia, Julien Haler
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 Latin  
120664 LATIN – FÖRBÄTTRA DIN ALLMÄNBILDNING A1, 
för nybörjare (34 €)
tis. 11.9–4.12 kl. 19.30–21.00 
4 vån. Rum 422 Kaskisgatan 5 • Joonas Vanhala 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 3.9 
Förbättra din allmänbildning med latin! Deltagarna lär sig 
grunden i latinsk grammatik och att översätta texter från latin 
till svenska. Vi bekantar oss även med latinets historia och livet 
i antikens Rom. Inga tidigare studier i latin förutsätts. Kursbok: 
Oxford Latin Course Part 1. Ej 23.10. TM, HuK Joonas Vanhala är 
behörig latinlärare och undervisar vid Arbis och Åbo Akademi. 

120665 LATINSKA TEXTER B1.2 (34 €)
tis. 11.9–4.12 kl. 17.45–19.15 
4 vån. Rum 422 Kaskisgatan 5 • Joonas Vanhala 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 3.9 
På kursen behandlas genuina latinska texter. Syftet är att både 
språkligt och innehållsmässigt förstå, översätta och analysera 
latinsk prosa och poesi från antiken. Minst 2–3 års tidigare stu-
dier i latin krävs. Kursböcker: latinsk ordbok t.ex. Nordstedts  
latinsk-svenska ordbok och förslagsvis Erik Tidners Latinsk 
grammatik. Läraren kompletterar med eget kursmaterial.  
Ej 23.10. TM, HuK Joonas Vanhala är behörig latinlärare och  
undervisar vid Arbis och Åbo Akademi.

 Ryska  
120763 GRUNDER I RYSKA – lär dig läsa kyrilliska bokstä-
ver och låneord, septemberveckoslutet 28–29.9 (23 €)
fre. 28.9 kl. 17.45–21.00 och lör. 29.9 kl. 12.45–16.00
4 vån. Rum 422 Kaskisgatan 5 • Carina Kristola-Backlund 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 20.9 
Lär dig det kyrilliska alfabetet och bekanta dig med de  
vanligaste orden i ryskan. Att kunna stava gatunamn och  
texter på skyltar är redan en stor fördel och det finns  
förvånansvärt många besläktade ord och lånord i ryskan 
som man kan känna igen, t.ex. restoran-restaurang, stol-stol,  
stal-stål, tort-tårta, mebel-möbel och många fler. Behövligt 
kursmaterial fås av läraren. FM Carina Kristola-Backlund är  
behörig och erfaren rysklärare. 

 Spanska  
120884 SPANSKA A1, för nybörjare (37 €)
ons. 5.9–28.11 kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 422 Kaskisgatan 5 • Georgina González-Norrgård 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 28.8 
Målsättningen är att kunna berätta om sig själv, ge personlig 
information, berätta om sitt arbete eller studier, familj och 
hemland. Du lär dig också att klara av enkla situationer på 
spanska t.ex. att beställa på ett café samt att förstå och skriva 
enkla texter med vardagsinnehåll och att förstå talad spanska  
i lugnt tempo. Kursbok: Caminando 1, ca 50 €. Georgina  
González-Norrgård har spanska som modersmål och har  
undervisat på Arbis sedan 2002. 

120885 SPANSKA A1.2, 
startnivå ca 125 h tidigare studier (37 €)
ons. 5.9–28.11 kl. 17.45–19.15 
4 vån. Rum 422 Kaskisgatan 5 • Georgina González-Norrgård 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 28.8 
Vi repeterar grammatik och vokabulär från grundkursen.  
Kursbok: Caminando 2 (4:e upplagan), ca 50 €. Målsättningen 
är att lära sig kunna berätta om sig själv, sina fritidsintressen 
och hur man bor. Dessutom lär man sig att klara av enkla  
vardagssituationer på spanska t.ex. att handla i en klädaf-
fär. Kursen ger också färdighet i att förstå och skriva enkla  
texter med vardagsinnehåll samt att förstå talad spanska  
i lugnt tempo. Fortsättning på vårens kurs A1.2. Georgina  
González-Norrgård har spanska som modersmål och har  
undervisat på Arbis sedan 2002. 

120886 SPANSKA B1.2, 
startnivå ca 350 h tidigare studier (34 €)
mån. 10.9–26.11 kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 422 Kaskisgatan 5 • Georgina González-Norrgård 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 
Målsättningen är att utöka kursdeltagarnas vokabulär och  
utveckla de muntliga och skriftliga färdigheterna i spanska 
samt hörförståelsen. Vi repeterar grammatik och vokabulär 
från tidigare kurser och övar oss i att diskutera olika teman på 
spanska. Förkunskaper ca 350 h, 5,5–6 år på Arbis. Lärarens 
eget material. Georgina González-Norrgård har spanska som 
modersmål och har undervisat på Arbis sedan 2002.

120887 SPANSK KONVERSATION B2/C1 (34 €)
mån. 10.9–26.11 kl. 17.45–19.15 
5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Georgina González-Norrgård 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 
Ven a practicar con nosotros tu español! Durante el curso  
hablamos sobre diferentes temas, aprendemos nuevas  
palabras y repasamos la gramática. Kursen är avsedd för  
deltagare som har en god grund i spanska. Kursmaterialet 
fås av läraren. Georgina González-Norrgård har spanska som  
modersmål och har undervisat på Arbis från 2002. 

Kom med kursförslag!
Saknar du något i Arbis kursutbud? 

Konstakta oss med dina förslag!
e-post: arbis@turku.fi

tel.: 044 907 4737
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 Tyska  
121074 TYSK KONVERSATION B2/C1, eftermiddagskurs (37 €)
tis. 11.9–4.12 kl. 17.00–18.30 
4 vån. Rum 405 Kaskisgatan 5 • Oliver Dahlmann 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 3.9 
Kursen är avsedd för dig som vill utveckla dina muntliga färdig-
heter i tyska. Materialet består främst av aktuella texter ur tyska 
tidningar och internet men också radio. Deltagarnas önskemål 
påverkar ämnesvalet. Vid behov kan även grammatikaliska  
frågor tas upp. Oliver Dahlmann har tyska som modersmål och 
har bott i över 20 år i Åbo. Han jobbar även som auktoriserad 
translator. 

121075 TYSK KONVERSATION B2/C1, kvällskurs (37 €)
ons. 5.9–28.11 kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 404 Kaskisgatan 5 • Elisabeth Glatz 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 28.8 
Vi diskuterar kring teman vi tycker är intressanta, om livet i 
allmänhet och aktuella händelser samt utvidgar ständigt ord-
förrådet. Vi funderar på skillnaderna mellan olika dialekter och 
sociolekter, språknyanser och kulturella dimensioner som kan 
hänga ihop med språkanvändningen. Fokus ligger på muntlig 
kommunikation och vardagskommunikation. Undervisnings-
språket är tyska, vid behov också svenska. Ingen kursbok, men 
en ordbok eller elektronisk översättare kan vara bra att ha. 
Elisabeth Glatz har tyska som modersmål och lång erfarenhet 
som lärare inom både tyska (Arbis, Novia) och interkulturell 
kommunikation (ÅA).
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 Svenska • Swedish  
1202010 SWEDISH A1, for beginners – daytime (68 €  25 €)
Mon and Thu 13.9–3.12 at 12.45–14.15 
5th floor, room 506. Kaskisgatan 5 • Nicke Packalén 
Enrolment 15.8 (18:00) – 5.9 
Two days/week, Mondays and Thursdays. Learn the basics in 
Swedish, one of the two official languages in Finland. Course 
book: Mål 1, Lärobok, 4th edition, 2012: about 50 €. Nicke  
Packalén has a Master’s degree in Swedish and is a qualified 
language teacher. 

1202011 SWEDISH A1, for beginners – evening (68 €  25 €)
Mon and Thu 13.9–3.12 at 17.45–19.15
4th floor, room 404. Kaskisgatan 5 • Nicke Packalén 
Enrolment 15.8 (18:00) – 5.9 
Two days/week, Mondays and Thursdays. Learn the basics in 
Swedish, one of the two official languages in Finland. Course 
book: Mål 1, Lärobok, 4th edition, 2012: about 50 €. Nicke  
Packalén has a Master´s degree in Swedish and is a qualified 
language teacher. 

1202012 SWEDISH A1.2, startlevel from 50h (70 €  25 €)
Tue and Thu 6.9–29.11 at 17.45–19.15 
4th floor, room 423. Kaskisgatan 5 • Sara Pollesello 
Enrolment 15.8 (18:00) – 29.8 
Two days/week, Tuesdays and Thursdays. Starting level 
50 h means that the student can read, understand and  
produce short texts about familiar topics (family, home country,  
weather, hobbies etc.) and take part in simple everyday  
conversations. Course book: ”Mål 1”, 4th edition: about 50 €.  
It is possible to apply for the badge “Swedish A1” after  
completion of this course. The badge is a digital certificate in the 
Open Badge system. Sara Pollesello has a bachelor’s degree in  
comparative literature and is a qualified Swedish teacher. 

OPEN BADGES

Open Badges is a digital course certificate that makes 
visible the knowledge and proficiency gained on 
courses. Students have the 
possibility to apply for 
an Open Badge in the course  
Swedish A1.2 and Praktisk  
svenska A2.2.  The long term 
goal is to grant Open Badges in 
more and more courses. Read 
more about Open Badges at 
www.aboarbis.fi

1202013 SWEDISH A2.1, startlevel from 100h (70 €  25 €)
Tue and Thu 6.9–29.11 at 19.30–21.00 
4th floor, room 423. Kaskisgatan 5 • Sara Pollesello 
Enrolment 15.8 (18:00) – 29.8 
Two days/week, Tuesdays and Thursdays. The student has 
completed some courses in Swedish, knows the basic  
grammar and vocabulary and wants to improve his/her skills. 
The student can communicate in everyday situations and  
produce simple texts about familiar topics. Course book:  
”Mål 2”, 4th edition, about 50 €. Sara Pollesello has a bachelor’s 
degree in comparative literature and is a qualified Swedish 
teacher.
 
1202014 PRACTICAL SWEDISH – PRAKTISK SVENSKA A2.2, 
startnivå från 150 h (37 €)
mån 10.9–3.12 kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 404. Kaskisgatan 5 • Kim Lindroos 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 
Welcome to practice your Swedish! Teaching languages: Swe-
dish and English. Praktisk svenska är en kurs för dig som har 
gått grund- och fortsättningskurser, men ännu inte riktigt 
vågar tala svenska. Vi repeterar grundläggande strukturer i 
språket, men kommer också att prata mycket under kursen. 
Kursbok: Mål 2, fjärde upplagan. Det är möjligt att ansöka 
om märket ”Svenska A2” efter avklarad kurs. Märket är ett  
digitalt certifikat via Open Bagde-systemet. FM Kim Lindroos är  
utbildad lärare i svenska. 

1202015 SVENSK KONVERSATION B1, kvällskurs (37 €)
mån. 10.9–3.12 at 17.45–19.15
4 vån. Rum 422 Kaskisgatan 5 • Kim Lindroos 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 
Håll din svenska levande! En konversationskurs för dig som kan 
en del men ytterligare vill förbättra dina kunskaper i svenska. 
Vi läser t.ex. tidningsartiklar och diskuterar. FM Kim Lindroos är 
utbildad lärare i svenska. 

1202016 SVENSK KONVERSATION B2, eftermiddagskurs (37 €)
mån. 15.00–16.30 • 10.9–3.12 
5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Nicke Packalén 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 
Håll din svenska levande! En konversationskurs för dig som kan 
en del men ytterligare vill förbättra dina kunskaper i svenska. 
Vi läser t.ex. tidningsartiklar och diskuterar. FM Nicke Packalén 
är behörig lärare i svenska och engelska. 

320290 MIKAEL SJÖVALL: DEN SVENSKA MINORITETEN
I ESTLAND, föreläsn. mån. 5.11 kl. 18.00–19.30 (8 €) 
Se sid 84.

 Finska • Finnish  
Se sid 69 • See page 69 • www.turuntyovaenopisto.fi
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Psykologi 
• Mänskliga relationer

320377 DETTA DU BÖR VETA OM ÄTSTÖRNINGAR, 
föreläsn. tis. 30.10 kl.19.00–20.30 (8 €)
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen Kaskisgatan 5 
Liisa Suopanki 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 29.10 (kl. 14) 
Vad är en ätstörning och vad är det inte? 
Det gäller att känna till fakta för att kunna 
hjälpa dem som drabbas. Det handlar 
om en allvarlig sjukdom som kan drabba 
vem som helst. Liisa Suopanki är vice ord-
förande för föreningen Ätstörningsfamiljer 
i Sydvästra Finland r.f. Hon har personlig 
erfarenhet av att hjälpa drabbade , både ungdomar och på  
arbetsplatser. Suopanki leder också specialgrupper för att  
stöda anhöriga.

830405 SLAPPNA AV MED TIBETANSKA KLANGSKÅLAR, 
en septemberkväll 28.9 (13 €)
fre. 28.9 kl. 19.45–20.45 
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Emilia Nylund 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 20.9 
Vi fördjupar oss i ljudet av klangskålarna medan vi låter 
stress och spänningar smälta bort. För passet behöver du ett  
liggunderlag och bekväma kläder. Emilia Nylund är  
hälsovårdare med studier i reflexologisk zonterapi och har 
ägnat sig åt avslappning med tibetanska klangskålar sedan 
början av 2018. För personer som samma kväll deltar i både 
”Slappna av med tibetanska klangskålar” och ”Kortkurs i Nia: 
välmående för nacke, axlar och rygg” (830404) är kurs avgiften 
för de båda kortkurserna sammanlagt 15 €. Anmäl dig i så 
fall separat till de båda kurserna. Rabatten räknas ut på Arbis 
kansli. Vill du bara gå på tibetanska klangskålar är avgiften den 
normala 13 €. 

320378 PRATKVARNEN, för personer med afasi (52 €  30 €)
tis. 18.9–20.11 kl. 13.30–16.15 
5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Petra Wahteristo 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 10.9 
För personer i olika åldrar med afasi. Målsättningen är att  
främja delaktighet, förebygga marginalisering samt ge  
möjlighet till diskussion och kommunikation i en trygg  
och strukturerad grupp. Kursen består av diskussioner, spel  
och övningar som samtidigt kan fungera som inkörsport till  
annan verksamhet inom Arbis. I programmet ingår en  
kaffepaus i caféet på första våningen. Det är möjligt att delta  
i kursen med personlig assistent. Hiss till klassrummet på  
femte våningen, tillgänglig toalett på andra våningen.  
Klassrummets dörr är 80 cm bred. Anmälningar tas också 
emot på 044 907 4737. Kursen arrangeras i samarbete med  
Hjärnförbundet r.f. FM Petra Wahteristo har studerat logopedi.

320286 ETT LIV PÅ LÅNAD TID – OM SPELMISSBRUK OCH 
DESS KONSEKVENSER, föreläsn. tis. 25.9 kl.19.00–20.30 (8 €)
Se sid 83.

320114 FÖR GAMMAL FÖR ATT ARBETA? Om åldersdiskrimi-
nering i arbetslivet, föreläsn. tis. 23.10 kl. 19.00–20.30 (8 €)
Se sid 82.
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Bildkonst • Måleri 

110410 URBAN SKETCHING – skissa din resebok (49 €)
mån. 10.9–3.12 kl. 19.00–21.15 
3 vån. Rum 311 Kaskisgatan 5 • Victoria Yaroshik 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 
Passar alla som vill skissa, teckna eller måla landskap,  
arkitektur och städer. Lär dig skissa en personlig ”minnesbok” 
t.ex. medan du reser. En skissbok väcker de fina reseminnena 
till liv – något du kan dela med dig av till dina vänner. Genom 
att skissa ner sina tankar kan man koppla av och förbättra sin 
skicklighet. Du kan använda ink-pennor, akvarellpennor eller 
kol. Victoria Yaroshik är utbildad konstnär. Se www.justart.info

110411 FÄRGNAVIGATION – en väg till rätta färger (17 €)
ons. 12.9–28.11 kl. 17.00–17.45 
3 vån. Rum 311 Kaskisgatan 5 • Victoria Yaroshik 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 4.9 
Vill du en gång för alla lösa problemet med val av färger i  
målandet och i vardagen? Gör din målning mer färgbalanserad 
och tilltalande för ögat! Ta med dig dina egna akvarell-  
eller gouachefärger och akvarellpapper. Du kan även måla  
med akvarellpennor. Victoria Yaroshik är utbildad konstnär.  
Se www.justart.info 

110412 AKVARELLSTUDIO (68 €)
ons. 12.9–28.11 kl. 18.00–21.15 
3 vån. Rum 311 Kaskisgatan 5 • Victoria Yaroshik 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 4.9 
Vi målar personliga bilder i olika tekniker med valfria teman. 
Vi förbättrar vår kreativitet och lär oss släppa loss och att vara 
spontana och njuta av målningsprocessen med akvareller. 
För att lyckas på kursen bör du tidigare ha bekantat dig med 
grundteknikerna i akvarell. Ta med dig dina egna akvarell färger 
och akvarellpapper. Victoria Yaroshik är utbildad konstnär.  
Se www.justart.info
 

110413 OLJEMÅLNING, 
avgiftsfri nybörjarintroduktion 10.9 (0 €)
mån. 10.9 kl. 19.00–20.30 
2 vån. Rum 204 Kaskisgatan 5 • André Peterdi 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 
Obligatorisk för nybörjare inför kursen ”Oljemålning, kvällstid” 
nr 110414. Vi går genom bl.a. olika materialmöjligheter. Ingen 
kursavgift. Kom ihåg att anmäla dig också till den egentliga 
kursen nr 110414. 

110414 OLJEMÅLNING, kvällstid (50 €)
mån. 17.9–3.12 kl. 19.00–21.15
2 vån. Rum 204 Kaskisgatan 5 • André Peterdi 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 9.9 
Vi bekantar oss bl.a. med den klassiska ”lager-på-lager-tek-
niken” och ”alla-prima-tekniken”. Undervisningen består av 
personlig handledning och ”steg-för-steg-metoder”. Kursdel-
tagarna får i regel själva välja sina motiv – stilleben, landskap, 
människor o.s.v. Målning efter levande modell ingår som ett 
element. Den avgiftsfria kursen ”Oljemålning, avgiftsfri nybör-
jarintroduktion 10.9 ” nr 110413 är obligatorisk för nybörjare. 
Den anmäler du dig separat till. André Peterdi är konstmålare 
och utexaminerad bildkonstnär och har undervisat på Arbis 
sedan 2005. 

110415 BILDKONST, 
för personer med funktionsnedsättning (38 €)
fre. 14.9–16.11 kl. 9.00–11.15
5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Erika Adamsson 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 6.9 
Kursen ordnas delvis i samarbete med Kårkulla samkommun. 
Kursen är öppen också för andra personer med funktionsned-
sättning. Alla kan fördjupa sina konstnärliga intryck och får  
individuell handledning. Anmäl dig via nätet eller kontakta  
Arbis senast 6.9 på 044 907 4737 om du är intresserad.  
Materialkostnader 30–50 €/pers. Erika Adamsson är utbildad 
bildkonstnär. Se även www.erika-adamsson.com 
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Keramik • Emaljering

110417 PRÖVA PÅ KERAMIK, en septemberkväll 6.9 (8 €)
tors. 6.9 kl. 18.00–21.00
ÅSALEN Östra Strandgatan 2 • Araz Jarjis 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 29.8 
Ta chansen och testa en kväll om keramik är något för dig! Kom 
själv, med ditt kompisgäng eller med några arbetskamrater. 
Under tre timmar skapar du det som faller på och fyra veckor 
senare är dina alster glaserade och färdiga att avhämtas. Mate-
rialavgiften på några euro betalas kontant till läraren. Kursen 
hålls i Åsalen, Östra strandgatan 2. Ingång via den lilla järn-
porten vid gatan. FM Aras Jarjis har examen i keramik, grafik, 
fotografering och måleri från Accademia di Belle Arti Vannucci 
Perugia, Italien. 

110418 KERAMIK FÖR VUXNA OCH BARN (40 €)
tors. 13.9–29.11 kl. 16.45–18.45
ÅSALEN Östra Strandgatan 2 • Araz Jarjis 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 5.9 
Ta chansen och gör något kreativt tillsammans. Pröva på de 
olika grundteknikerna såsom kavling, tumning, ringling och 
glasering av de färdiga föremålen. Dreja skålar och tekoppar 
eller forma skulpturer eller tillverka kakel. Vi utgår från den 
nivå ni är på oberoende av om ni tidigare har jobbat med lera  
eller inte. Barn i åldern 7–12 år får delta endast i sällskap av en 
vuxen. Båda anmäler sig separat och betalar deltagar avgiften. 
Barn från 13 år uppåt kan delta ensamma. Kursen är inte  
avsedd för barn under 7 år. En materialavgift på ca 30 €  
betalas kontant till läraren. För barn 7–12 år är materialavgiften 
15 €. Kursen hålls i Åsalen, Östra strandgatan 2. Ingång via den 
lilla järnporten vid gatan. FM Aras Jarjis har examen i keramik, 
grafik, fotografering och måleri från Accademia di Belle Arti  
Vannucci Perugia, Italien. 

110419 KERAMIK, grund- och fortsättningskurs (40 €)
tors. 13.9–29.11 kl. 19.00–21.00 
ÅSALEN Östra Strandgatan 2 • Araz Jarjis 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 7.9
Arbeta med lera och forma dina egna skålar, krukor eller  
muggar. Inspiration för skapandet och förståelsen för  
hantverket hämtar vi ur olika tidsperioder med hjälp av  
kursledaren och de andra deltagarna. Kursen passar både dig 
som inte har sysslat med keramik förr och dig som redan har 
en viss erfarenhet. Du utvecklas på din egen nivå och i egen 
takt under ledning av vår erfarna kursledare. En materialavgift 
på ca 30 € betalas kontant till läraren. Kursen hålls i Åsalen, 
Östra strandgatan 2. Ingång via den lilla järnporten vid gatan. 
FM Aras Jarjis har examen i keramik, grafik, fotografering och 
måleri från Accademia di Belle Arti Vannucci Perugia, Italien. 

110416 EMALJERING, septemberveckoslutet 28–29.9 (23 €)
fre. 28.9 kl. 18.00–20.30 och lör. 29.9 kl. 11.00–15.45 
S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen Klostergatan 11 • Idun Hellström 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 20.9 
Emaljera med plast. Metoden bygger på emaljering där ett  
pulver strös på en plåtbit som värms upp så pulvret smälter.  
Med plastpulvret går emaljeringen lätt att genomföra och 
man kan enkelt göra dekorativa smycken, nyckelringar  
och små skyltar och tavlor. Ingen förhandskunskap behövs! 
Verktygskostnaden 5 € och materialet 5–10 € betalas kontant 
till läraren. Lunchpaus 60 min på lördag. Idun Hellström är 
formgivare YH. 
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Textilslöjd • Hobby

110600 NALLAR I ANTIK STIL, dagtid sept.–okt. (31 €)
mån. 10.9–29.10 kl. 14.00–17.00 
ÅSALEN Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 
Sy en värdefull nalle till dig själv eller släktens minsting!  
Antik nallarna sys för hand av mohair eller viskos och fylls med  
träspån. Materialkostnad 20–80 €/nalle. HeL Anja Lindqvist är 
Arbis ordinarie textillärare. 

110605 TEXTILHOBBY, dagtid sept.–okt. (38 €)
ons. 5.9–31.10 kl. 10.30–13.00
5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Anja Lindqvist 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 28.8 
Sy en rya, sticka sockor, knyt ett tofsdjur, brodera en kudde, 
virka en boll, kroka en väska ... Möjligheterna är många!  
Du påverkar själv vad som tas upp under kursen. HeL Anja 
Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare. 

110601 MARTHADOCKOR I TRADITIONELL STIL, 
dagtid okt.–dec. (31 €)
mån. 22.10–10.12 kl. 14.00–17.00
ÅSALEN Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 14.10 
Vi gör kopior av traditionella Marthadockor. Vi slipar och målar 
massahuvuden, syr tygkroppar och fyller dem med sågspån. 
Materialkostnad 20–80 €/docka. HeL Anja Lindqvist är Arbis 
ordinarie textillärare. 

110606 BRODERI, dagtid nov.–dec. (26 €)
ons. 7.11–12.12 kl. 10.30–13.00
5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Anja Lindqvist 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 30.10 
Brodera t.ex. inför julen dukar, adventskalender eller julkort. 
Du påverkar själv vad som tas upp under kursen. HeL Anja 
Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare. 
 
110603 VÄVNING, kvällskurs (72 €)
mån. och tis. 4.9–11.12 kl. 17.45–20.45 
ÅSALEN Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 27.8 
Väv både grövre och tunnare vävar – dukar, mattor, disktrasor 
m.m. Vi sätter upp och väver i gemensamma vävar. Informa-
tion om materialkostnader i början av kursen. Kursen pågår  
tisdagar 4.9–11.12 och måndagar 10–24.9, men för att  
vävandet ska framskrida bör deltagarna väva också under  
andra tider. Arbis arrangerar vid behov tillgång till vävsalen.  
Nybörjare har företräde. Deltagare på denna kurs har  
företräde till vårens kurs 2019 vilket betyder att större  
arbeten inte behöver bli klara under hösten. HeL Anja  
Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare. 

110610 KLÄDSÖMNAD ÄR ROLIGT, kvällskurs (56 €)
ons. 12.9–28.11 kl. 18.00–20.45
S:T OLOFSSKOLAN, textilsalen Klostergatan 11 • Berit Bragge 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 4.9 
Kom på en praktisk kurs och sy kläder för barn eller vuxna 
enligt egna behov och önskemål. Du lär dig om måttagning, 
mönster, tillskärning, sömnad och maskiner. Vi använder syma-
skinen och overlocksmaskinen mångsidigt och går igenom oli-
ka sömnadstekniska tips och knep som underlättar sömnads-
arbetet. Ta med eget material och sömnadstillbehör. Passar 
såväl nybörjare som längre hunna. Träff vid S:t Olofsskolans hu-
vudingång. Kom i tid för ytterdörren går i lås! HeL, formgivaren 
Berit Bragge har många års erfarenhet som beklädnadslärare.

110604 STICKNING, fem oktoberkvällar (26 €)
mån. 1–29.10 kl. 18.00–21.00 
ÅSALEN Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 23.9 
Lär dig grunderna eller sticka någonting annorlunda! Sticka 
t.ex. lovikkavantar, sockor i magic loop, spetsstickad duk, pläd 
i dominostickning ... Du påverkar själv vad som tas upp under 
kursen. HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare. 
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110608 LJUSSTÖPNING, en novembersöndag 25.11 (14 €)
sön. 25.11 kl. 10.00–15.30 
ÅSALEN Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 15.11 
Att stöpa ljus betyder att man doppar veken i ljusmassan 
så många gånger att ljuset blir tillräckligt grovt. HeL Anja  
Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare. 

110609 HEMSLÖJD PÅ HEMMET, eftermiddagskurs (40 €)
tis. 11.9–11.12 kl. 14.45–16.15 
SERVICEHUSET HEMMET Observatoriegatan 2 • Anja Lindqvist 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 4.9 
Kursen ordnas i samarbete med Servicehuset Hemmet och är 
främst avsedd för dess pensionärer, men öppen också för andra 
intresserade som i så fall ska anmäla sig separat. Kontakta Arbis 
på 044 907 4737 senast 4.9 om du är intresserad. Ingen nätan-
mälning. HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare. 

110602 LAPPTEKNIK MED RUNDA FORMER, 
septemberveckoslutet 14–15.9 (23 €)
fre. 14.9 kl. 17.30–20.30 och lör. 15.9 kl. 10.00–15.00 
ÅSALEN Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 6.9 
Vi lär oss fälla in cirkelrunda figurer, sy drinkarens väg m.m. Ta 
gärna med egen symaskin, så har du lättare att senare fortsätta 
på ditt arbete. HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110607 KRANSAR AV NATURMATERIAL, 
en novemberlördag 24.11 (14 €)
lör. 24.11 kl. 11.00–16.30 
ÅSALEN Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 15.11 
Gör kransar av olika naturmaterial – granris, enris, tallkvistar 
m.m. Om du inte har eget material kan du mot kontanter köpa 
av kursledaren. Tag med handskar för materialet kan kännas 
stickigt! HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare. 
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Möbel • Slöjd 

110611 TRÄSLÖJD OCH SNICKERI, 
avgiftsfri nybörjarintroduktion 10.9 (0 €)
mån. 10.9 kl. 18.00–21.00 
S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen Klostergatan 11 • Henrik Malmström
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 
Avgiftsfri obligatorisk introduktionskurs för nybörjare inför 
kurserna ”Träslöjd, eftermiddags- respektive kvällskurs” nr 
110612 resp. 110613 eller ”Snickeri och metallslöjd” nr 110614. 
På kursen ges anvisningar i säker maskinanvändning och råd 
för materialanskaffning. Introduktionen är riktad till både ny-
börjare och andra kursdeltagare som inte tidigare har slöjdat i 
S:t Olofsskolans slöjdsal på motsvarande kurser. Glöm inte att 
anmäla dig också till någon av de egentliga kurserna! 

110612 TRÄSLÖJD, eftermiddagskurs (56 €)
mån. 17.9–3.12 kl. 15.30–18.15 
S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen Klostergatan 11 • Henrik Malmström
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 9.9 
Träslöjd och snickeri för såväl nybörjare som längre hunna. 
Förverkliga dina egna projekt under handledning och med rätt 
apparatur. Kursdeltagarna står själva för materialanskaffning. 
Råd ges av läraren. Begränsat lagerutrymme. För både nybör-
jare och sådana som ej tidigare slöjdat i S:t Olofsskolans slöjd-
sal är den avgiftsfria engångskursen ”Träslöjd och snickeri, ny-
börjarintroduktion” nr 110611 obligatorisk. Anmäl dig i så fall 
separat till den. Henrik Malmström har över tio års erfarenhet 
av undervisning i träslöjd. 

110613 TRÄSLÖJD, kvällstid (56 €)
mån. 17.9–3.12 kl. 18.30–21.15 
S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen Klostergatan 11 • Henrik Malmström
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 9.9 
Samma innehåll och villkor som i föregående kurs 110612 TRÄ-
SLÖJD, eftermiddagskurs

110614 SNICKERI OCH METALLSLÖJD, kvällstid (73 €)
tis. 11.9–4.12 kl. 17.30–20.45
S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen Klostergatan 11 • Kent Engström 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 3.9 
Snickeri och metallslöjd för såväl nybörjare som längre hunna. 
I metall endast mindre smidesarbeten. Begränsat förvarings-
utrymme. För nybörjare och andra som ej tidigare slöjdat 
i S:t Olofsskolans slöjdsal är den avgiftsfria engångskursen 
”Träslöjd och snickeri, nybörjarintroduktion” nr 110611 obli-
gatorisk. Anmäl dig i så fall separat till den. Kent Engström är 
behörig slöjdlärare med lång erfarenhet av undervisning i ar-
betarinstitut, grundskola och högskola. 

110615 MÖBELTAPETSERING, kvällstid (73 €)
tors. 6.9–29.11 kl. 17.30–20.45
S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen Klostergatan 11 • Anne Palin 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 29.8 
Lär dig klä om gamla möbler och tillverka ny stoppning. Varje 
kursdeltagare förser sig med det material som behövs till 
det egna arbetet. Du kan kontakta kursledaren på 0400 530 
272 eller palin.anne@gmail.com för tips och råd för material-
anskaffning. Material ingår inte i kursavgiften. Den som får 
plats på denna kurs har företräde till motsvarande kurs våren 
2019. Företräde till höstens ges däremot till studerande som 
inte deltagit i motsvarande möbeltapetseringskurs under 
föregående läsår 2017–2018. Men också om du gått kursen  
under det förra läsåret lönar det sig att anmäla sig med tanke 
på eventuella lediga restplatser. Arbis meddelar vem som an-
tagits. Anne Palin har mångårig erfarenhet av textil- och inred-
ningsbranschen, är utbildad möbeltapetserare och gesäll. 

110616 MÖBELTAPETSERING, 
oktoberveckoslutet 26–28.10 (36 €)
fre. 26.10 kl. 17.00–21.00, lör. och sön. 27–28.10 kl. 10.00–16.00 
S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen Klostergatan 11 • Anne Palin 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 18.10 
Lär dig klä om gamla möbler och tillverka ny stoppning.  
Företräde till denna veckoslutskurs ges till studerande som 
inte har plats på Arbis kvällskurs i möbeltapetsering nr 110615. 
Men även om du har plats på kvällskursen kan det löna sig 
att anmäla sig. Arbis meddelar dem som får plats på denna 
veckoslutskurs efter att anmälningstiden gått ut. Du kan kon-
takta kursledaren angående materialanskaffning 0400 530 272  
eller palin.anne@gmail.com. Under både lör. och sön. håller 
vi lunchpaus 60 min. Anne Palin har mångårig erfarenhet av 
textil- och inredningsbranschen, är utbildad möbeltapetserare 
och gesäll.
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Musik

110220 MUSIK FRÅN MEDELTIDEN OCH RENÄSSANSEN, 
fyra tisdagskvällar (15 €)
tis. 11.9–2.10 kl. 19.15–20.15
4 vån. Rum 412. Musikklassen Kaskisgatan 5 • Anneliina Koskinen
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 3.9 
Vill du lära dig mera om tidig musik? Tycker du redan om  
medeltida eller renässansmusik? Vad är magin bakom dess 
klang? Varför känns den så lugnande ibland? Slottsmusikern 
Anneliina Koskinen berättar om tidig musik och dess hem-
ligheter, sjunger och spelar och inbjuder dig att sjunga med. 
Det blir föreläsningar med klingande exempel. MuM Anneliina 
Koskinen är utexaminerad från den solistiska avdelningen vid 
Sibelius-Akademin. Se även www.anneliinakoskinen.com 

110222 BLÅSMUSIK I ENSEMBLE (43 €)
ons. 12.9–12.12 kl. 18.00–20.00
GILLESGÅRDEN, innergården Auragatan 1 • Mikko Lagerspetz 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 4.9 
Kursen består av orkesterövningar under ledning av dirigenten 
Mikko Lagerspetz. Ingen enskild instrumentundervisning ges, 
men även nybörjare är välkomna att få övning i ensemble spel. 
Uppmärksamhet fästs vid speluppträdanden, renhet, exakt-
het, frasering och nyanser. Under höstterminen övas konsert- 
och dansmusik samt inför julen årstidsmässig repertoar. När 
vi uppträder kallar vi oss Blåslaget. Ej 5.12. Blåslaget uppträ-
der bl.a. på Arbis Aftonskonsert i Svenska veckan 9.11. Mikko  
Lagerspetz har studerat musikvetenskap, komposition och 
valthornsspel samt dirigerat olika blåsorkestrar sedan 1984 
och Blåslaget sedan 2008.

110229 MUSIKSTUND PÅ ANNAHEMMET (15 €)
fre. 7.9–14.12 kl. 15.00–15.45
SERVICEHUSET HEMMET Observatoriegatan 2 • Marianne Maans
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 30.8 
Musikstund för seniorer med allsång, musiklyssning och  
diskussion i anknytning till musiken. Inga förkunskaper krävs. 
Kursen ordnas i samarbete med Servicehuset Hemmet men  
är öppen också för andra t.ex. anhöriga som då ska anmäla 
sig separat till kursen. Kontakta Arbis 044 907 4737 senast 
30.8.2018. Ingen nätanmälning. Ej 14.9, 28.9, 26.10, 16.11, 
7.12. MuM Marianne Maans är utexaminerad från Sibelius- 
Akademin. 

110230 MUSIKSTUND PÅ ROSENHEMMET (15 €)
fre. 7.9–14.12 kl. 14.00–14.45
SERVICEHUSET HEMMET Observatoriegatan 2 • Marianne Maans
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 30.8 
Musikstund för seniorer. Vi sjunger allsånger och visor från  
olika tider samt lyssnar till musik. Inga förkunskaper krävs. 

Kursen ordnas i samarbete med Servicehuset Hemmet men är 
öppen också för andra t.ex. anhöriga som då ska anmäla sig  
separat till kursen. Kontakta Arbis 044 907 4737 senast 
30.8.2018. Ingen nätanmälning. Ej 14.9, 28.9, 26.10, 16.11, 
7.12. MuM Marianne Maans är utexaminerad från Sibelius- 
Akademin. 

110232 AFTONKONSERT I SVENSKA VECKAN, 
fre. 9.11 kl. 18.00–20.00, avgiftsfri, ingen förhandsanmälan
2 vån. Festsalen Kaskisgatan 5. 
Arbis sång- och musikkursers gemen-
samma, traditionella Aftonkonsert i 
Svenska veckan. Konserten ingår i Arbis  
specialprogram under Svenska veckan. 
Fritt inträde. Ingen förhandsanmälan. 

110233 ARBIS OCH TYÖVÄENOPISTOS 110-ÅRS KONSERT-
FEST 20.11 kl.18.00 , avhämta din avgiftsfria biljett i förväg. 
Se sid 84.

110221 FIOLSPEL, individuell undervisning (78 €)
mån. 10.9–5.11 kl. 16.15–21.15
4 vån. Rum 405 Kaskisgatan 5 • Marianne Maans 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 
Fiolspel med folkmusikinriktning för olika åldrar. Du kan 
vara nybörjare eller ha spelat tidigare. Vi både tränar teknik  
och spelar folkmusiklåtar. Du bör ha med dig eget  
instrument. Det är även möjligt att delta med stråkharpa 
som instrument. 45 min/deltagare under åtta måndagar. 
Ej 22.10. Läraren kontaktar var och en före kursstart  
och kommer överens om de enskilda klockslagen och  
datumen. MuM Marianne Maans är en mångsidig musiker  
som uppträder både solo och i ensembler. Hennes special-
område är den finlandssvenska folkmusiken. 
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Sång

110223 FOLKSÅNG, septemberveckoslutet 28–29.9 (23 €)
fre. 28.9 kl. 18.30–21.00 och lör. 29.9 kl. 10.00–16.00 
4 vån. Rum 412. Musikklassen Kaskisgatan 5 • Marianne Maans 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 20.9 
En kurs för dig som tycker om att sjunga på egen hand eller 
med andra i t.ex. kör. Vi jobbar med finlandssvenska traditions-
visor, en- och flerstämmigt i både kortare småvisor och längre 
medeltidsballader. Du får lära dig en repertoar ur den traditio-
nella finlandssvenska folksången och om den folkliga sångens 
stilmedel. Genom gehörsinlärning införlivas det folkmusika-
liska uttrycket, svängen och rytmbearbetningen naturligt i 
sången. På lördag 1 h lunchpaus. MuM Marianne Maans är en 
mångsidig musiker som uppträder både solo och i ensembler. 
Hennes specialområde är den finlandssvenska folkmusiken. 

110224 PROJEKTKÖREN MIAÅ – män i arbetsför ålder (43 €)
tors. 6.9–29.11 kl. 19.30–21.15
4 vån. Rum 412. Musikklassen Kaskisgatan 5 • Sam Fröjdö 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 29.8 
Är du bekant med sång och musik – körsångare, rocksångare 
eller bandmusiker? Suktar du efter musikaliska utmaningar? 
Känner du att det är hög tid för manskörssång? MiAÅ riktar sig 
till vuxna män i arbetsför ålder för vilka musikutövande i grupp 
inte är främmande. Vi ser gärna att du tar dig an musik av  
varierande slag, att du med nöje söker dig bortom gränserna 
för den traditionella manskörsrepertoaren. Det finns möjlig-
het till uppsjungning i rum 405 från kl. 19.00, d.v.s. 30 min före 
kursstart. Sam Fröjdö är musiker, dirigent och har ett förflutet 
som lärare i musik. 

110225 KÖR FÖR ALLA – CANTRALLA (37 €)
tis. 4.9–27.11 kl. 17.30–19.00
4 vån. Rum 412. Musikklassen Kaskisgatan 5
 • Ros-Mari Djupsund, Andreas Nordström 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 27.8 
Inga förkunskaper krävs. Vi sjunger efter egen förmåga och 
kallar oss ”Cantralla”. Uppsjungnings- och sångövningar med 
både bekanta och nya sånger, mest på svenska. Kursledaren 
Ros-Mari Djupsund doktorerar i musikvetenskap. Kontakta 
henne på 040 768 9980 om du har frågor. Fr.o.m. 16.10 leds 
kursen av Andreas Nordström. Han är musiker och studerar till 
sånglärare vid Åbo yrkeshögskola. 

110226 KÖREN UPPTEMPO – något för alla (34 €)
tors. 13.9–29.11 kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 412. Musikklassen Kaskisgatan 5 • Jasmine Nedergård
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 5.9 
Upptempo är för dig som är intresserad av internationella 
sånger och musikstilar. Vi prövar på att sjunga allt från jazz, 
blues och country till rock och pop, mest på engelska. Kören 
har ingen åldersbegränsning eller musikaliska krav, men det 
underlättar om man har ett musiköra. Vi sjunger mest enstäm-
migt. Njut av samvaron och av att sjunga tillsammans. Jasmine 
Nedergård har jobbat som kantor och varit första vice dirigent 
i Florakören. Kontakta henne gärna på 050 560 5655 om du 
har frågor.

110227 SOLOSÅNG, för herrar (66 €)
mån. 17.9–10.12 kl. 16.15–21.15 
4 vån. Rum 412. Musikklassen Kaskisgatan 5 • Anneliina Koskinen
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 9.9 
Är du nybörjare eller vill annars utveckla din röst? Du får  
individuell handledning och stöd i att hitta en fri andning och 
en naturlig tonbildning. Du lär dig grunderna i röstfysiologi, 
frasering och tolkning samt övar för att motarbeta rampfebern. 
Repertoaren väljer du fritt, allt från klassiskt till rytmmusik.  
Ta gärna med text och noter. De som inte deltagit i kursen på  
våren har företräde till höstens kurs, men även vårens delta-
gare välkomnas i mån av plats. Så anmäl dig! Arbis meddelar 
dem som får plats efter anmälningstidens slut. 45 min/delta-
gare under sex måndagar 17.9, 1.10, 15.10, 12.11, 26.11, 10.12. 
Läraren kontaktar sedan var och en före kursstart och kommer 
överens om de enskilda klockslagen och datumen. MuM  
Anneliina Koskinen är utexaminerad från den solistiska avdel-
ningen vid Sibelius-Akademin. Se även www.anneliinakoski-
nen.com 

110228 SOLOSÅNG, för damer (66 €)
mån. 10.9–3.12 kl. 16.15–21.15 
4 vån. Rum 412. Musikklassen Kaskisgatan 5 • Anneliina Koskinen
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 
45 min/deltagare under sex måndagar 10.9, 24.9, 8.10, 22.10, 
19.11, 3.12. Kursinnehåll och lärare samma som i kursen ovan 
110227 SOLOSÅNG, för herrar. 

110232 AFTONKONSERT I SVENSKA VECKAN, fre. 9.11 kl. 
18.00–20.00, avgiftsfri, ingen förhandsanmälan
2 vån. Festsalen Kaskisgatan 5. 
Arbis sång- och musikkursers gemensam-
ma, traditionella Aftonkonsert i Svenska  
veckan. Konserten ingår i Arbis special-
program under Svenska veckan. Fritt  
inträde. Ingen förhandsanmälan.

110233 ARBIS OCH TYÖVÄENOPISTOS 110-ÅRS KONSERT-
FEST 20.11 kl.18.00, avhämta din avgiftsfria biljett i förväg.
Se sid 84.
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820527 FRÅN DANSENS FUNDAMENT TILL UTTRYCK OCH 
BERÄTTELSE, oktoberveckoslutet 26–27.10 (23 €)
fre. 26.10 kl. 18.00–21.00 och lör. 27.10 kl. 13.00–16.00 
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisg. 5 • Susanne Montag-Wärnå
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 18.10 
Via rörelse och dans hittar vi en del 
av vår egen unika rörelserepertoar. 
Genom både ledd improvisation och 
klara övningar lär vi oss att förstå krop-
pens rörelsemönster och komposi-
tion. Undervisningen utgår från dan-
spionjären Rudolf von Labans teorier 
och metoder, som används i nästan 
alla professionella dansstudior värl-
den runt. Klä dig bekvämt för det blir både svettigt och lugnt!  
Minimiålder för deltagande 14 år. Danspedagogen och perfor-
manceartisten Susanne Montag-Wärnå är född och utbildad i 
Tyskland. De senaste 15 åren har hon jobbat i Finland bl.a. på 
Musikinstitutet Arkipelag och Åbo yrkeshögskola.

830406 CAPOEIRA – dansliknande afrobrasiliansk 
kampsport för kvinnor och män (37 €)
5.9–28.11
Se sid 103.

KURSER I NIA
Se sid 102.

Dans

820526 DANSA BLUESFOXTROT, 
kortkurs 4 ggr på senhösten (15 €)
mån. 19.11–10.12 kl. 18.15–19.30
LUOSTARIVUORI SKOLA, festsalen. ingång via parken Kloster-
gatan 13 • Marjut Koch och Christer Jansén 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 11.11 
Bluesfoxtroten ger snabbt ett professionellt intryck, men är i 
själva verket ganska lätt att öva in. Redan då du lärt dig ett par 
grundsteg kan du dansa ett helt musikstycke. Vi bygger upp 
vår dans helt från grunden och avancerar i lugn takt. Mot slu-
tet av kursen drar vi oss inte för att även pröva på mera avan-
cerade turer. Klä dig bekvämt med lätta skor utan hög klack. 
Kursen hålls fyra gånger i Luostarivuori skolas festsal 19.11–
10.12.2018. Anmäl dig gärna parvis eller kom solo om du är 
beredd att dansa i båda rollerna d.v.s. förning och följning. 
Instruktörerna Christer Jansén och Marjut Koch har lett dans-
kurser under 15 år. De har även dansat ballroom och är aktiva 
utövare av argentinsk tango. Jansén är utbildad dansinstruktör 
via SUSEL ry. 
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Qigong • Nia

830400 QIGONG – EN VÄG TILL BÄTTRE HÄLSA, 
grundkurs för kvinnor och män (25 €)
ons. 5.9–28.11 kl. 18.00–19.00
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Thea Mantsinen 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 28.8 
Kursen är avsedd för helt nybörjare och passar alla oavsett  
ålder och kön. Qigong är en mångtusenårig träningsmetod 
från Kina för en väg till bättre hälsa och ökat välbefinnande. 
Rörelserna är enkla men kraftfulla. Med qigong får du mer  
energi, förbättrar din hälsa samt förebygger sjukdomar. Den  
är stressreducerande och allmänt stärkande för kropp och  
sinne. Tekniken kräver varken träningskläder eller utrustning. 
FM Thea Mantsinen har lång erfarenhet av att leda qigong. 

830401 QIGONG – EN VÄG TILL BÄTTRE HÄLSA, 
fortsättningskurs för kvinnor och män (25 €)
ons. 5.9–28.11 kl. 16.45–17.45
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Thea Mantsinen 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 28.8 
Kursen är avsedd för dem som har grundkunskaper mot-
svarande ett år på Arbis och passar alla oavsett ålder och kön.  
Qigong är en mångtusenårig träningsmetod från Kina för en 
väg till bättre hälsa och ökat välbefinnande. Rörelserna är  
enkla men kraftfulla. Med qigong får du mer energi,  
förbättrar din hälsa samt förebygger sjukdomar. Den är stress-
reducerande och allmänt stärkande för kropp och sinne.  
Tekniken kräver varken träningskläder eller utrustning.  
FM Thea Mantsinen har lång erfarenhet av att leda qigong. 

830402 NIA™ – TRÄNING FÖR KROPP OCH SJÄL, 
för kvinnor och män (31 €)
tors. 6.9–29.11 kl. 16.45–18.00
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Minna Aalto 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 29.8 
Nia™är en lättsam gruppträningsform med element av 
dans, kampsport och mindfulness. Att vi rör oss barfota gör  
träningen skonsam för lederna, att vi lyssnar till musiken vi  
rör oss till stimulerar bl.a. koordinationsförmågan, rytm sinnet 
och själen. Du är välkommen oavsett erfarenhet – det går  
alltid att lära sig något nytt! Kom i kläder du känner dig  
bekväm i och/eller kan svettas i, barfota eller i tunna  
gympatossor. Liggunderlag och långärmat kan vara skönt 
för avslappningen. FM Minna Aalto, licensierad Nia™ och Nia 
5 stages-instruktör, undervisar med över 10 års erfarenhet.  
Läs mer på www.dakinia.fi. 

830403 FÖRMIDDAGSNIA – TRÄNING FÖR KROPP 
OCH SJÄL, för kvinnor och män (31 €)
ons. 5.9–28.11 kl. 10.00–11.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Minna Aalto 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 28.8 
Förgyll din dag med ett Nia-pass före lunch! Nia™ kombinerar 
svettgympa med dansglädje, mental träning och återhämt-
ning. Att vi rör oss barfota gör träningen skonsam för lederna, 
att vi lyssnar till musiken vi rör oss till stimulerar bl.a. koordi-
nationsförmågan, rytmsinnet och själen. Du är välkommen  
oavsett erfarenhet! Kom i kläder du känner dig bekväm i och/
eller kan svettas i – helst barfota annars med tunna gympa-
tossor. Liggunderlag och långärmat kan vara skönt för  
avslappningen. FM Minna Aalto, licensierad Nia™ och Nia 
5 stages-instruktör, undervisar med över 10 års erfarenhet.  
Läs mer på www.dakinia.fi. 

830404 KORTKURS I NIA™: VÄLMÅENDE FÖR NACKE, 
AXLAR OCH RYGG, en fredagskväll 28.9 (13 €)
fre. 28.9 kl. 17.30–19.30 
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Minna Aalto 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 20.9 
Sitter du mycket vid datorn? Sätter sig stressen i nacken och 
axlarna? Kortkursens tyngdpunkt ligger på Nians hand- och 
armtekniker. Vi går igenom rörelserna enskilt och väver sedan 
in dem i en enklare, dansant koreografihelhet. Kom i kläder du 
känner dig bekväm och/eller vacker i och vid behov kan svettas 
i. Liggunderlag och något långärmat för avrundande avslapp-
ning kan vara skönt. Ingen paus under kursen. FM Minna Aalto, 
är licensierad Nia™ och Nia 5 stages-instruktör med över 10 års 
lärarerfarenhet. Läs mer på www.dakinia.fi. För personer som 
samma kväll deltar i både ”Kortkurs i Nia: välmående för nacke, 
axlar och rygg” och ”Slappna av med tibetanska klangskålar” 
(830405) är kursavgiften för båda kurserna 15 €. Anmäl dig  
separat till båda kurserna. Rabatten räknas ut på Arbis kansli. 
Vill du bara gå på kortkursen i NIA är avgiften den normala 13 €. 
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Capoeira • Karate

830406 CAPOEIRA
 – dansliknande afrobrasiliansk 
kampsport för kvinnor och män (37 €)
ons. 5.9–28.11 kl. 19.45–21.15 • 
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 
• Ronnie Snellman 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 28.8 
Dansliknande afrobrasiliansk kampsport 
där man inte slåss, utan iakttar och följer sin motspelare i takt 
till rytmisk musik. Utvecklar rörlighet och flexibilitet. Inlärning 
av grundrörelser bl.a. att hjula på capoeiravis. Klä dig i lätta  
kläder, T-tröja och inneskor för gymnastikbruk eller delta  
barfota. Barn från 9 år uppåt är välkomna med i sällskap av  
en vuxen. Alla anmäler sig separat. Ronnie Snellman har lett 
träningar i Capoeira för både barn och vuxna sedan 2006.

830407 KARATE-DO SHOTOKAI, grundkurs (37 €)
mån. 10.9–3.12 kl. 19.45–21.15
LUOSTARIVUORI SKOLA, festsalen ingång via parken Klosterg. 13 
• Timo Harju, Irja-Marie Solin och Eva Hertzberg 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 9.9 
Vill du förbättra din kondition, träffa nya människor och  
bekanta dig med en intressant och rolig kampkonst? Kom med 
och lär dig karate! Kursen ger en översikt av KDS-karate: grund-
läggande ställningar, sparkar, slag, rörelse, timing, avstånd och 
hur du kan använda hela kroppen effektivt. Inom KDS tävlar 
vi inte. I stället övar vi i växlande par och bygger upp varan-
dras kunskaper. Tidigare erfarenhet behövs inte. Ta med dig  
bekväma träningskläder och en vattenflaska. Vi tränar all-
tid barfota. Kursen ordnas i samarbete med Abo Karate-Do  
Shotokai r.f. och leds av Timo Harju (timo@synestesia.net eller 
tel. 044 317 7826), Irja-Marie Solin och Eva Hertzberg.
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Crossnature • Löpning

830203 CROSSNATURE – träna ute i naturen (25 €)
sön. 9.9–21.10 kl. 11.30–13.00
KURSPLATSEN MEDDELAS SENARE • Petra Mannström 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 30.8 
CrossNature® är en träningsform med inspiration från olika 
sporter bl.a. boxning (parträning), fotboll, styrketräning och 
löpning. En enkel och funktionell träning som du lätt kan ut-
öva ute i naturen. CrossNature® går ut på att röra sig genom 
naturen och utnyttja det som finns för att träna både styrka 
och kondition. När vi tränar i grupp använder vi även varandra 
som motvikter i olika parövningar. Vår ”kurslokal” är området 
kring Katrinedal. Exakt plats meddelas de anmälda. Klä dig i 
löparskor och lämpliga kläder och ta med ett liggunderlag. Du 
får rosiga kinder och ett svettigt men kul träningspass! Nivå: 
medeltung. 

830204 SPRING TILLSAMMANS – det är roligare så (25 €)
tis. 11.9–4.12 kl. 19.00–20.00
KURSPLATSEN MEDDELAS SENARE • Måns Vikström 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 3.9 
Håll springet i benen med löparskolan på Arbis!  
Avsikten är att utgående från den egna nivån  
utvecklas som löpare och få prova på olika for-
mer av träningspass såsom backintervaller och  
löpskolning. Kursen riktar sig till såväl nybörjare 
som längre hunna – målet med kursen är framför allt att löpa 
och ha roligt tillsammans. Vi träffas alltid vid ingången till  
Arbishuset och satsar på att hitta glädjen i att träna på ett  
hållbart och roligt sätt. Måns Vikström är en f.d. tävlingslöpare 
som motionslöper vid sidan av sina studier i medicin. 

Gymnastik

830205 INSPIRERANDE KVÄLLSGYMPA, 
för män och kvinnor (19 €)
mån. 10.9–12.11 kl. 18.15–19.15
LUOSTARIVUORI SKOLA, festsalen. ingång via parken Kloster-
gatan 13 • Alexander Gyllenberg 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 
Vi prövar på olika motionsformer för både uthålligheten och 
förstärkandet av muskulaturen. De tio gympatimmarna är alla 
olika men ändå med utrymme för att repetera det som gruppen 
tycker bäst om. Vi prövar också på olika lagsporter och indi-
viduella motionsformer som lämpar sig för inomhusträning. 
Alexander Gyllenberg har undervisat i fysisk fostran bl.a. som 
anställd vid Nylands brigad och som timlärare vid Arbis. 

830207 CIRKELTRÄNING – träna hela kroppen på 60 min, 
för kvinnor och män (25 €)
tis. 11.9–4.12 kl. 8.45–9.45
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Valtteri Koski 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 3.9 
Vill du få hela kroppen tränad på 60 min? Vi 
jobbar vid olika stationer med hjälp av olika 
redskap såsom käppar, hantlar, hopprep m.m. 
Målet är att stärka kroppen från topp till tå med 
fokus på att förbättra vår hållning. Vi börjar  
passet med en ordentlig uppvärmning och  
avslutar med lätt stretching och töjning.  
Träningen går att anpassa enligt den egna orken och  
konditionen och ger förhoppningsvis inspiration till att  
träna också hemma. Passar såväl nybörjare som mer erfarna.  
Ta gärna med en vattenflaska. EK Valtteri Koski är aktiv  
idrottsutövare med mångårig erfarenhet av olika grenar. 

830206 HÄLSOFRÄMJANDE GYMNASTIK, 
morgonkurs för herrar (25 €)
mån. 10.9–3.12 kl. 8.45–9.45
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Valtteri Koski 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 
En mångsidig träning för hela kroppen. Vi fokuserar på de  
viktiga djupa musklerna. Dessutom jobbar vi med rörligheten 
genom stretching och töjning. Målsättningen är att må bra 
och att hålla kroppen i balans och i gott skick. Kursen lämpar  
sig speciellt bra för dig som t.ex. har ett stillasittande jobb  
eller annars är rätt stationär. Ta gärna med en vattenflaska.  
EK Valtteri Koski är aktiv idrottsutövare med mångårig  
erfarenhet av olika grenar. 

Foto: U
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830208 MOTIONSGYMNASTIK OCH MUSKELFÖRSTÄRK-
NING, förmiddagskurs för herrar (25 €)
tors. 6.9–29.11 kl. 10.00–11.00
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Malin Lindholm 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 29.8 
Har du problem med ryggen och nacken?  
Traditionell motionsgymnastik med tyngd-
punkten lagd på att stärka mag- och ryggmus-
kulaturen. Ta gärna med en yogamatta eller filt. 
PK Malin Lindholm är aktiv idrottsutövare med 
mångårig erfarenhet av olika grenar.

830210 STRETCHING OCH MUSKELFÖRSTÄRKNING, 
morgonkurs för damer (25 €)
tors. 6.9–29.11 kl. 8.45–9.45
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Malin Lindholm 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 29.8 
Mångsidig träning för hela kroppen. Uppvärmning, muskelför-
stärkning, rörlighet och stretching. Vi jobbar främst med den 
egna kroppen med målsättning att må bra och hålla kroppen 
i balans och gott skick. Ta gärna med en yogamatta. PK Malin 
Lindholm är aktiv idrottsutövare med mångårig erfarenhet av 
olika grenar. 

830209 STRETCHING OCH KÄPPGYMNASTIK, 
dagskurs för damer (25 €)
tors. 6.9–29.11 kl. 11.15–12.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Malin Lindholm 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 29.8 
Uppvärmning med käpp samt avslappningsövningar. Ta gärna 
med en yogamatta eller filt. PK Malin Lindholm är aktiv idrotts-
utövare med mångårig erfarenhet av olika grenar. 

Yoga

830405 SLAPPNA AV MED TIBETANSKA KLANGSKÅLAR, 
en septemberkväll 28.9 (13 €)
Se sid 93. 

830369 HATHA-YOGA, nybörjar- och fortsättningsnivå för 
kvinnor och män (28 €)
mån. 17.9–19.11 kl. 16.45–18.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Ann-Mari Backman
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 9.9 
För nybörjare och för dig som har yogat tidigare. I hatha yogan 
strävar vi efter att skapa balans. Kroppens flexibilitet och  
smidighet blir bättre. Avslappning och meditation ingår i  
passet. Var och en utför övningarna enligt egen förmåga.  
Ta med dig bekväma kläder, eget liggunderlag, en filt och ett 
öppet sinne. Inga förkunskaper krävs. Ann-Mari Backman är 
hathayogalärare och mediyogainstruktör. 

830391 HATHA-YOGA, fortsättnings- 
och fördjupningsnivå för kvinnor, dagtid (37 €)
mån. 10.9–3.12 kl. 11.45–13.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Kerstin Lamppu 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 
För kvinnor som har grundkunskaper i hathayoga. Ta med  
en egen yogamatta. Kerstin Lamppu är utbildad till yogaledare 
i Saarijärvi. 

830392 MEDIYOGA, nybörjarnivå för kvinnor och män (24 €)
mån. 17.9–19.11 kl. 18.30–19.45
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisg. 5 • Ann-Mari Backman 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 9.9 
Den medicinska yogan är utvecklad från kundalinyogan.  
Forskningsresultat visar på förbättrade resultat både fysiskt 
och mentalt för dem som utövar mediyoga regelbundet.  
Mediyogan utgår från våra chakran. Rörelserna och andnings-
teknikerna öppnar upp energisystemet i kroppen och skapar 
balans. Övningarna sker mest liggande och sittande på  
antingen din yogamatta eller på en stol. De enkla och kraft fulla 
yogapassen kombineras med djupverkande meditation för  
en djup, direkt och energimässig balans på alla plan d.v.s.  
fysiskt, mentalt och emotionellt. Tag med mjuka kläder, en  
yogamatta och en filt i t.ex. fleece. Gärna en kudde eller  
en kloss att sitta på. Ann-Mari Backman är hathayogalärare  
och mediyogainstruktör.
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830393 ASHTANGA-YOGA I, 
nybörjarnivå för kvinnor och män (25 €)
tis. 11.9–4.12 kl. 17.00–18.00
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 3.9 
Ashtangayoga enligt Shri K. Pattabhi Jois tradition är en fysiskt 
utmanande och dynamisk form av yoga där andningen utgör 
grunden. Du lär dig grunderna i ashtangayoga: andningstek-
nik, muskellås, solhälsningarna, stående och sittande ställ-
ningar samt en del av den avslutande lugnande sekvensen. 
Studietakten är intensiv och förutsätter aktivt deltagande. Ut-
övat regelbundet tränar du upp styrka, balans, flexibilitet och 
koncentration. FM Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 2006. 

830394 ASHTANGA-YOGA II, 
fortsättningsnivå för kvinnor och män (31 €)
tors. 6.9–29.11 kl. 20.00–21.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 29.8 
För dig som någorlunda behärskar grunderna i ashtangayoga. 
På kursen fördjupar vi övningarna och fokuserar främst på de 
yogaställningar som utgör den första halvan av ettans serie. 
FM Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 2006.

830395 ASHTANGA-YOGA III, 
ettans serie fördjupad nivå för kvinnor och män (37 €)
tis. 11.9–4.12 kl. 19.45–21.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 3.9 
Kursen riktar sig till dig som har god kännedom om ashtanga-
yoga. Du behöver inte kunna hela ettans serie, men du bör  
någorlunda behärska övningen fram till navasana (båten, 
halva ettan). Kursen är krävande och förutsätter aktivt delta-
gande. FM Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 2006. 

830396 VINYASA FLOW-YOGA I, easy flow, nybörjar- och 
fortsättningsnivå för kvinnor och män (31 €)
mån. 10.9–3.12 kl. 20.00–21.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 
Vinyasa flow-yoga är en mångsidig och dynamisk yogaövning 
där ställningarna sammanlänkas till rörelsesekvenser som ut-
förs i takt med andningen. På easy flow-kursen jobbar vi med 
solhälsningar och grundläggande yogaställningar. Varje kurs-
gång avslutas med djupavslappning. Allt du behöver är en 
någorlunda god grundkondition, en yogamatta och ett öppet 
sinne. FM Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 2006. 

830397 VINYASA FLOW-YOGA II, fortsättnings- och 
fördjupad nivå för kvinnor och män (37 €)
tors. 6.9–29.11 kl. 18.15–19.45
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 29.8 
Kursen riktar sig till dig som har ett eller flera års erfarenhet  
av regelbunden yogaövning av den fysiskt utmanande sor-
ten. Vi utforskar lätta armbalanser, fördjupar oss i vridningar,  
utmanar balanssinnet och jobbar vidare med bakåtböjningar. 
Allt med glimten i ögat. FM Sofia Pelo har undervisat i yoga 
sedan 2006. 

830398 YIN-YOGA för kvinnor och män (31 €)
tis. 11.9–4.12 kl. 18.15–19.30
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo 
Anmälning 15.8 (kl. 18) – 3.9 
Yinyoga är en lugn och meditativ form av yoga, som effektivt 
stimulerar och töjer muskler och bindvävnad. Yogaställning-
arna görs sittande eller liggande. Ta med ett mjukt underlag 
t.ex. en yogamatta och en filt. FM Sofia Pelo har undervisat i 
yoga sedan 2006. 

Tag med en egen yogamatta 
och/eller filt till yogakurserna.
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Arbis 110 år – verksamhetsställen 1908–2018 

Slottsg. 25 • 1908–1915
Foto: Åbo landskapsmuseum / August Schuffert

Trägårdsg. 5 •1916–1918
Foto: Åbo landskapsmuseum / Jubileumsskrift 1908–2008

Henriksg. 9 • 1940–1950
Foto: Åbo landskapsmuseum / C. J. Gardberg

Aurag. 1 B • 1960–2007
Foto: Åbo svenska arbetarinstituts jubileumsskrift 1908–2008

Klosterg. 16 •1915–1916
Foto: Åbo landskapsmuseum / Jubileumsskrift 1908–2008

Universitetsg 17 • 1918–1937
Foto: Åbo landskapsmuseum / Rusko Reuna

Köpmansg. 2 • 1951–1959
Foto: Åbo landskapsmuseum / C. J. Gardberg

Kaskisg. 5 • 2008–
Foto: Turun suomenkielinen työväenopisto / Mika Tammenkoski 107
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MA-TO • MÅN.-TORS.     9.30–19.30

Kaskenkatu 5 • Kaskisgatan 5
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