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I Åbos båda arbetarinstitut 
råder munskyddsrekommendation. 

The use of the face mask is recommended 
at Åbo svenska arbetarinstitut “Arbis” 
and Turun suomenkielinen työväenopisto. 
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Arbis och ”det nya normala” fortsätter 

Tack!  Det är det ord med all dess innebörd jag vill rikta till både våra studerande och 
vår personal efter coronahösten 2020. Tillsammans har vi motarbetat spridningen av 
coronan. Jag har med glädje kunnat notera att de flesta av våra studerande har hållit 
säkerhetsavstånden, använt handsprit och burit munskydd eller visir. Jag är stolt över 
den respekt vi alla visat varandra och det hotande viruset.

Arbis som arrangör har också burit sitt ansvar. Vi har halverat de största grupperna,  
flyttat vissa kurser till större och luftigare utrymmen, arrangerat mera utomhuskurser, 
tillhandahållit handsprit m.m. Allt utifrån de råd och anvisningar Åbo stad gett med 
THL:s och statsmaktens rekommendationer och regelverk i botten.

Tack vare detta har vi kunnat hålla igång Arbis relativt normalt under hösten 2020 
 – mycket bättre än en del fruktade inför terminsstarten.  Då detta skrivs i slutet av 
november 2020 har vi ett deltagarantal som  motsvarar hela 93% av motsvarande siffra 
hösten innan. Det bevisar igen en gång att den samhörighet Arbis närundervisning  
skapar är stark. Mycket går att hitta på nätet men den kraft det mänskliga mötet utgör 
övervinner det mesta av det virtuella. Det gäller också de yngre eftersom Arbis största 
grupp fortsättningsvis är i åldern 25–35. Däremot har coronan tyvärr gjort att många 
äldre inte besökt Arbis under hösten 2020.

Om vi alla fortsätter att bära vårt ansvar också under våren kan Arbis fortsätta att verka 
så normalt som möjligt trots att ”det nya normala” fortsätter. Uppbyggnaden av vårens 
studieprogram följer samma principer som höstens – mindre gruppstorlekar, större  
utrymmen, utomhuskurser och god hygien. Mot den bakgrunden hoppas jag att vi ska 
kunna erbjuda många inspirerande och trygga stunder hos oss under vintern och våren 
2021.

Välkommen!

Sixten Westerby
rektor

Welcome to study at “Arbis” – Åbo svenska arbetarinstitut!
If you do not speak Swedish or do not have a Finnish social security number, you can 
register for courses by visiting the office at Kaskisgatan 5, 5th floor. Enrolment starts 
on 10.12.2020 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. To encourage the integration of the participants and to provide 
a venue to practice their skills Arbis offers the participants in the courses Swedish A1.1, 
Swedish A1.2 and Swedish A2.1 a waiver worth 30 € for one other course at Arbis during 
the autumn term.

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 33
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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.  
I institutshuset verkar också Åbo stads finskspråkiga arbetarinstitut – Turun 
suomen kielinen työväenopisto, delar av S:t Olofsskolan och Sirkkalabackens skola,  
Luostarivuoren lyseon lukio samt Café Dominic. Förutom i institutshuset hålls kurser 
också på andra ställen. Kursplatsen nämns i kursbeskrivningen.

Anmälningstider och kursstarter
Anmälningstiden till vårens kurser börjar torsdag 10.12.2020 kl. 18.00.  
Snabbast anmäler man sig via www.aboarbis.fi där studieprogrammet kontinuerligt upp-
dateras. Den som inte använder dator kan 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 får du inte. Arbis meddelar eller på-
minner inte separat om kursstarter. Också till föreläsningarna ska man förhandsanmäla 
sig. Anmälningstiden går ut ca en vecka före aktuell kursstart, om inte annat nämns.

I vissa fall kan man anmäla sig efter att anmälningstiden gått ut om det finns plats  
på kursen. Kurser och föreläsningar som inte lockat tillräckligt med deltagare då  
anmälningstiden gått ut kan ställas in, de anmälda meddelas i så fall.

Alla studieplatser är individuella. Det går inte att överföra en studieplats till en annan 
person. Alla deltagare anmäler sig separat. Om du inte ryms med på kursen får du en 
reservplats. Ifall att det senare blir plats på kursen kontaktar Arbis dig.

Många av vårens kurser börjar v. 2–3. Arbis håller i regel undervisningsfritt under  
skolornas vinterlov v. 8. Ingen undervisning på skärtorsdagen.

Avgifter 
Alla kursavgifter faktureras. Du får under vårens lopp en räkning hem per post.  
Arbis utvecklar ett elektroniskt betalningssystem som stegvis tas i bruk. I kurs-
beskrivningen nämns om kursavgiften går att betala elektroniskt. Även för dessa kurser 
kan man välja att få en räkning hem per post. Vissa kurser har nedsatt kursavgift vilket 
anges vid respektive kurs. 

Om du inte avanmält dig inom bestämd tid (se nedan) har du förbundit dig att betala 
kursavgiften och ev. materialavgifter. Avgifterna återbetalas inte. Obetalda kursavgifter 
går till indrivning. För betalningspåminnelse tillkommer en extra avgift. Om Arbis av 
någon anledning avbryter en kurs och mer än 1/3 av kursen kvarstår återbetalas den 
delen av  kursavgiften. Belopp under 10 € återbetalas dock inte och inte heller delar av 
kursavgifter om Arbis drabbas av force majeure. Rektor kan i enstaka fall besluta om 
avvikande avgift.

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

Studerandena står själva för kostnaderna för eventuellt studiematerial inklusive  
gymnastik- och yogamattor m.m.
Avgift för kursintyg 10 €. Vill du ha dina kunskaper bedömda, diskutera frågan med din 
lärare i början av kursen.
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Avanmälan, avbrytande  och inhiberande av kurs
Eventuell avanmälan kan du göra kostnadsfritt senast en vecka innan kursen/före-
läsningen börjar om inte annat anges. Avanmälan ska helst göras elektroniskt om du  
anmält dig via nätet, annars genom att kontakta Arbis kansli. Lärarna tar inte emot 
kursan mälningar, eventuella avanmälningar eller meddelanden om avbrytande av kurs. 

Om du inte avanmält dig inom bestämd tid har du förbundit dig att betala hela  
kursavgiften och eventuell materialavgift. Obetald kursavgift går till indrivning.  
Om du avbryter kursen efter att kursen startat meddela då arbis@turku.fi eller  
044 907 4737. Kursavgiften återbetalas inte. 

Om kursen eller föreläsningen av någon orsak inte hålls får de anmälda meddelande per 
sms eller mejl. I allmänhet avgörs om en kurs startar en vecka före planerat startdatum. 

Eventuella avvikelser p.g.a. coronaepidemin
Arbis förbehåller sig rätten att ändra kursdatum, kursplatser och gruppstorlekar om det 
anses ändamålsenligt. Arbis följer de direktiv Åbo stad, statsrådet, THL m.fl. ger. Var och 
en bedömer själv om man kan delta. Deltagandet kan avgiftsfritt avbokas om det sker 
inom utsatt tid. På Arbis rekommenderas alla bära munskydd eller visir samt hålla ett  
säkerhetsavstånd på 1–2 meter. Kom inte sjuk till Arbis! Det maximala deltagarantalet 
har skurits ner i de största grupperna och i vissa fall används större utrymmen än normalt.

Om situationen det kräver kan Arbis besluta att en del kurser eller delar av dem övergår 
till distansundervisning via nätet. Uppstår detta behov meddelar Arbis de studerande 
om hur man kan fortsätta att delta i kursen. På motsvarande sätt kan kursen återgå till 
närundervisning när situationen det medger. Kursavgiften förblir i detta fall densamma 
och ingen ny anmälning krävs.

Kursfakturorna sänds under våren 2021 undantagsvis ut först mot slutet av kursen  
för att kunna beakta oplanerade förändringar i kursen.

Övrigt
Undervisningsspråket är svenska om inte annat uppges. 

Arbis är ett vuxeninstitut. Kurserna/föreläsningarna är inte avsedda för barn 
om inte annat anges i kursbeskrivningen. Konsultera Arbis kansli vid behov.  
Om det av kursbeskrivningen klart framgår att också minderåriga kan delta ska personer 
under 18 år anmälas av en vuxen som även får fakturan för den minderåriga. 

Arbis försäkrar inte sina studerande för olycksfall under kurs. 

Är kursen längre än 90 min per gång är en paus på 15 min i regel inplanerad, för heldags-
kurser 60 min. Läraren bestämmer tillsammans med de studerande när pauserna hålls.
Nivån på språkkurserna följer den europeiska referensramen. Se närmare på Arbis  
webbplats ”Om oss/allmänna frågor”. 
I institutshuset finns hiss samt lättillgängliga toaletter på andra och kvällstid också på 
fjärde våningen. Duschutrymmen i källarvåningen. På entréplan verkar Café Dominic, 
meny och öppettider på www.aboarbis.fi. 
Arbis dataskyddsbeskrivning finns på Åbo stads sida https://rekisteri.turku.fi
Arbis förbehåller sig rätten göra förändringar i studieprogrammet.
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Personal

Sixten Westerby, rektor: 
040 847 4274 • 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: 
040 847 3564 • anja.lindqvist@turku.fi

Enrolment and cancellation
Enrolment is possible through the course homepage at www.aboarbis.fi or by filling out 
the enrolment form and delivering it to the office at Kaskisgatan 5, floor 5. For most 
courses the enrolment period ends one week before the start of the course, unless  
specified otherwise. Course fees will be invoiced after the course has started, the invoice 
will be delivered by mail. Arbis is gradually implementing an option of paying the course 
fees electronically. The option is mentioned separately for the courses that this applies to. 
Cancellation of enrolment must be done at least one week before the start of the course. 
The course will be invoiced regardless if you have failed to cancel your registration  
within the provided time frame. Please note that the teachers do not handle registrations,  
cancellations or notifications about withdrawing from courses. Registrations or  
cancellations that are submitted only to the teacher are not valid.
The course fee will be reduced if Arbis cancels a course when more than 1/3 of the course 
remains. The course fee will be reduced if Arbis cancels a course when more than 1/3 of 
the course remains. However, fees will not be reduced or repaid if the reduction will be 
less than 10 € or if the course is cancelled due to force majeure.
Some courses, or parts of some courses, may be organized virtually if Arbis deems it  
necessary on account of the corona pandemic. Arbis retains the right to change course 
dates, locations and group sizes if necessary.
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Rektor Sixten Westerby

Textilläraren Anja 
Lindqvist, planerarna 
Henrik Forsblom och 
Kai Alajoki

Kontaktuppgifter: 

Adress: Åbo svenska arbetarinstitut, ”Arbis”, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
Tfn: 044 907 4737. Det går även att skicka sms till numret.
E-post: arbis@turku.fi

Institutshusets vaktmästare: 050 432 3674 (mån.–tors. kl. 8.15–21.30), 
arkea.opistotalo.vahtimestarit@arkea.fi

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



ons. 20.1 kl. 18.15–19.45 • Christian Vuojärvi
320300 Vart går du USA? Parallella verkligheter
 – ett polariserat samhälle
Se sid 9.

ons. 27.1 kl. 18.15–19.45 • Petra Laiti
320322 Samerna, rättstvister 
och självbestämmande i 2020-talets Finland
Se sid 9.

ons. 3.2 kl. 18.15–19.45 • Pia Wikholm
340193 ”Svajpande” seniorer
 – att handleda äldre i det digitala
Se sid 16.

ons. 10.2 kl. 19.00–20.00 • Minkki Huldén
830527 Alexanderteknik – för röst, kropp och själ 
Se sid 50.

ons. 17.2 kl. 18.00–20.15 • Ann-Mari Backman
830549 Kvinnohälsa – vad händer i min kropp?
Se sid 51.

ons. 3.3 kl. 18.15–19.45 • Mikaela Suoniemi
999820 Beskärning av träd och buskar
Se sid 13.
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ons. 10.3 kl. 18.15–19.45 • Jan Fast
130115 Stenåldersmysterier i Åbo
Se sid 11.

fre. 12.3 kl. 18.00–19.30 • Luisa Blumenthal
830528 Tantra – den praktiska livsvetenskapen
Se sid 59.

ons. 17.3 kl. 18.15–19.45 • Siv Sandberg
320321 Kommunalvalet i Åbo 2021
 – stjäl borgmästarvalet hela showen?
Se sid 10.

ons. 24.3 kl. 18.00–19.00 • Daniel Palmroth
320324 Hur är det att vara rom i Finland?
Se sid 10.

ons. 7.4 kl. 18.00–19.30 • Svante Lundgren
320323 Antisemitismens många ansikten
Se sid 10.

ons. 21.4 kl. 18.15–19.45 • Ros-Mari Djupsund
110290 ”Hur härligt sången klingar”
 – identitet, gemenskap 
och utanförskap i finlandssvensk sång
Se sid 48.
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Samhälle • Politik

320300 Vart går du USA? Parallella verkligheter – ett polariserat 
samhälle, föreläsn. ons. 20.1 kl. 18.15–19.45 (8 €)
Ons 20.1 kl. 18.15–19.45
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Christian Vuojärvi
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 12.1.2021
Yle-journalisten Christian Vuojärvi rapporterade från USA 
då Donald Trump kom till makten 2016 och var igen på 
plats under presidentvalet i november. Demokraterna och  
republikanerna står allt längre från varandra. Tonen  
i samhällsdebatten är hätsk. Men vad har lett till polariseringen 
och hur ser framtiden ut i USA? Avgift för förhandsanmälda  
8 € – anmälning vid dörren 12 €.

320322 Samerna, rättstvister och självbestämmande i 
2020-talets Finland, föreläsn. ons. 27.1 kl. 18.15–19.45 (8 €)
ons. 27.1 kl. 18.15–19.45
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Petra Laiti
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 19.1.2021
Hur ser samernas situation ut i dagens Finland? Föreläsningen går igenom  
de centrala spänningarna mellan det samiska folket, staten och majoritets-
befolkningen. Vi diskuterar också bl.a. myter och stereotypier och hurdan bild 
finländare har av samerna.
Petra Laiti är en aktivist, twittrare och bloggare,  
som jobbar i riksdagen som politisk assistent.  
Laiti är känd som Twitters ”dejourerande same” 
 – en titel hon skapat åt sig själv genom att svara  
på allmänna frågor om samerna på sociala medier. 
Laiti är dessutom kolumnist på HBL och delta-
gare i kulturpodcasten Sällskapet på Yle Kultur.  
Avgift för förhandsanmälda 8 € – anmälning vid dörren 12 €.

Kurser K
urser  • Sam

hälle • Politik
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320321 Kommunalvalet i Åbo 2021 – stjäl borgmästarvalet hela 
showen?, föreläsn. ons. 17.3 kl. 18.15–19.45 (0 €)
ons. 17.3 kl. 18.15–19.45
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Siv Sandberg
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 9.3.2021
Stadsfullmäktige i Åbo har bestämt att Åbo fr.o.m. 2021 ska ledas 
av en borgmästare i stället för en stadsdirektör. Kommunalvalet i 
Åbo blir därför också ett borgmästarval. Hur påverkar det kampen 
om Åbobornas röster? Vilka sakfrågor påverkar valet och den poli-
tiska vardagen efter valet?
PL Siv Sandberg är forskare och universitetslärare i offentlig för-
valtning vid Åbo Akademi. Hon har professionellt följt med och 
kommenterat alla kommunalval sedan 1996. Avgiftsfri för förhandsanmälda 
 – anmälning vid dörren 5 €.

320324 Hur är det att vara rom i Finland?, 
föreläsn. ons. 24.3 kl. 18.00–19.00 (8 €)
ons. 24.3 kl. 18.00–19.00
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Daniel Palmroth
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 16.3.2021
Vad är kännetecknande för den romska kulturen i Finland i dag? 
Hur ser romernas vardag ut? I personliga möten är det är viktigt 
att försöka se människan bakom fördomarna, men hur möter man 
en rom på ett bra sätt? Svaren på bl.a. dessa frågor ger föreläsaren 
Daniel Palmroth är rom. Han svarar gärna på frågor i samband 
med föreläsningen. Avgift för förhandsanmälda 8 € – anmälning  
vid dörren 12 €.

320323 Antisemitismens många ansikten, 
föreläsn. ons. 7.4 kl. 18.00–19.30 (8 €)
ons. 7.4 kl. 18.00–19.30
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Svante Lundgren
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 30.3.2021
Judehatet är ett samhälleligt gissel som inte försvinner.  
Däremot ändrar det form. I dag sprids negativa föreställningar 
om judar från både den politiska högerkanten och vänsterkanten  
samt från muslimskt håll.
Svante Lundgren är docent i judaistik vid Åbo Akademi.  
För tillfället är han forskare vid Lunds universitet. Han har 
gett ut böcker om judiskt tänkande, judisk-kristna relationer  
och Förintelsen. Avgift för förhandsanmälda 8 € – anmälning  
vid dörren 12 €.
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Ekonomi

320325 Finlands ekonomi – igår, idag och imorgon (34 €)
tis. 19.1–13.4 (ej 23.2) kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 403, Kaskisgatan 5 • Christer Lindholm
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 11.1.2021
Den finländska ekonomins historia, nuläge och framtidsutsikter. Hur är  
det möjligt att Finland utvecklades från ett fattigt agrarsamhälle till  
ett modernt industriland? Vilka krafter påverkar Finlands ekonomi i dag och 
hur ser framtiden ut? Läraren, ED Christer Lindholm är ekonomikolumnist  
och vetenskapsförfattare med mer än 20 års erfarenhet av undervisning  
i nationalekonomi på högskolenivå. 

Arkeologi • Historia

130115 Stenåldersmysterier i Åbo, föreläsn. ons. 10.3 kl. 18.15–19.45 (8 €)
ons. 10.3 kl. 18.15–19.45
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Jan Fast
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 2.3.2021
Känner du till den unika Jäkärläkulturen – stenåldersboplatsen  
i norra Åbo? I juni i sommar fortsätter utgrävningarna på den 
6000 år gamla och mytomspunna boplatsen inom ramen för en 
fältkurs på Arbis i Åbo. Arkeologen Jan Fast berättar om områdets  
särdrag och historia och det man vet om de unika fynd man hittills 
hittat. Avgift för förhandsanmälda 8 € – anmälaning vid dörren 12 €.  
Arrangeras i samarbete med Åbosamfundet vars medlemmar  
deltar avgiftsfritt om de förhandsanmält sig på normalt sätt.

E
konom
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Missa inte fältkursen 
i arkeologi på nästa sida!
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130119 Ristimäki i Ravattula
 – till fots till Finlands äldsta  kyrkoplats (8 €)
tors. 22.4 kl. 18.00–20.00
Kurala Bybacke, parkeringsplats, Kuralagatan 6 • Juha Ruohonen
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 14.4.2021
Under fotvandringen får vi både se vad denna skogsdunge gömmer och höra om 
vad de arkeologiska utgrävningarna har avslöjat. Vi samlas på Kurala bybackes 
parkeringsplats, Kuralagatan 6, mitt emot Kurala bybacke och fortsätter  
därifrån till fots över Aura å och längs grusvägen mot Ristimäki. Promenaden 
tar ca 15 min och är ca 1,5 km lång i en riktning. Ta på dig bekväma skor.  
Rutten är inte till alla delar lättillgänglig.
FM Juha Ruohonen är universitetslärare och doktorand vid Åbo universitet. 
Han är arkeolog och projektchef för Ristimäki i Ravattula.

130116 Fältkurs i arkeologisk utgrävningsteknik i Jäkärlä, 
fem junidagar 16–20.6 (85 €)
ons.–tors.–fre.–lör.–sön. 16–20.6 kl. 10.00–16.00
Jäkärlä stenåldersboplats • Jan Fast och Janne Soisalo
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 6.6.2021
En unik arkeologikurs utomhus på Jäkärlä stenåldersboplats. Inleds ute  
i Jäkärlä med en föreläsning (2 h) om arkeologisk utgrävningsteknik,  
identifiering och tillvaratagande av fynd och säkerheten vid utgrävningarna. 
Lämpar sig för alla med intresse för historia och arkeologi. Ingen  
förhandskunskap krävs. Även barn under 12 år kan delta men endast  
tillsammans med en vuxen. Också barn som deltar ska anmälas separat  
och betalar normal deltagaravgift. Utgrävningarna och utgrävningsfynden  
presenteras dagligen i sociala medier. 
Ledare för kursen är arkeologerna Jan Fast och Janne Soisalo. Eventuell  
avanmälan senast 6.6.

Släktforskning

130113 Släktforskning (28 €)
ons. 20.1–31.3 (ej 24.2) kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 405, Kaskisgatan 5 • Veli Pekka Toropainen
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 12.1.2021
För såväl nya som avancerade utövare av släktforskning. Vi bekantar oss  
med gamla dokument såsom kyrkböcker, domböcker 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 40 år. 
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Trädgård • Miljö

999820 Beskärning av träd och buskar, 
föreläsn. ons. 3.3 kl. 18.15–19.45 (8 €)
ons. 3.3 kl. 18.15–19.45
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Mikaela Suoniemi
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 23.2.2021
För många är skötselbeskärning av vedartade växter i trädgården 
ett stort frågetecken. Vi går igenom när det lönar sig att beskära 
olika buskar och träd och vad beskärningen leder till. Är det all-
tid nödvändigt att beskära? Vart ska man föra beskärningsriset? 
Vi tar också en titt på beskärningshygienen. En stor del av våra 
träd förökas genom ympning – vi går igenom ympningens olika 
arbetsskeden och arbetshygien. Avgift för förhandsanmälda 8 € – 
anmälning vid dörren 12 €.
Mikaela Suoniemi är trädgårdsmästare och driver en plantskola i Ingå.

999821 Kom igång med bokashi!, två aprilkvällar (15 €)
tors. 22–29.4 kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Kai Alajoki
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 14.4.2021
Bokashi är ett snabbt sätt att med hjälp av fermentering förvandla köks- och 
annat bioavfall, såväl i stan som på landet, till näringsrik jord. Efter denna 
korta introduktionskurs vet du vad du behöver skaffa, göra och tänka på för att 
komma igång och lyckas med bokashi.
PM Kai Alajoki studerar till trädgårdsmästare och har hållit på med bokashi 
sedan 2017.

Trädgård • M
iljö
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Djur • Natur

999833 Besök naturgrottor i Åboregionen, tre vårkvällar (15 €)
tis. 20.4–4.5 kl. 17.30–19.30
Kursplatsen meddelas senare • Peter Nylund
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 12.4.2021
Under de tre utflykterna 20.4, 27.4 och 4.5 bekantar vi oss med olika natur-
grottor i Åbotrakten. Kursen besöker Luolavuori och två andra grottor, vilka 
meddelas senare om. Lär dig hur de bildades, vad som är unikt för dem och hör   
berättelser om dem. Träff i närheten av grottorna, exakt plats meddelas av kurs-
ledaren. Ta på dig ytterkläder för eftermiddagsvandring i terräng enligt väder, 
skor som klarar av eventuellt våta skogsstigar och en liten ryggsäck som rymmer 
lite extra kläder och fika. Grottorna är inte alltid lättillgängliga.
Peter Nylund är utbildad vildmarks- och naturguide. Natur och friluftsliv är 
hans passion sedan 20 år. Han tillbringar 30–50 nätter ute under året.

999834 Ugglekväll, teori och nattvandring fre. 5.3 kl. 18.30–23.00 (10 €)
fre. 5.3 kl. 18.30–23.00
4 vån. Rum 403, Kaskisgatan 5 • Hans G. Hästbacka
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 25.2.2021
Ugglevandring tillsammans med fågelguiden Hans G. Hästbacka. Vi  
artbestämmer ugglor, hör på läten och lär oss mera om ugglornas utbredning,  
levnadsvanor och häckningsbiotoper. Ugglorna parar sig under denna tid och 
hanarna ”sjunger” extra mycket. Kvällen börjar med en 45 minuters teoridel  
i institutshuset vid Kaskisgatan 5 och fortsätter samma kväll med en vandring 
på Runsala. Vi samlas inför vandringen kl. 21 vid Runsala Botaniska trädgårds 
huvudingång. Vi rör oss till fots ca 2 h. Utrustning: varma ytterkläder och  
skodon, fågelbok, gärna också termos och ”fika” samt sittunderlag.
Notera att vi rör oss i naturen och att det därmed inte finns en garanti att ugglor 
kan observeras under kursen.
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999835 Fågelsång i försommarnatten, 
nattsångarexkursion fre. 4.6 kl. 22–02 (10 €)
fre. 4.6 kl. 22.00–2.00
Parkeringsplats vid Hallisfors, Valkkvarnsgränden 1 • Hans G. Hästbacka
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 27.5.2021
Fågelvandring i försommarnatten med fokus på nattsångarna tillsammans 
med fågelguiden Hans G. Hästbacka. Vi rör oss till fots ca 4 h. Vi artbestämmer 
fåglar, lyssnar på sången och lär oss mera om utbredning, levnadsvanor och 
häckningsbiotoper. Utrustning: varma ytterkläder och skodon, handkikare  
och fågelbok. Gärna också termos och ”fika” samt sittunderlag. Exkursionen 
sker natten mot lördag så att vi lugnt kan vandra in på småtimmarna. 

Navigation

510268 Kustnavigation (51 €)
tis. 19.1–13.4 (ej 23.2) kl. 18.00–20.30
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Björn Friberg
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 11.1.2021
Kursen består av kustnavigationsteori, principer för instrumentnavigering, 
grunderna i meteorologi och tidvattenlära, utdrag ur bestämmelserna för 
båttrafik till utlandet samt övningsuppgifter. Kursen avslutas med Finlands 
Navigationsförbunds kustskepparexamen fredag 16.4.2021 kl. 18.00–22.00  
i institutshuset. Deltagandet i examensprovet är frivilligt men förutsätter  
godkänd skärgårdsskepparexamen. Avgiften och tentamenstiden för examens-
provet ingår inte i kursen. Kustskepparexamen är en av de examina som krävs 
för det internationella behörighetsbrevet för förare av fritidsbåt. Kursmaterialet 
anskaffas tillsammans med läraren genast efter kursstarten. 
Björn Friberg är av Finlands Navigationsförbund auktoriserad lärare och  
båtbesiktningsman. 
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Kursanmälningar via www.aboarbis.fi:

– till våren 2021 fr.o.m. 10.12.2020 kl. 18.00.
– till hösten 2021 fr.o.m. 11.8.2021 kl. 18.00.
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Data

340193 ”Svajpande” seniorer – att handleda äldre i det digitala, 
föreläsn. ons. 3.2 kl. 18.15–19.45 (0 €)
ons. 3.2 kl. 18.15–19.45
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Pia Wikholm
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 26.1.2021
Känner du en äldre person som vill ringa videosamtal med sina barnbarn eller 
delta i ett evenemang digitalt?
Kvällen riktar sig till dig som vill lära ut användning av digitala 
tjänster och verktyg till en äldre. Du kan vara anhörig, en vän, 
jobba inom frivilligverksamhet eller vara ett barnbarn. Du får 
handledning i att skapa en trygg inlärningsmiljö för den äldre. 
Föreläsaren PeM Pia Wikholm är projektledare på Folkhälsan.  
Föreläsningen är ett samarbete med Folkhälsans treåriga  
projekt som strävar efter att göra seniorer i Svenskfinland mer digitalt 
aktiva. Tack vare samarbetet är föreläsningen avgiftsfri för förhandsanmälda 
 – anmälning vid dörren 5 € .

340194 Bygg din egen hemsida! (17 €)
tors. 4.2–18.3 (ej 25.2) kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Magdalena Stenius
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 27.1.2021
Lär dig hur webbsidor fungerar och skapa samtidigt en egen enkel blogg,  
portfolio eller en hemsida t.ex. för din förening. Inga förkunskaper i  
programmering behövs, men du ska vara bekant med din dator i vardagen.  
Ta med din egen dator och laddare. PeM Magdalena Stenius arbetar som 
mjukvaru utvecklare. 

320399 Gratis individuell datahandledning per telefon (0 €)
Anmäl dig på fredagar 15.1–9.4  (ej 2.4) kl. 10.00–10.30
Distansundervisning • Toni Lindeman
Behöver du hjälp med att använda din dator, tablett eller smarttelefon? Ring 
eller mejla Arbis i Åbo och Kombis i Pargas gemensamma datahandledare och 
boka tid för individuell handledning. Handledaren Toni Lindeman tar emot 
bokningar på fredagar kl. 10.00–10.30 under tiden 15.1–9.4.2021 (ej 2.4) på 
040 184 3916 eller data.aboland@gmail.com. Datahandledningen sker sedan på 
överenskommen tid antingen per telefon eller via Zoom och är avgiftsfri. 
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Fotografering • Film

110475 Slow photo med papplådskamera, 
aprilveckoslutet 16–18.4 (30 €)
fre. 16.4 kl. 18.30–21.00 och lör.–sön. 17–18.4 kl. 10.00–15.00
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Hans G. Hästbacka
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 8.4.2021
Vi bygger enkla nålhålskameror och fotograferar i närmiljön. Vi går genom 
grunderna i traditionell mörkrumsteknik och framkallar svartvita negativ och 
pappersfotografier. Ta gärna med t.ex. skolådor för kamerabygget men det finns 
även material på plats, materialkostnaderna på ca 12 € för bl.a. fotopapper, 
fotokemi, tejp och färg, betalas på plats. Kursen är lämplig för både unga och 
vuxna. Barn under 12 år endast i sällskap av en vuxen. Alla deltagare anmäler 
sig separat. Kursen hålls i Åsalen, Östra strandgatan 2. Ingång via den lilla järn-
porten mot gatan.
Hans Hästbacka är bildkonstnär (YH) med fotografi som specialitet.

130336 Filmanalys (28 €)
tors. 21.1–8.4 (ej 25.2 och 1.4) kl. 19.30–21.00 
4 vån. Rum 404, Kaskisgatan 5 • Krister Lindberg
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 13.1.2021
Vi analyserar filmer vi sett på bio och bekantar oss med och diskuterar filmteori, 
bildstilar, konsten att läsa bilder, filmberättelsens byggstenar och olika former 
av filmdramaturgi. Kursen är för alla som tycker om att se på film och vill prata 
om film – både för filmälskare och för filmare in spe. Biobiljetterna ingår ej  
i kursavgiften.
Krister Lindberg är filmare och filmkritiker. Han har studerat filmvetenskap  
i Stockholm samt konst och litteratur vid Åbo Akademi. 

Fotografering • Film

Foto: Dreamstime
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Kultur • Teater

130117 Färgstarka och intressanta Åbokvinnor – rundvandring till 
fots, onsdagskvällen 5.5 kl. 17 (8 €)
ons. 5.5 kl. 17.00–18.30
Se kursbeskrivningen för kursplats • Eva Menon
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 27.4.2021
Inled morsdagsfirandet redan på onsdagen med en vandring i Åbo centrum  
och hör om intressanta och färgsprakande kvinnor från olika århundraden. 
Träff kl. 17.00 vid Liljastatyn i Runebergsparken vid Östra Strandgatan invid 
Aurabron. 
Åboguiden Eva Menon har guidat sedan 2011. Hon älskar att berätta nya saker. 
Avgift för förhandsanmälda 8 € – anmälning på plats 12 €.

130335 Teatermim och pantomim (36 €)
tis. 26.1–13.4 (ej 23.2) kl. 19.15–21.15
6 vån. Rum 613, Kaskisgatan 5 • Juuso-Matias Maijanen
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 18.1.2021
Vi undersöker tekniker i olika stilar av fysiskt berättande med fokus på  
klassisk och modern mim och pantomim samt olika solotekniker från tre olika  
kontinenter. 
Juuso-Matias Maijanen är scenkonstpedagog och fysisk skådespelare. Under de 
senaste åren har hen arbetat med sceniska illusioner av intimitet och våld. 
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Skrivande • Poesi

130338 Om konsten att skriva haiku – historia och nutid, 
februarikvällen 10.2 (8 €)
ons. 10.2 kl. 17.15–18.45
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Minkki Huldén
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 2.2.2021
Vad är haiku? Hur skiljer sig japansk haiku från västerländsk? Vad förväntas  
en haiku innehålla? Hur strikt är formen? Vad är haibun, senryu? Ginko?  
Kom och sök svar och pröva på att skriva. Under första delen bekantar vi oss 
med begrepp och historia, sedan skriver vi själva. Ta med penna och papper!
Kortkursen hålls av Minkki Huldén, översättare, författare och medlem  
av Svenska Haikusällskapet. 

130339 Runo on kaiku! Dikt är deg som jäser!, 
tvåspråkig, fyra kvällar (20 €)
mån. 18.1, 15.2, 15.3 och 12.4 kl. 17.45–19.15
5 vån. Rum 505, Kaskisgatan 5 • Ann-Christine Snickars och Siru Kainulainen
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 10.1.2021
Poesicirkel på två språk – kaksikielinen runopiiri. Läs och samtala om nyare och 
äldre finländsk dikt, som den ser ut på finska och på svenska. Vad du behöver är 
intresse för lyriken som uttrycksform, och en beredskap att läsa och lyssna till 
det andra inhemska. Dikterna som behandlas väljs av kursledarna eller av del-
tagarna enligt överenskommet tema. Diskussionen får fritt spelrum i mötet med 
texten, språket och andra läsare. Utgångspunkten är att deltagarna uttrycker 
sig på sitt modersmål. Målet är att vidga kännedomen om vår poesiskatt och 
utforska det litterära samtalets möjligheter.
Kursledare är Ann-Christine Snickars, kritiker och skrivhandledare och Siru 
Kainulainen, litteraturforskare och kritiker.

130340 Kreativt skrivande (51 €)
ons. 13.1–7.4 (ej 24.2) kl. 18.00–20.30
4 vån. Rum 403, Kaskisgatan 5 • Rosanna Fellman
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 4.1.2021
Många av oss har något skrivprojekt som ligger i skrivbordslådan eller  
drömmar om att bli författare. Här får du inspiration och hjälp med att utveckla 
dina egna texter. Kreativt skrivande handlar om att släppa lös kreativiteten  
och även skriva utan målsättning. Strikta skrivformer kan ta kål på skrivlusten. 
Vi prövar på olika genrer och utmanar gamla inrotade mönster av att skjuta  
upp skrivandet. Både längre och kortare skrivövningar och att ge feedback på 
varandras texter ingår i kursen. 
Rosanna Fellman är litteraturvetare och estradpoet och har undervisat både 
barn och vuxna i skrivande. Hennes första bok Strömsöborna utkom hösten 
2019 och belönades med Vimmapriset. 

Skrivande • Poesi
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Språk

Danska

129815 Introduktion i danska för svenskspråkiga, kortkurs 5 ggr (15 €)
mån. 18.1–15.2 kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Frederik Braae
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 10.1.2021
Lær dansk sprog og kultur. Vi lär oss de grundläggande skillnaderna mellan 
språken. Kursen är fokuserad på aktiv kommunikation, att lära sig kommuni-
cera på danska och att förstå danskarna. Deltagarna ska kunna svenska.
Frederik Braae har magistersexamen i lingvistik och danska som modersmål. 
Han har undervisat danska för bl.a. anställda på Finlands riksdag.

129816 Samtalskurs i danska för svenskspråkiga, kortkurs 5 ggr (15 €)
mån. 1–29.3 kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Frederik Braae
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 21.2.2021
Et samtalefokuseret sprogkursus for dig, som gerne vil blive bedre til  
at kommunikere på dansk. Undervisningen tager udgangspunkt i aktuelle 
emner fra det danske samfund og kulturliv. Vi vil sammen forsøge at knække 
koden til det danske sprog og blive i stand til at føre en samtale på dansk.  
Deltagarna ska kunna svenska.
Frederik Braae har magistersexamen i lingvistik och danska som modermål. 
Han har erfarenhet av att bl.a. undervisa i danska för anställda på Finlands  
riksdag.
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Engelska 
120393 English conversation B2, daytime (34 €)
tors. 14.1–15.4 (ej 25.2 och 1.4) kl. 11.00–12.30
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Leigh Ann Lindholm
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 6.1.2021
Intermediate level and above. The course offers the opportunity to develop 
speaking skills in a supportive setting. Course aims are: increased confidence 
and ease in speaking; improved vocabulary and pronunciation; awareness of 
communication cultures. 
MA Leigh Ann Lindholm är certifierad för att undervisa engelska för icke 
engelskspråkiga och har engelska som modersmål.

Finska/Finnish

Se/see Åbo finskspråkiga arbetarinstitut www.turuntyovaenopisto.fi

E
ngelska • Finska/Finnish
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120482 Franska A1 – la vie est belle, grundkurs i franska (34 €)
ons. 13.1–7.4 (ej 24.2) kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5 • Kaarina Valtanen
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 6.1.2021
Lär dig att berätta om dig själv, din familj och din vardag. Vi går igenom  
vanliga fraser, uttryck och verb för grundläggande konversation. 
HuK Kaarina Valtanen har undervisat franska, engelska och finska sedan 1987. 

120483 Franska B1 – parlons ensemble, 
startnivå ca 350 h tidigare studier (34 €)
tors. 14.1–15.4 (ej 25.2 och 1.4) kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 404, Kaskisgatan 5 • Kaarina Valtanen
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 6.1.2021
Kom med och njut av att tala franska med oss. Det vardagliga livets höjdpunkter 
diskuteras, men också resor och hobbyer samt intressen och nyheter som berör 
oss. Egna teman också välkomna. Startnivå ca 3 år vid Arbis. 
HuK Kaarina Valtanen har undervisat franska, engelska och finska sedan 1987. 

Grekiska

120515 Kalimera! Fortsättningskurs i nygrekiska A2.1, 
startnivå 150 h tidigare studier (34 €)
tis. 19.1–13.4 (ej 23.2) kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 404, Kaskisgatan 5 • Loukia Lindholm
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 11.1.2021
Vi fortsätter att lära oss grunderna i det grekiska språket, utökar ordförrådet och 
repeterar grammatik och ordförråd från tidigare kurser. Fokus ligger på muntlig 
kommunikation med tonvikt på vardagliga situationer. Deltagandet kräver att 
man studerat grekiska på nivå A1.2 vid Arbis eller har motsvarande kunskaper, 
ca 150 h studier. 
FD Loukia Lindholm är forskare i språkvetenskap, har grekiska som modersmål 
och är timlärare vid ÅA. 
 

Arbis klassificerar sina språkkurser enligt den gemensamma  
europeiska referens ramen för språk. 

För mera information om nivåerna se Europarådets sida 
https://europa.eu/europass/sv/common-european-framework-reference 
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Italienska

Italienska

120565 Bellissimo! Fortsättningskurs i italienska, distanskurs (34 €)
tors. 14.1–15.4 (ej 25.2 och 1.4) kl. 19.30–21.00
Distansundervisning • Marika Tuohimetsä
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 6.1.2021
Vi lär oss enkla fraser som man har nytta av i olika situationer. Vi fördjupar  
våra kunskaper om verben och lär oss att använda dåtiden, passato prossimo. 
Under kursen behandlas även italiensk kultur och vardag. Undervisningen sker 
främst på italienska med inslag av svenska vid behov. Deltagandet förutsätter att 
man gått grundkursen i italienska vid Arbis eller har motsvarande kunskaper, 
ca 50 h studier. Kursen är en distanskurs och använder programmet Zoom,  
deltagarna kan också delta enbart via sin webbläsare. Deltagarna får  
noggrannare instruktioner vid kursstart. Lärobok, slutet av Comunicare 1 av 
Prete och Sassola, övergår till Comunicare 2 under andra delen av kursen. 
FM Marika Tuohimetsä är behörig lärare i italienska och franska.

23
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Kinesiska

129820 Mandarinkinesiska för nybörjare, fortsättningskurs (34 €)
ons. 13.1–7.4 (ej 24.2) kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 404, Kaskisgatan 5 • Maria Krankkala
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 6.1.2021
Vi fortsätter att lära oss kinesiska skrivtecken, uttal och grammatik.  
Olika teman kring mat, siffror och tidsuttryck, hälsa och välmående, firandet av 
födelsedagar och att handla i Kina. Grammatik: enkla måttord, verbet  (yào), 

(le). Kursbok: ”Kinesiska för nybörjare” (Folkuniversitetets förlag). 
Deltagande förutsätter att man gått höstens nybörjarkurs vid Arbis eller har 
motsvarande kunskaper, ca 50 h studier. 
HuK Maria Krankkala är behörig lärare som studerat kinesiska vid Åbo  
universitet och Hong Kong Baptist University.
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Koreanska

129821 Koreanska språket och kulturen, 
introduktionskurs för nybörjare (34 €)
tors. 14.1–15.4 (ej 22.2 och 1.4) kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 405, Kaskisgatan 5 • Sujeong Meyer
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 6.1.2021
Vi lär oss det koreanska alfabetet, Hangeul, och att föra grundläggande 
vardags samtal. Efter kursen borde man kunna grunderna i att läsa och  
skriva koreanska. Kursen tar även upp kultur och samhälleliga frågor i Korea. 
Ingen kursbok, deltagarna förses med studiematerial. 
Sujeong Meyer är född och uppvuxen i Korea och bor sedan 10 år i Finland. 

129822 Koreanska språket och kulturen, 
fortsättningskurs för nybörjare (34 €)
ons. 13.1–7.4 (ej 24.2) kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5 • Sujeong Meyer
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 6.1.2021
Målet är att kunna berätta om sig själv, kunna kommunicera på vardagsnivå 
och behärska grundgrammatiken. Vi övar att lyssna och skriva på koreanska 
och repeterar det koreanska Hangeul-alfabetet. Kursen tar även upp kultur  
och samhälleliga frågor i Korea. Ingen kursbok, deltagarna förses med studie-
material. Deltagande förutsätter att man gått höstens nybörjarkurs vid Arbis 
eller har motsvarande kunskaper, ca 50 h studier. 
Sujeong Meyer är född och uppvuxen i Korea och bor sedan 10 år i Finland. 

 
Latin

120672 Latinska texter och romersk kultur (31 €)
tis. 2.2–20.4 (ej 23.2) kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 403, Kaskisgatan 5 • Joonas Vanhala
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 25.1.2021
Vi läser latinska texter från antiken enligt deltagarnas önskemål och  
analyserar dem både språkligt och innehållsmässigt. Vi bekantar oss även  
med den romerska kulturen och livet i antiken. Minst 2 års tidigare studier  
i latin krävs. Kursböcker: latinsk ordbok t.ex. NE:s latinsk-svenska ordbok  
och förslagsvis Erik Tidners Latinsk grammatik. Läraren kompletterar med  
eget kursmaterial. 
TM, FM Joonas Vanhala är behörig latinlärare och undervisar vid Arbis och  
Åbo Akademi. 
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Spanska

120905 Spanska A2.1, 
fortsättning för nybörjare, 150 h tidigare studier (34 €)
ons. 13.1–7.4 (ej 24.2) kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Georgina González-Norrgård
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 6.1.2021
Målsättningen är att kunna berätta om sig själv, sin vardag, sin fritid och sitt 
boende. Du lär dig också att klara av enkla situationer på spanska som att handla 
i en klädaffär, att förstå och skriva enkla texter med vardagsinnehåll, och att 
förstå talad spanska i lugnt tempo. Kursbok: Caminando 1, ca 50 €. Deltagande 
kräver att man studerat spanska på nivå A1.2 vid Arbis eller har motsvarande 
kunskaper, ca 150 h studier. 
Georgina González-Norrgård har spanska som modersmål och har undervisat 
på Arbis sedan 2002. 

120906 Spanska A2.2, startnivå ca 250 h tidigare studier (34 €)
ons. 13.1–7.4 (ej 24.2) kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Georgina González-Norrgård
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 6.1.2021
Målsättningen är att utöka kursdeltagarnas vokabulär och utveckla muntliga 
och skriftliga färdigheter i spanska samt hörförståelse. Vi repeterar och  
fördjupar vår kunskap i den grammatik vi studerade under grundkursen.  
Vi behandlar bekanta teman, som familj, arbete, studier, vardagsrutiner,  
fritidsaktiviteter, etc., men vi lär oss också nya ord och uttryck. Kursbok:  
Caminando 2, ca 50 €. Deltagande kräver att man studerat spanska på nivå A2.1 
vid Arbis eller har motsvarande kunskaper, ca 250 h studier. 
Georgina González-Norrgård har spanska som modersmål och har undervisat 
på Arbis sedan 2002. 
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120907 Spanska B2.2, startnivå ca 600 h tidigare studier (34 €)
mån. 18.1–19.4 (ej 22.2 och 5.4) kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5 • Georgina González-Norrgård
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 10.1.2021
Målsättningen är att utöka kursdeltagarnas vokabulär och utveckla muntliga 
och skriftliga färdigheter i spanska samt hörförståelse. Vi repeterar grammatik 
bl.a. preteritum, imperfekt och imperativ, och vokabulär från tidigare kurser 
och övar oss att diskutera olika teman på spanska. Kursbok: Caminando 3, 4:e 
upplagan, ca 50 €. Deltagandet kräver att man har kunskaper motsvarande ca 
600 h studier. 
Georgina González-Norrgård har spanska som modersmål och har undervisat 
på Arbis sedan 2002. 

120908 Spansk konversation B2/C1 (34 €)
mån. 18.1–19.4 (ej 22.2 och 5.4) kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5 • Georgina González-Norrgård
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 10.1.2021
¡Ven a practicar con nosotros tu español! Durante el curso hablamos sobre  
diferentes temas, aprendemos nuevas palabras y repasamos la gramática.  
Kursen är 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. 

Spanska
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Tyska

121090 Tyska A1.2, fortsättningskurs för nybörjare (34 €)
mån. 18.1–19.4 (ej 22.2 och 5.4) kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Elisabeth Glatz
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 10.1.2021
Kursen är lämplig för nybörjare eller den som vill repetera. Vi koncentrerar oss 
på att genast använda språket utan att vara rädda för att använda nya ord eller 
”göra fel”. Efter den här kursen kan du även uttrycka din åsikt på ett enkelt sätt. 
Vi pratar, leker, konstruerar dialoger, lär oss grammatik, gör övningsuppgifter 
och gör uttals- och hörförståelseövningar. 
Undervisningsspråken är svenska och tyska. Elisabeth Glatz har tyska som 
modersmål och lång erfarenhet som lärare i tyska (Arbis, Novia). 

121091 Tysk konversation B2/C1, eftermiddag (34 €)
tis. 19.1–13.4 (ej 23.2) kl. 17.00–18.30
4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5 • Oliver Dahlmann
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 11.1.2021
Kursen är avsedd för dig som vill utveckla dina muntliga färdigheter i tyska. 
Materialet består främst av aktuella texter ur tyska tidningar, men också  
material från internet och radio. Deltagarnas önskemål påverkar ämnesvalet. 
Vid behov kan även grammatiska frågor tas upp. 
Oliver Dahlmann har tyska som modersmål och har bott över 20 år i Åbo.  
Han jobbar även som auktoriserad translator. 

121092 Tysk konversation B2/C1, kväll (34 €)
ons. 13.1–7.4 (ej 24.2) kl. 19.30–21.00
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Elisabeth Glatz
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 6.1.2021
Vi diskuterar teman som vi tycker är intressanta och funderar på skillnaderna 
mellan olika dialekter och sociolekter, språknyanser och kulturella dimensioner 
som kan hänga ihop med språkanvändningen. Fokus ligger på muntlig kommu-
nikation och vardagskommunikation. Undervisningsspråket 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

1202052 Swedish A1.1, for beginners, 
daytime twice a week (68 €  30 €)
Mon and Thu 21.1–26.4.2021 at 12.45–14.15 (no classes 22.2, 25.2, 1.4 and 5.4)
5th floor, room 506, Kaskisgatan 5 • Nicke Packalén
Enrolment 10.12.2020 (18:00) – 13.1.2021
N.B. The maximal group size is smaller than normal, according to prevailing 
recommendations.
Two days/week, Mondays and Thursdays. Learn the basics in Swedish, one  
of the two official languages in Finland. Course book: Vi ses! Svenska för  
nybörjare, by Marit Keränen, Camilla Lindroos and Katja Peltola (2018): about 
40 €. No classes 22.2, 25.2, 1.4 and 5.4. You can pay the course through the link 
You will get by email after the start of the course or by the invoice delivered by 
”normal” mail later.
Nicke Packalén has a Master´s degree in Swedish and is a qualified language 
teacher. 

1202053 Swedish A1.1, for beginners, 
evening twice a week (68 €  30 €)
Mon and Thu 21.1–26.4 at 19.15–20.45 (no classes 22.2, 25.2, 1.4 and 5.4)
4th floor, room 403, Kaskisgatan 5 • Nicke Packalén
Enrolment 10.12.2020 (18:00) – 13.1.2021
N.B. The maximal group size is smaller than normal, according to prevailing 
recommendations.
Two days/week, Mondays and Thursdays. Learn the basics in Swedish, one  
of the two official languages in Finland. Course book: Vi ses! Svenska för  
nybörjare, by Marit Keränen, Camilla Lindroos and Katja Peltola (2018): about 
40 €. No classes 22.2, 25.2, 1.4 and 5.4. You can pay the course through the link 
You will get by email after the start of the course or by the invoice delivered by 
”normal” mail later.
Nicke Packalén has a Master´s degree in Swedish and is a qualified language 
teacher.

Svenska/Sw
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SPECIAL OFFER FOR STUDENTS
To encourage the integration of the participants  

and to provide a venue to practice their skills  
Arbis offers the participants in the courses Swedish A1.1, 

Swedish A1.2 and Swedish A2.1 a waiver worth 30 € 
for one other course at Arbis during the Spring term.

Contact the office for more information.
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1202054 Swedish A1.2, start level from 50 h, 
evening twice a week (68 €  30 €)
Mon and Thu 21.1–26.4 at 17.30–19.00 (no classes 22.2, 25.2, 1.4 and 5.4)
4th floor, room 403, Kaskisgatan 5 • Nicke Packalén
Enrolment 10.12.2020 (18:00) – 13.1.2021
N.B. The maximal group size is smaller than normal, according to prevailing 
recommendations.
Two days/week, Mondays 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: Vi ses! Svenska för nybörjare, by Marit Keränen, 
Camilla Lindroos and Katja Peltola (2018): about 40 €. Participation requires 
completing the course Swedish A1.1 at Arbis, or knowledge corresponding to the 
course. No classes 22.2, 25.2, 1.4 and 5.4. You can pay the course through the 
link You will get by email after the start of the course or by the invoice delivered 
by ”normal” mail later. 
Nicke Packalén has a Master´s degree in Swedish and is a qualified language 
teacher.

1202055 Swedish A2.1, start level from 100 h, 
twice a week (68 €  30 €)
Tue and Thu 21.1–22.4 at 19.30–21.00 (no classes 23.2, 25.2 and 1.4)
4th floor, room 423, Kaskisgatan 5 • Lina Hassel
Enrolment 10.12.2020 (18:00) – 13.1.2021
N.B. The maximal group size is smaller than normal, according to prevailing 
recommendations.
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: Vi ses! Svenska för 
nybörjare, by Marit Keränen, Camilla Lindroos and Katja Peltola (2018): about 
40 €. Participation requires completing the courses Swedish A1.2 at Arbis, or 
knowledge corresponding to the courses. No classes 23.2, 25.2 and 1.4. You can 
pay the course through the link You will get by email after the start of the course 
or by the invoice delivered by ”normal” mail later.
Lina Hassel has a bachelor’s degree in Swedish and is a qualified teacher.
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1202056 Svenska A2.2, startnivå från 150 h (34 €)
ons. 13.1–7.4 (ej 24.2) kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 404, Kaskisgatan 5 • Maria Krankkala
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 6.1.2021
N.B. The group size is smaller than normal, according to prevailing recommen-
dations.
Teaching languages: Swedish and English. Vi repeterar grundläggande  
strukturer i språket, men kommer också att prata mycket under kursen.  
Deltagandet kräver att man gått kursen Swedish A2.1 på Arbis eller har  
motsvarande kunskaper. 
HuK Maria Krankkala är en behörig lärare med erfarenhet av att undervisa  
i svenska vid flera medborgarinstitut.

1202057 Svensk konversation B1, kväll (34 €)
tors. 14.1–15.4 (ei 25.2 och 1.4) kl. 17.45–19.15
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Esko Kukkasniemi
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 6.1.2021
Håll din svenska levande! Konversationskursen är för dig som kan en del men 
ytterligare vill förbättra dina kunskaper i svenska. Vi läser t.ex. tidningsartiklar 
och diskuterar. 
FM Esko Kukkasniemi är behörig lärare i svenska och medlem av statens  
språkexamensnämnd.

1202058 Svensk konversation B2, eftermiddag (34 €)
mån. 18.1–19.4 (ej 22.2 och 5.4) kl. 15.00–16.30
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Nicke Packalén
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 10.1.2021
Håll din svenska levande! Konversationskursen är 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. 

Svenska/Sw
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110470 Keramik, grund- och fortsättningskurs, eftermiddag (36 €)
tors. 14.1–8.4 (ej 25.2 och 1.4) kl. 16.30–18.30
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Araz Jarjis
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 6.1.2021
För nybörjare eller dem med baskunskap man vill fräscha upp. Vi startar med 
att gå genom bastekniken – hur man formar och hanterar leran. Skapa med 
hjälp av dreja eller forma dina egna skålar, krukor och muggar. Lär dig dekorera 
med och använda engobeteknik och hur man glaserar föremålen. Utveckla dig i 
din egen takt. Materialavgiften på 30 € betalas direkt till läraren. Ingång via den 
lilla järnporten vid Östra strandgatan 2. 
FM Araz Jarjis har examen i keramik, grafik, fotografering och måleri från  
Statliga Konstinstitutet och Konstakademin Pietro Vannucci i Perugia, Italien.

110471 Keramik, grund- och fortsättningskurs, kväll (36 €)
tors. 14.1–8.4 (ej 25.2 och 1.4) kl. 18.45–20.45
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Araz Jarjis
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 6.1.2021
Samma innehåll och lärare som i kursen ovan ”110470 Keramik, grund- och 
fortsättningskurs, eftermiddag”.
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110472 Keramik, grund- och fortsättningskurs, lördagar (41 €)
lör. 16.1–10.4 (ej 27.2 och 3.4) kl. 13.30–15.30
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Araz Jarjis
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 7.1.2021
För nybörjare eller dem med baskunskap man vill fräscha upp. Vi startar med 
att gå genom bastekniken – hur man formar och hanterar leran. Skapa med 
hjälp av dreja eller forma dina egna skålar, krukor och muggar. Lär dig dekorera 
med och använda engobeteknik och hur man glaserar föremålen. Utveckla dig i 
din egen takt. Materialavgiften på 30 € betalas direkt till läraren. Ingång via den 
lilla järnporten vid Östra strandgatan 2. 
FM Araz Jarjis har examen i keramik, grafik, fotografering och måleri från  
Statliga Konstinstitutet och Konstakademin Pietro Vannucci i Perugia, Italien. 

110473 Keramik för vuxna tillsammans med barn, 
lördagsförmiddagar (52 €)
lör. 16.1–10.4 (ej 27.2 och 3.4) kl. 10.30–13.00
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Araz Jarjis
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 7.1.2021
Ta chansen och gör något kreativt tillsammans. Såväl barn som vuxna får 
utmana sin kreativitet och fingerfärdighet. Glasera i olika färger för att ge dina 
kreationer en personlig prägel. Materialkostnaderna 30 € för vuxna och 15 € för 
barn betalas kontant till läraren.
Barn i åldern 7–12 år får delta endast i sällskap av en vuxen. Båda anmäler 
sig separat och betalar deltagaravgiften. Ungdomar från 13 år uppåt kan delta 
ensamma. Kursen är inte avsedd för barn under 7 år. Ingång via den lilla järn-
porten vid Östra strandgatan. 
FM Araz Jarjis har examen i keramik, grafik, fotografering och måleri från  
Statliga Konstinstitutet och Konstakademin Pietro Vannucci i Perugia, Italien. 

UNIK SOMMARKURS – GRÄV I STENÅLDERN!

Gräv i stenåldersbosättning i Jäkärlä i norra Åbo 16–20.6.2021.
Unik fältkurs i arkeologi utomhus fyra försommardagar.
Kursledare är arkeologerna Jan Fast och Janne Soisalo.
Utgrävningarna presenteras dagligen i sociala medier.
Också barn kan delta i sällskap av en vuxen.

Mer information se sid 12 eller kontakta Arbis.
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Bildkonst • Måleri

110462 Teckna proffsigt med torr pastell (36 €)
tis. 13.1–6.4 (ej 23.2) kl. 18.30–20.30
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Araz Jarjis
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 11.1.2021
Lär dig teckna med torr pastell – skapa oljeeffekter utan oljefärg. Teckna  
stilleben, kopiera kända mästerverk eller fotografier. Teckna på papper eller 
måla på duk. Med torr pastellfärg kan du skapa hela den kromatiska skalan och 
nyanser med blandteknik. Lämpad för nybörjare eller den som vill fräscha upp 
sina baskunskaper. 
FM Araz Jarjis har examen i keramik, grafik, fotografering och måleri från  
Statliga Konstinstitutet och Konstakademin Pietro Vannucci i Perugia, Italien.

110463 Kreativ mandala – sköt om din själ med konst (49 €)
mån. 18.1–26.4 (ej 22.2 och 5.4) kl. 19.00–21.15
2 vån. Rum 203, Kaskisgatan 5 • Victoria Yaroshik
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 10.1.2021
Konst hjälper en att uttrycka det som är svårt att uttrycka med ord. En mandala 
kan fungera som inspirations- och energikälla. Ett slags yoga för hjärnan. Ingen 
förkunskap behövs. Lämpar sig för alla som vill uppleva en helhet. Alla skapar 
sina personliga mandalor utan att använda färdiga mönster. Ta med dig  
akvarellpennor, gouache eller akvarell, papper, linjal, passare och en svart 
tuschpenna. 
Victoria Yaroshik är utbildad konstnär. Se www.yaroshik.art. 

110464 ”Blommor” – nyckeln till inspiration i akvarell (43 €)
ons. 13.1–21.4 (ej 24.2) kl. 16.00–17.45
2 vån. Rum 203, Kaskisgatan 5 • Victoria Yaroshik
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 12.1.2021
Måla blommor, lär dig släppa loss och vara spontan med akvareller. Förbättra 
din kreativitet och njut av målningsprocessen. Är du intresserad av att uppleva 
en helhet? Ta med dig akvarellfärger och akvarellpapper. 
Victoria Yaroshik är utbildad konstnär. Se www.yaroshik.art. 

110465 ”Fåglar” – i akvarellstudion (73 €)
ons. 20.1–21.4 (ej 24.2) kl. 18.00–21.15
2 vån. Rum 203, Kaskisgatan 5 • Victoria Yaroshik
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 12.1.2021
Vi fortsätter att måla fåglar i olika akvarelltekniker. Lämpar sig för dig som 
redan är bekant med grundteknikerna i akvarell. Ta med akvarellfärger och 
akvarellpapper. 
Victoria Yaroshik är utbildad konstnär. Se www.yaroshik.art. 
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110466 Oljemålning, avgiftsfri nybörjarintroduktion 18.1 (0 €)
mån. 18.1 kl. 19.00–20.30
2 vån. Rum 204, Kaskisgatan 5 • André Peterdi
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 10.1.2021
Obligatorisk för nybörjare inför den egentliga kursen ”Oljemålning”. Kom ihåg 
att anmäla dig också till den egentliga kursen med nr 110467. Vi går igenom  
bl.a. olika materialmöjligheter. Ingen kursavgift men förhandsanmälning krävs.

110467 Oljemålning (50 €)
mån. 25.1–26.4 (ej 22.2 och 5.4) kl. 19.00–21.15
2 vån. Rum 204, Kaskisgatan 5 • André Peterdi
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 19.1.2021
Vi bekantar oss med bl.a. den klassiska ”lager-på-lager”-tekniken och  
”alla-prima”-tekniken. Undervisningen består av personlig handledning  
och steg-för-steg-metoder. Även målning av levande modell. Den avgiftsfria 
nybörjarintroduktionen 18.1 kursnummer 110466 är obligatorisk för nybörjare. 
Anmäl dig separat till den. 
André Peterdi är konstmålare och utbildad bildkonstnär. 

110468 Gör din egen målarbotten, marsveckoslutet 20–21.3 (20 €)
lör.–sön. 20–21.3 kl. 10.30–13.45
Barkerfastigheten, Raunistula, Raunistulavägen 25 • André Peterdi
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 11.3.2021
Hur spänner man upp en duk i kilram? Hur grunderar man en skiva eller  
duk att måla på? Vilka fördelar har olika underlag att måla på? Under åtta  
lektioner under två dagar gör vi målarbottnar och grunderar med plastgesso 
(från butiken), kritgrund och halvoljegrund. 15 min paus per dag. Läraren möter 
gruppen ute vid fastigheten Barker, Raunistulavägen 25, plattform 6 och tar dig 
till sin ateljé där kursen hålls. Buss nr 14 och 15.
André Peterdi är konstmålare och utexaminerad bildkonstnär och har  
undervisat på Arbis sedan 2005.
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 Textilslöjd • Hantverk • Vävning 

110703 Tovning, två februarikvällar (15 €)
mån. 8–15.2 kl. 17.30–20.45
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 31.1.2021
Prova på att tova, både torrtova och/eller med såpa och vatten. Du kan tova  
börsar, smycken, bollar eller dekorationer. Kursledaren har material,  
men du kan också ta med egen ull och tovningsnålar. En mindre materialavgift 
tilkommer. HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110704 Videarbeten, tre marskvällar (17 €)
mån. 1–15.3 kl. 17.30–20.45
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 21.2.2021
Prova på att arbeta med vide! Du kan göra kransar, amplar, små skålar.  
Kursledaren har material, men du kan också ta med dig färska, kvistfria  
och böjliga videkvistar. En mindre materialavgift tilkommer.
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110705 Björkrisfåglar, två marskvällar (15 €)
mån. 22–29.3 kl. 17.30–20.45
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 14.3.2021
Prova på att arbeta med björkris! Med hjälp av tunn järntråd binds riset  
främst till fåglar. Kursledaren har material, men ta gärna med en säck tunt  
och böjligt björkris. En mindre materialavgift tilkommer.
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110707 Makramé, tre onsdagskvällar (16 €)
ons. 17.3–14.4 kl. 17.45–20.45
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 9.3.2021
Prova på att knyta makramé! Du kan knyta i grovt material till amplar, i litet 
tunnare till bälten eller i tunt material till smycken. Kursledaren har material, 
men du kan också ta med egna garner. En mindre materialavgift tilkommer.
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110708 Stickning, sju tisdagskvällar (36 €)
tis. 9.3–20.4 kl. 17.30–20.30
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 1.3.2021
Lär dig grunderna eller sticka någonting annorlunda! Sticka t.ex. sockor, fing-
ervantar, flerfärgsstickad jumper, spetsstickad duk, pläd i dominostickning ...  



Du påverkar själv vad som tas upp under kursen. En mindre materialavgift  
tillkommer. HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110709 Garnhantverk, dagtid (28 €)
ons. 13.1–17.2 kl. 10.15–13.00
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Anja Lindqvist
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 6.1.2021
Knyt makramé, gör trådtavlor, fläta, gör temaribollar ... Du kan själv påverka 
vad som tas upp under kursen. En mindre materialavgift tilkommer.
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110710 Textilhantverk, dagtid (38 €)
ons. 3.3–21.4 kl. 10.15–13.00
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Anja Lindqvist
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 23.2.2021
Virka en duk, brodera en väggbonad, sticka en mössa, kroka en väska,  
knyt ett tofsdjur... Möjligheterna är många! Du kan själv påverka vad som  
tas upp under kursen. En mindre materialavgift tilkommer.
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110711 Vävning (72 €)
mån. 18.1–1.2 och ons. 13.1–21.4 (ej 24.2) kl. 17.45–20.45
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 6.1.2021
Väv både grövre och tunnare vävar: dukar, mattor, disktrasor m.m. Vi sätter 
upp och väver i gemensamma ränningar.
Kursen pågår onsdagar 13.1 – 21.4 och måndagar 18.1 – 1.2, men deltagarna får 
gärna jobba på också under andra tider.  
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110713 Klädsömnad är roligt (56 €)
ons. 20.1–14.4 (ej 24.2) kl. 18.00–20.45
S:t Olofsskolan, textilsalen, Klostergatan 11 • Berit Bragge
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 12.1.2021
Sy kläder för barn eller vuxna enligt egna behov. Du lär dig om måttagning, 
mönster, tillskärning, sömnad och maskiner. Vi använder symaskin och over-
lock. Ta med eget material och sömnadstillbehör. Passar såväl nybörjare som 
längre hunna. Träff vid S:t Olofsskolans huvudingång. Kom i tid – ytterdörren 
går i lås! HeL, formgivaren Berit Bragge är en erfaren sömnadslärare. 
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Träslöjd • Metall • Betong

110706 Pröva på betongarbeten, utomhus två aprilkvällar (15 €)
mån. 12–26.4 kl. 17.30–20.45
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 31.3.2021
Vi gör krukor, skålar m.m. på Katedralskolans innergård. Mer information om 
utrustning m.m. skickas senare till de anmälda/antagna.
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110718 Träslöjd och snickeri, avgiftsfri nybörjarintroduktion 11.1 (0 €)
mån. 11.1 kl. 18.00–21.00
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Henrik Malmström
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 3.1.2021
Avgiftsfri obligatorisk introduktionskurs för nybörjare inför kurserna  
”Träslöjd, eftermiddags- respektive kvällskurs” nr 110720 och 110721 samt 
”Snickeri och metallslöjd” nr 110719. Deltagare i andra träslöjdskurser får gärna 
också delta. På kursen ges anvisningar i säker maskinanvändning och råd för 
material anskaffning. Introduktionen är riktad till både nybörjare och andra  
kursdeltagare som inte tidigare har slöjdat i S:t Olofsskolans slöjdsal på  
mot svarande kurser. Glöm ej att också anmäla dig till någon av de egentliga 
kurserna!

110722 Holkar också för udda fåglar, föreläsning och bygge, 
marsveckoslutet 27–28.3 (25 €)
lör. 27.3 kl. 10.00–15.00 och sön. 28.3 kl. 10.00–13.00
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klosterg. 11 • Henrik Malmström, Hans G. Hästbacka
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 18.3.2021
Vill du ha nya fågelgäster i sommar? Bygg åt trädkryparen, göken, ugglan eller 
åt vanliga skogs- och sjöfåglar. Kursen inleds med en 45 min teoriintroduktion 
av fågelguiden Hans G. Hästbacka. Holkbygget leds av Arbis slöjdlärare  
Henrik Malmström, som skaffar allt material. Nybörjare ska gärna delta i den  
avgiftsfria introduktionskursen 110718. Materialkostnaderna 20 € betalas  
på förhand. Närmare information direkt till de antagna till kursen. Barn  
tillsammans med en vuxen är välkomna. Både vuxna och barn ska anmäla sig 
separat och betala kursavgiften. Barn i sällskap med en äldre betalar däremot 
ingen egen materialavgift.
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110723 Snickeri, aprilveckoslutet 16–18.4 (36 €)
fre. 16.4 kl. 17.00–21.00 och lör.–sön. 17–18.4 kl.  10.00–16.00
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Henrik Malmström
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 8.4.2021
Har du planerat att bygga ett litet bord, en blomställning eller något annat? 
Under ett veckoslut kan du förverkliga dina planer. Ta gärna kontakt med  
läraren i förväg om du behöver diskutera ditt projekt. Allt material skaffas  
av deltagaren själv. Nybörjare ska gärna delta i den avgiftsfria introduktions-
kursen 110718.
Henrik Malmström har flera års erfarenhet av undervisning i träslöjd.

110719 Snickeri och metallslöjd (68 €)
tis. 19.1–13.4 (ej 23.2) kl. 17.30–20.45
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Kent Engström
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 11.1.2021
Snickeri och metallslöjd för såväl nybörjare som längre hunna. I metall  
endast mindre smidesarbeten. Begränsat förvaringsutrymme. För nybörjare 
och andra som ej tidigare slöjdat i S:t Olofsskolans slöjdsal är den avgiftsfria 
introduktionskursen nr 110718 obligatorisk. Anmäl dig i så fall separat till den. 
Kent Engström är slöjdlärare med lång erfarenhet av undervisning vid  
arbetarinstitut, grundskola och högskola. 

110720 Träslöjd, eftermiddag (56 €)
mån. 18.1–19.4 (ej 22.2 och 5.4) kl. 15.30–18.15
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Henrik Malmström
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 10.1.2021
Träslöjd och snickeri för såväl nybörjare som längre hunna. Genomför dina 
egna projekt under handledning och med rätt apparatur. Kursdeltagarna står 
själva för materialanskaffning. Råd ges av läraren. Begränsat lagerutrymme. För 
både nybörjare och sådana som ej tidigare slöjdat i S:t Olofsskolans slöjdsal är 
den avgiftsfria introduktionskursen nr 110718 obligatorisk. Anmäl dig i så fall 
separat till den. 
Henrik Malmström har över tio års erfarenhet av undervisning i träslöjd. 

110721 Träslöjd, kväll (56 €)
mån. 18.1–19.4 (ej 22.2 och 5.4) kl. 18.30–21.15
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Henrik Malmström
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 10.1.2021
Samma innehåll och lärare som i kursen ovan ”110720 Träslöjd, eftermiddag”. 
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Möbeltapetsering

110715 Möbeltapetsering, kväll (73 €)
tors. 14.1–15.4 (ej 25.2 och 1.4) kl. 17.30–20.45
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Anne Palin
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 6.1.2021
Ge din möbel ett nytt liv. Genom praktiskt arbete lär du dig grunderna  
i möbeltapetsering, om tekniker, material och verktyg. Begränsat  
lagerutrymme. Lämplig möbel att ta med är t.ex. en stol, karmstol eller  
mindre fåtölj. Materialet ingår inte i kursavgiften, kursdeltagarna skaffar det 
själva. Beroende på arbetets storlek och omfattning varierar kostnaderna stort. 
Kontakta kursledaren på 0400 53 02 72 eller palin.anne@gmail.com för tips  
om och råd för materialanskaffningen. Deltagare i höstens 2020 motsva-
rande kurs har företräde. Men också nya kursdeltagare tas emot om rum finns 
 – så anmäl dig. 
Anne Palin är utbildad möbeltapetserare och gesäll med mångårig erfarenhet  
av textil- och inredningsbranschen. 

110716 Möbeltapetsering, marsveckoslutet 5–7.3 (36 €)
fre. 5.3 kl. 17.00–21.00 och lör.–sön. 6–7.3 kl. 10.00–16.00
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Anne Palin
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 4.2.2021
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 110715. 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. Deadline för anmälan och 
avanmälan fyra veckor före kursstart. Du kan kontakta kursledaren angående 
materialanskaffning på 0400 53 02 72 eller palin.anne@gmail.com. Under både 
lördag och söndag håller vi lunchpaus 60 min.
Anne Palin är utbildad möbeltapetserare och gesäll med mångårig erfarenhet  
av textil- och inredningsbranschen.
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Info till deltagarna i matkurserna:
Utöver kursavgiften betalar deltagarna för materialet 

i regel kontant direkt till läraren i början av kursen. Får du 
förhinder att delta eller annars uteblir och inte har avanmält 

dig inom utsatt tid fakturerar Arbis även materialavgiften.
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810383 Sushi – en av finländarnas favoriter, januarikvällen 25.1 (10 €)
mån. 25.1 kl. 17.30–21.15
S:t Olofsskolan, undervisningsköket, Klostergatan 11 • Paul Reuter
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 17.1.2021
Lär dig grunderna i hur man gör sushi! Vad är en Nigirisushi och vad är  
en Makisushi, hur kokar man ett gott och lagom klibbigt ris som är grunden  
för all sushi – de här frågorna får du få svar på under ledning av mat- och  
dryckesfantasten Paul Reuter. Kursen hålls en måndagskväll. Utöver den  
ordinarie kursavgiften, som faktureras, tillkommer en materialavgift på  
8–10 €/deltagare som betalas kontant till läraren. Träff vid S:t Olofsskolans 
huvudingång. Kom i tid – ytterdörren går i lås!

810384 Baka bröd!, två februarikvällar 2–3.2 (15 €)
tis.–ons. 2.–3.2 kl.  18.00–21.00
S:t Olofsskolan, undervisningsköket, Klostergatan 11 • Paul Reuter
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 25.1.2021
Lär dig grunderna i att baka med surdeg, jästdegar med långa jästider  
och snabbare bröd 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. Utöver den ordinarie kursavgiften 
som faktureras tillkommer en materialavgift på 8–10 €/deltagare som betalas 
kontant till kursledaren i början av kursen. Träff vid S:t Olofsskolans huvud-
ingång. Kom i tid – ytterdörren går i lås.

810385 Soppor för olika tillfällen, februarikvällen 10.2 (10 €)
ons. 10.2 kl. 17.30–21.15
S:t Olofsskolan, undervisningsköket, Klostergatan 11 • Paul Reuter
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 2.2.2021
Lär dig laga olika förrätts- och middagssoppor för olika ändamål: klara,  
krämiga, enkla, spännande, snabba till både vardag och fest. Kursen ordnas  
en onsdagskväll under ledning av mat- och dryckesfantasten Paul Reuter.  
Utöver kursavgiften, som faktureras, tillkommer en material avgift på 8–10 €/
deltagare som betalas kontant till läraren. Träff vid S:t Olofsskolans huvud-
ingång. Kom i tid – ytterdörren går i lås.
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tis. 2.3 kl. 17.30–21.15
S:t Olofsskolan, undervisningsköket, Klostergatan 11 • Paul Reuter
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 22.2.2021
Lär dig de klassiska fisksåserna hollandaise, vitvinssås och hummersås  
under ledning av mat- och dryckesfantasten Paul Reuter. Vi går dessutom  
igenom stekningstider och -temperaturer samt lite fiskhantering. Kursen  
ordnas en tisdagskväll. Utöver kursavgiften, som faktureras, tillkommer  
en materialkostnad på 10–15 €/deltagare som betalas kontant till kursledaren. 
Träff vid S:t Olofsskolans huvudingång. Kom i tid – ytterdörren går i lås!

810387 Ryska matfavoriter, marskvällen 29.3 (10 €)
mån. 29.3 kl. 17.30–21.15
S:t Olofsskolan, undervisningsköket, Klostergatan 11 • Irina Rogojin
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 21.3.2021
Vi bekantar oss med rysk måltidskultur: matlagning, servering och  
ingredienser. Vi tillreder en trerätters middag bestående av borsch,  
seliodka pod shuboi, pelmeni och pascha, och målar traditionella påskägg.  
Varje rätt kan vid behov göras vegetarisk. Utöver kursavgiften, som fakture-
ras, tillkommer en materialavgift på 9–12 €/deltagare som betalas kontant till  
kursledaren. Träff vid S:t Olofsskolans huvudingång. Kom i tid – ytterdörren 
går i lås! 
Irina Rogojin är FM i ryska språket och kulturen.

810388 Koreansk mat, aprilkvällen 15.4 (10 €)
tors. 15.4 kl. 17.30–20.30
S:t Olofsskolan, undervisningsköket, Klostergatan 11 • Sujeong Meyer
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 7.4.2021
Välkommen att bekanta dig med det koreanska köket! Vi tillreder två olika  
rätter: bibimbab och griskött med bbq-sås. Bibimbab är en hälsosam maträtt 
med olika grönsaker, ris och en speciell chilisås som kallas gochujang. Koreansk 
bbq-sås passar bra med kött tillagat på grill eller i ugn. Utöver kursavgiften, 
som faktureras, tillkommer en materialavgift på 15–20 €/deltagare som betalas 
kontant till kursledaren. Träff utanför S:t Olofsskolans huvudingång. Kom i tid 
– ytterdörren går i lås.
Sujeong Meyer är utbildad kock och kommer ursprungligen från Korea.
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810389 Ölkultur, februarikvällen 18.2 (10 €)
tors. 18.2 kl. 18.00–20.30
Villa Vinden, mindre salen, Observatoriegatan 2 • Paul Reuter
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 10.2.2021
Lager, ale, IPA, porter, Weissbier, pilsner ... Tillsammans med mat- och  
dryckesfantasten Paul Reuter lär du dig vad det är för skillnad på de olika  
ölsorterna i både smak och tillverkning. Kursen hålls på Villa Vinden under  
en torsdagskväll. Om du också vill delta i ölprovningen betalar du utöver 
kursavgiften, som faktureras, en materialavgift på 14–20 €/person direkt till 
Villa Vinden. Meddela om ditt deltagande till jatta.vilander@hemmet.fi eller  
044 7790 685 senast 8.2. Anmälan till ölprovningen är bindande; vid eventuell 
avanmälan efter 8.2 fakturerar Villa Vinden även materialavgiften. Minimiålder 
för deltagande 18 år.

810390 Olika tekniker vid vintillverkning, fyra fredagskvällar (19 €)
fre. 12.2, 5.3, 26.3 och 16.4. kl. 18.00–20.30
Villa Vinden, mindre salen, Observatoriegatan 2 • Robin Sjöstrand
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 4.2.2021
Lär dig om olika metoder vid vintillverkning runt om i världen – på ett avslapp-
nat och bakåtlutat sätt. Lär dig mer om ekning, appassimentometoden,  
rosé viner och olika lagringsmetoder. Kursen är avsedd för dem som gått  
introduktionskursen i vinkultur eller har motsvarande kunskaper. Kursen  
hålls på Villa Vinden vid Observatoriegatan 2 under fyra fredagar: 12.2, 5.3, 26.3 
och 16.4.
Om du också vill delta i vinprovningen betalar du utöver kursavgiften, som  
faktureras, en materialavgift på 85–111 €/person direkt till Villa Vinden.  
Meddela om det till jatta.vilander@hemmet.fi eller 044 7790 685 senast 
1.2.2021. Anmälan till vinprovningen är bindande; vid eventuell avanmälan 
efter 1.2.2021 fakturerar Villa Vinden även materialavgiften. Minimiålder för 
deltagande 18 år.
Robin Sjöstrand är utbildad inom WSET:s internationella vinutbildnings-
program och Åbo Underrättelsers vinskribent.
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Hygienpass

810392 Hygienpass, marsveckoslutet 12–13.3 (20 €)
fre. 12.3 kl. 17.45–21.00 och lör. 13.3 kl. 10.00–13.15
5 vån. Rum 520, Auditoriet, Kaskisgatan 5 • Marianne Taipale
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 4.3.2021
Ett giltigt hygienpass är ett krav för många anställda inom livsmedelsbranschen, 
även för säsongsanställda, som hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel  
i arbetet. Kravet gäller också sommarjobbande skolelever och studerande.  
Tentamen under sista lektionen 13.3. 
Ta med till tenten: blå kulspetspenna, officiellt identitetsbevis (läs: https://
www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/hygienpass/faststallande-av-identite-
ten-vid-kompetenstest/) samt 30 € i kontanter för tentamensavgiften, vilken 
inte ingår i kursavgiften. Tentamensspråket är svenska eller finska. 
Mer information: https://www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/hygienpass/ 
Kompendiet kan beställas via läraren mariannetaipale@hotmail.com för 26 €.

810393 Hygienpass, två aprilkvällar 27–28.4 (15 €)
tis.–ons. 27–28.4 kl. 17.45–21.00
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Marianne Taipale
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 19.4.2021
Ett giltigt hygienpass är ett krav för många anställda inom livsmedelsbranschen, 
även för säsongsanställda, som hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel  
i arbetet. Kravet gäller också sommarjobbande skolelever och studerande.  
Tentamen under sista lektionen 28.4. 
Ta med till tenten: blå kulspetspenna, officiellt identitetsbevis (läs: https://
www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/hygienpass/faststallande-av-identite-
ten-vid-kompetenstest/) samt 30 € i kontanter för tentamensavgiften, vilken 
inte ingår i kursavgiften. Tentamensspråket är svenska eller finska. 
Mer information: https://www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/hygienpass/  
Kompendiet kan beställas via läraren mariannetaipale@hotmail.com för 26 €.

H
ygienpass

Nya kurser och föreläsningar!

Vårens studieprogram lever hela tiden.  
Se www.aboarbis.fi och anmäl dig!

Foto: Dreamstime
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Musik

110286 Blåsmusik i ensemble (43 €)
ons. 13.1–14.4 (ej 24.2) kl. 18.00–20.00
Gillesgården, andra våningen, Auragatan 1 • Mikko Lagerspetz
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 6.1.2021
Orkesterövningar under ledning av dirigenten Mikko Lagerspetz. Ingen  
enskild instrumentundervisning. Även nybörjare är välkomna att få övning  
i ensemblespel. Uppmärksamhet fästs vid speluppträdanden, renhet, exakthet,  
frasering och nyanser. Under vårterminen övas konsert- och dansmusik,  
däribland sådant som lämpar sig för en konsert utomhus. Ta med eget  
instrument. När vi uppträder kallar vi oss Blåslaget. 
Mikko Lagerspetz har studerat valthornsspel, musikvetenskap och komposition 
samt dirigerat flera blåsorkestrar. 
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110287 Fiolspel, individuell undervisning, sju gånger (77 €)
mån. 25.1–15.3 (ej 22.2) kl. 15.30–21.00
4 vån. Rum 405, Kaskisgatan 5 • Marianne Maans
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 17.1.2021
Fiolspel med folkmusikinriktning. Du kan vara nybörjare eller ha spelat  
tidigare. Vi både tränar teknik och spelar folkmusiklåtar. Ta med din egen 
fiol. Det är även möjligt att delta med stråkharpa. 45 min/deltagare under sju  
måndagar. Läraren kontaktar var och en före kursstart och kommer överens  
om de enskilda övningstiderna. De som deltagit i motsvarande kurs under  
höstterminen 2020 har företräde till denna kurs, men också nya deltagare  
välkomnas i mån av plats. Så anmäl dig! Arbis meddelar dem som får plats efter 
att anmälningstiden gått ut. 
MuM Marianne Maans är en mångsidig musiker, som uppträder både solo och 
i ensembler, och också utbildad mental tränare. Hennes specialområde är den 
finlandssvenska folkmusiken. 

110288 Musikstund på Rosenhemmet (17 €)
ons. 24.2–19.5 (ej 14.4) kl. 14.00–14.45
Servicehuset Hemmet, Observatoriegatan 2 • Frank Berger
Kontakta Arbis 044 907 4737 senast 16.2.2021. Ingen nätanmälning.
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.
TM Frank Berger är utbildad musikpedagog och en mångsidig sångare  
och musiker. Läs mer på www.frberger.com.

110289 Musikstund på Annahemmet (17 €)
ons. 24.2–19.5 (ej 14.4) kl. 15.00–15.45
Servicehuset Hemmet, Observatoriegatan 2 • Frank Berger
Kontakta Arbis 044 907 4737 senast 16.2.2021. Ingen nätanmälning. 
Musikstund för seniorer med allsång, musiklyssning och diskussion i anknyt-
ning till musiken. Inga förkunskaper krävs. Kursen ordnas i samarbete med  
Servicehuset Hemmet. 
TM Frank Berger är utbildad musikpedagog och en mångsidig sångare  
och musiker. Läs mer på www.frberger.com. 
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Sång

110290 ”Hur härligt sången klingar” – identitet, gemenskap och 
utanförskap i finlandssvensk sång, föreläsn. ons. 21.4 kl. 18.15–19.45 
(8 €)
ons. 21.4 kl. 18.15–19.45
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Ros-Mari Djupsund
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 13.4.2021
FD Rosi Djupsund berättar utgående från sin doktorsavhandling 
”Hur härligt sången klingar” om identitet, gemenskap och  
utanförskap i finlandssvensk sång. Publiken har möjlighet att 
under kvällen sjunga några av de mest välkända finlandssvenska 
sångerna.
Avgift för förhandsanmälda 8 € – anmälning vid dörren 12 €.

110291 Folksång, marsveckoslutet 12–13.3 (20 €)
fre. 12.3 kl. 18.30–21.00 och lör. 13.3 kl. 10.00–16.00
4 vån. Rum 412. Musikklassen, Kaskisgatan 5 • Marianne Maans
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 4.3.2021
Vi jobbar med finlandssvenska traditionsvisor en- och flerstämmigt i både  
kortare småvisor och längre medeltidsballader. Du får lära dig repertoar ur  
den traditionella finlandssvenska folksången och om den folkliga sångens  
stilmedel. På lördag 1 h lunchpaus. 
MuM Marianne Maans är en mångsidig musiker. Hennes specialområde är den 
finlandssvenska folkmusiken och är också utbildad mental tränare.

110292 Kör för alla – Cantralla (34 €)
tis. 19.1–27.4 (ej 16.3, 23.3 och 30.3) kl. 17.30–19.00
Katedralskolans festsal Agricolasalen, Gamla Stortorget 1 • Ros-Mari Djupsund
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 11.1.2021
Inga förkunskaper krävs. Vi sjunger efter egen förmåga och kallar oss  
”Cantralla”. Uppsjungnings- och sångövningar med både bekanta och nya 
sånger, mest på svenska. Kom i tid – ytterdörren går i lås.
Ros-Mari Djupsund är FD i musikvetenskap. 

Så
ng

Foto: Ros-M
ari D

jupsund

48



49facebook.com/aboarbis

Sång 

110293 Kören Upptempo – något för alla (23 €)
tors. 25.2–20.5 (ej 18.3, 25.3, 1.4, 15.4 och 13.5) kl. 18.30–20.00
Katedralskolans festsal Agricolasalen, Gamla Stortorget 1 • Frank Berger
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 17.2.2021
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 musiköra. Vi sjunger mest enstämmigt. 
Njut av samvaron och av att sjunga tillsammans. Kom i tid – ytterdörren går i 
lås.
TM Frank Berger är utbildad musikpedagog och en mångsidig sångare och 
musiker. Läs mer på www.frberger.com. 

110294 Solosång för herrar, sex gånger (66 €)
mån. 12.4–17.5 kl. 16.15–21.15
Katedralskolans musik- och finsksal Finno, Nunnegatan 2, lilla porten, trappa C 
på gården • Anneliina Rif Tokazier
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 31.3.2021
Är du nybörjare eller vill du 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. Ta gärna med text och noter. De som deltagit  
i motsvarande kurs under höstterminen 2020 har företräde till denna kurs, 
men även nya deltagare välkomnas i mån av plats. Så anmäl dig! Arbis  
kontaktar dem som får plats efter anmälningstidens slut. 45 min/deltagare 
under sex måndagar. Läraren kontaktar var och en före kursstart och kommer 
överens om de enskilda övningstiderna. Kursavgiften kan i första hand betalas 
via den betalningslänk som sänds per mejl efter kursstart. Kursen hålls  
i Katedralskolans Finnosal. Ingång via lilla porten vid Nunnegatan 2, C-trappan 
på gården.
MuM Anneliina Rif Tokazier är utexaminerad från den solistiska avdelningen 
vid Sibelius-Akademin och tillämpar inslag av Estillmetoden på kursen. Se även 
www.anneliinarif.com.

110295 Solosång för damer, sex gånger (66 €)
tis. 13.4–18.5 kl. 16.15–21.15
Katedralskolans musik- och finsksal Finno, Nunnegatan 2, lilla porten, trappa C 
på gården • Anneliina Rif Tokazier
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 5.4.2021
Samma innehåll och lärare som i kursen ovan ”110294 Solosång för herrar,  
sex gånger”.
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Hälsa • Kommunikation 

130341 Träna och vårda din talröst (20 €)
tis. 19.1–9.3 (ej 23.2) kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 405, Kaskisgatan 5 • Tarja Ahonen
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 11.1.2021
Jobbar du i ett så kallat röstyrke och behöver utveckla uthålligheten i din röst? 
Eller vill du bara annars träna din talröst? Målet är att lära sig använda sin  
talröst på ett fritt, avslappnat och ekonomiskt sätt som förebygger spänningar. 
Vi gör olika röst- och rörlighetsövningar och övar djupandning, stretching, 
utandningskontroll i samband med tal, resonans mm. Klä dig bekvämt och ta 
med en gympamatta, en vattenflaska, en liten spegel, en liten handduk samt 
böcker så du får ett 10 cm tjockt nackstöd. 
FM Tarja Ahonen har studerat talkommunikation, röstforskning och röstträ-
ning samt nordiska språk vid Tammerfors universitet.

830527 Alexanderteknik – för röst, kropp och själ, 
föreläsn. ons. 10.2 kl. 19.00–20.00 (8 €)
ons. 10.2 kl. 19.00–20.00
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Minkki Huldén
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 2.2.2021
Alexandertekniken bjuder oss på en resa till självkännedom genom 
hela livet och gör oss uppmärksamma på våra skadliga, invanda 
sätt att vara och röra oss på. Det hela började med en röst som 
svek på teaterscenen. I dag famnar Alexandertekniken tillvaron 
på många fler scener i livet, från vardag till fest, från arbete till 
hobbyer. Föreläsningen tar upp grundbegrepp och tillämpningen 
av dem i små aktiviteter. Ta med penna och papper! Föreläsnings-
avgift för förhandsanmälda 8 €, vid dörren 12 €.
Minkki Huldén är en mångsysslare som blev lärare i Alexanderteknik 1999.  
Hon har jobbat som översättare och bl.a. gett ut en diktsamling om Alexander-
tekniken och vårt inneboende motstånd mot förändring.
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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!

arbis@turku.fi • 044 907 4737
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830549 Kvinnohälsa – vad händer i min kropp?, 
föreläsn. ons. 17.2 kl. 18.00–20.15 (8 €)
ons. 17.2 kl. 18.00–20.15
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Ann-Mari Backman
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 9.2.2021
Hjälp, vad händer i min kropp? Jag är sprudlande glad och  
gråter krokodiltårar i samma sekund. Jag blir en tiger på ett 
ögonblick och from som ett lamm på ett kick. Hur ska jag somna 
och somna om? Är det mina hormoner som är i obalans eller 
något annat? Föreläsningen ger svar på aktuella teman för alla 
kvinnor och avslutas med att förbereda kroppen för en skön 
nattsömn med ett mediyogapass sittande på stol. Paus 15 min. 
Avgift för förhandsanmälda 8 € – anmälan vid dörren 12 €.
Ann-Mari Backman är mediyogaterapeut och lärare samt hälsovårdare.

130342 Pratkvarnen, för personer med afasi (40 €)
tis. 2.2–13.4 (ej 23.2) kl. 13.15–15.45
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Elisabeth Blomqvist och Olivia Granfors
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 25.1.2021
För personer i olika åldrar med afasi. Målsättningen är att främja delaktighet, 
förebygga marginalisering samt ge möjlighet till diskussion och kommunika-
tion 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. 
Lärarna studerar logopedi och har avlagt fördjupade studier i vuxenneurologi 
och afasi vid Åbo Akademi. 

830528 Tantra – den praktiska livsvetenskapen, 
föreläsn. fre. 12.3 kl. 18.00–19.30 (10 €)
fre. 12.3 kl. 18.00–19.30
4 vån. Rum 403, Kaskisgatan 5 • Luisa Blumenthal
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 4.3.2021
Se sid 59
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Friluftsliv

999831 Vandra och laga god mat i skogen, majlördagen 22.5 (10 €)
lör. 22.5 kl. 11.00–14.00
Se kursbeskrivningen för kursplats • Peter Nylund
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 13.5.2021
Under en lördag i maj vandrar vi i Vaarniemi naturpark och under pausen 
bekantar vi oss med olika alternativ för god mat i skogen. Ta med dig ytterkläder 
för eftermiddagsvandring i terräng enligt väder, skor som klarar av eventuellt 
våta skogsstigar och en liten ryggsäck som rymmer lite extra kläder och fika. 
Terrängen är inte lättillgänglig. Träff vid parkeringsplatsen vid Rauvolavägen. 
Närmare information till de anmälda/antagna. Läraren sköter om materialan-
skaffningen för en materialavgift på ca 5–10 € som betalas på plats.
Peter Nylund är utbildad vildmarks- och naturguide. Natur och friluftsliv är 
hans passion sedan 20 år. Han tillbringar 30–50 nätter ute under året.

999832 Bekanta dig med paddling, majlördagen 29.5 (10 €)
lör. 29.5 kl. 13.00–16.00
Parkeringsplats vid Hallisfors, Valkkvarnsgränden 1 • Peter Nylund
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 20.5.2021
Bekanta dig med paddling i trygg miljö under ledning av vildmarksguiden Peter 
Nylund. Under en lugn paddling på Aura å bekantar vi oss med kanot, kajak och 
packraft, bl.a, lär vi oss hur man beger sig ut på vattnet, paddlingsteknik samt 
hur man strandar med en kanot. Avgiften för utrustningen d.v.s. 15 € betalas 
till kursledaren på plats. Deltagarna behöver ytterkläder som tål att bli våta, ett 
klädombyte vattentätt förpackat och fika. Samling vid Hallisforsens parkerings-
plats på Valkkvarnsgränden.
Peter Nylund är utbildad vildmarks- och naturguide. 
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Crossnature

830556 CrossNature® – söndagsträna ute i naturen (33 €)
sön. 24.1–25.4 (ej 28.2 och 4.4) kl. 17.30–18.45
Katrinedal, parkeringsplatsen, Sigridsstigen 5 • Nina Borgström
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 17.1.2021
CrossNature® är en träningsform med inspiration från bl.a. boxning, fotboll, 
styrketräning och löpning. CrossNature® går ut på att röra sig genom naturen 
och utnyttja det som finns för att träna både styrka och kondition. Vi använ-
der även varandra som motvikter. Plats: Katrinedal, träff vid parkeringen vid  
Sigridsstigen 5. Klä dig i löparskor och lämpliga kläder och ta med ett liggunder-
lag. Nivå: medeltung. Inget pass om utomhustemperaturen är eller känns som 
–15 °C eller kallare. Läraren kontaktar deltagarna i så fall.
Nina ”Nanne” Borgström är certifierad CrossNature®-instruktör. 

830557 CrossNature® – onsdagsträna ute i naturen (31 €)
ons. 27.1–28.4 (ej 24.2) kl. 17.30–18.45
Katrinedal, parkeringsplatsen, Sigridsstigen 5 • Nina Borgström
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 19.1.2021
Samma innehåll och lärare som i kursen ovan ”830556 CrossNature® 
 – söndagsträna ute i naturen”. 

C
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Kom med kursförslag!

Saknar du något i Arbis kursutbud?  
Kontakta oss med dina förslag!

arbis@turku.fi • 044 907 4737
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Gymnastik

830554 Effektiv förmiddagsgympa för kvinnor och män (25 €)
tis. 19.1–20.4 (ej 23.2) kl. 9.45–10.45
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Pekka J. Lehtinen
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 11.1.2021
Ett effektivt sätt att starta dagen och få kontroll över kroppen. Vi förbättrar 
balansen, rörligheten och muskelkonditionen. Dessutom stretching. Som hjälp-
medel växelvis bl.a. hantlar och käppar.
Pekka Lehtinen är idrottsinstruktör och coach. 

830552 Motionsgymnastik för män, förmiddag (25 €)
tors. 14.1–22.4 (ej 25.2 och 1.4) kl. 10.15–11.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Alina Torbunova
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 6.1.2021
Vill du må bättre och börja dagen med träning, som laddar dig med positiv 
energi för hela dagen? Mångsidig gymnastik med träning för hela kroppen.  
Rörlighetsstärkande övningar för att hålla balans i kroppens muskler och  
förbättra muskelstyrkan. Också stretching och avslappningsövningar. Ta gärna 
med en vattenflaska och yogamatta. 
Alina Torbunova är dansare och utbildad danslärare från S:t Petersburg  
University of Humanities and Social Sciences. 

830551 Motionsgymnastik för kvinnor, tidig förmiddag (25 €)
tors. 14.1–22.4 (ej 25.2 och 1.4) kl. 9.00–10.00
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Alina Torbunova
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 6.1.2021
Vill du må bättre och börja dagen med träning, som laddar dig med positiv energi 
för hela dagen? Rörlighetsstärkande övningar, som hjälper till att hålla balans  
i kroppens muskler och förbättrar muskelstyrkan. Kursen består också  
av stretching och avslappningsövningar. Ta gärna med en vattenflaska och 
yogamatta.
Alina Torbunova är dansare och utbildad danslärare från S:t Petersburg  
University of Humanities and Social Sciences. 

830553 Motionsgymnastik för kvinnor, sen förmiddag (25 €)
tors. 14.1–22.4 (ej 25.2 och 1.4) kl. 11.30–12.30
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Alina Torbunova
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 6.1.2021
Samma innehåll och lärare som i kursen ovan ”830551 Motionsgymnastik för 
kvinnor, tidig förmiddag”. 
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Dans

820538 Barre – mångsidig och elegant träning för hela kroppen,  
för kvinnor och män (25 €)
ons. 13.1–14.4 (ej 24.2) kl. 18.45–19.45
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Alina Torbunova
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 6.1.2021
Barre är ingen vanlig balettklass, utan kombinerar rörelser från balett,  
yoga och funktionell träning. Du förbättrar muskelstyrkan, rörligheten,  
flexibiliteten och kroppskontrollen. Rörelserna blir koreografier till musik. 
En rolig och svettig träning där du kan dansa och träna samtidigt. Ta med  
dig bekväma tränings kläder, strumpor eller mjuka balettskor, matta och en  
vattenflaska.
Alina Torbunova är professionell dansare och utbildad danslärare vid  
S:t Petersburg University of Humanities and Social Sciences. 
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Nia • Klangskålar

830545 Nia™ – rörelseglädje för alla (25 €)
tors. 14.1–22.4 (ej 25.2 och 1.4) kl. 16.45–17.45
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Minna Aalto
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 6.1.2021
Vill du börja motionera, men har svårt att veta vad du ska börja med? Testa på 
Nia™! Kursen riktar sig till dig som letar efter ett prestationsfritt alternativ för 
att kunna röra på dig och hålla dig i form. Vi rör oss till musik, men du behöver 
inte kunna dansa för att känna dig välkommen. Nia™ gör lederna mjuka och 
hjärtat lätt.
FM Minna Aalto, licensierad Nia™- och Move It-instruktör med svart bälte, 
undervisar med över 15 års erfarenhet. 

830546 Förmiddagsnia – rörelseglädje och livsenergi, 
för kvinnor och män (31 €)
ons. 13.1–14.4 (ej 24.2) kl. 10.00–11.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Minna Aalto
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 6.1.2021
Förgyll din dag med ett Nia™-pass! Förmiddagsnia väcker kroppen mångsidigt 
och mjukt genom den dansanta träningsformen som kombinerar svettgympa 
med dansglädje, mental träning och återhämtning. Klä dig bekvämt – helst  
barfota eller i tunna gympatossor. Liggunderlag och långärmat kan vara skönt 
för stretchingen och avslappningen på golvnivå i slutet av lektionen.
FM Minna Aalto, licensierad Nia™- och Move It-instruktör med svart bälte, 
undervisar med över 15 års erfarenhet. 

830547 Nia™ – livsenergi i rörelse, kväll, för kvinnor och män (25 €)
tors. 14.1–22.4 (ej 25.2 och 1.4) kl. 18.00–19.00
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Minna Aalto
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 6.1.2021
Dansa dig lite gladare genom Nia™! Nia™ är en mångsidig träningsform som 
håller dig både rörlig och lättare till mods. Ett pass kombinerar svettgympa med 
dansglädje, mental träning och återhämtning. Klä dig bekvämt – helst barfota 
eller i tunna gympatossor.
FM Minna Aalto, licensierad Nia™- och Move It-instruktör med svart bälte, 
undervisar med över 15 års erfarenhet.
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Qigong

830543 Qigong – en väg till bättre hälsa, 
grundkurs för kvinnor och män (25 €)
ons. 13.1–14.4 (ej 24.2) kl. 17.30–18.30
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Thea Mantsinen
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 6.1.2021
Kursen är avsedd för nybörjare och dem som har mindre än ett års erfarenhet.  
Passar alla oavsett ålder och kön. Qigong är en mångtusenårig tränings metod 
från Kina för en väg till bättre hälsa och ökat välbefinnande. Rörelserna är 
enkla och kraftfulla. Qigongen är stressreducerande och allmänt stärkande för  
kropp och sinne. Kräver varken träningskläder eller utrustning.
FM Thea Mantsinen har lång erfarenhet av att leda qigong. 

830544 Qigong – en väg till bättre hälsa, 
fortsättningskurs för kvinnor och män (25 €)
ons. 13.1–14.4 (ej 24.2) kl. 16.15–17.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Thea Mantsinen
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 6.1.2021
Kursen är avsedd för dem som har grundkunskaper motsvarande minst  
ett år på Arbis. 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 och ökar kroppskännedomen och förbättrar 
koncentrationen. Kräver varken träningskläder eller utrustning.
FM Thea Mantsinen har lång erfarenhet av att leda qigong. 
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Karate

830555 Karate-Do Shotokai, fortsättningskurs 
för kvinnor och män (37 €)
mån. 18.1–26.4 (ej 22.2 och 5.4) kl. 19.30–21.00
Cygnaeus skola, festsalen, Mariegatan 7 • Eva Hertzberg
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 10.1.2021
Bygger på höstens introduktionskurs, men anpassas för både nybörjare och 
längre hunna och följer coronarestriktionerna. Vi övar sparkar, slag, avvärjning, 
timing och avstånd. Ta med bekväma träningskläder och en vattenflaska.  
Vi tränar barfota. I samarbete med Abo Karate-Do Shotokai r.f. Minimiålder för 
deltagande 18 år. 
Kursledare: Eva Hertzberg (eva.hertzberg@abo.fi) / 040 174 5274. 
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Yoga

830528 Tantra – den praktiska livsvetenskapen, 
föreläsn. fre. 12.3 kl. 18.00–19.30 (10 €)
fre. 12.3 kl. 18.00–19.30
4 vån. Rum 403, Kaskisgatan 5 • Luisa Blumenthal
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 4.3.2021
Ordet tantra väcker ofta starka associationer. Är tantran något man 
kan ta till för att piffa upp sin parrelation? Vad är tantra egentligen? 
Föreläsningen ger en inblick i den traditionella tantran och dess 
metoder samt begrepp som mantra, yantra, nadi, chakra och kun-
dalini. Avgift för förhandsanmälda 8 € – anmälan vid dörren 12 €.
Föreläsaren Luisa Blumenthal är yoga- och meditationslärare.

830529 Yogan och den fina energin, för kvinnor och män, 
marslördagen 13.3 (12 €)
lör. 13.3 kl. 10.00–16.00
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Luisa Blumenthal
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 4.3.2021
Varför gör man andningsövningar i yogan? Vilket är sambandet mellan  
din energinivå och depression eller inspiration? Vad är prana, kundalini, mudra 
och bandha och på vilket sätt är de relevanta i yogan. Vi gör fysiska yoga-
ställningar, andningsövningar, djupavspänning och meditation – allt med fokus 
på energi och chakra. Kursen är för dig som yogat tidigare och vill ta ett steg 
vidare. 1 h lunchpaus under dagen.
Luisa Blumenthal är yoga- och meditationslärare. Hon har lett reträtter och 
undervisat även i Sverige och Danmark.

830530 Yogaworkshop – mantra och kirtan, för kvinnor och män, 
marssöndagen 14.3 (12 €)
sön. 14.3 kl. 10.00–16.00
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Luisa Blumenthal
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 4.3.2021
Mantra är ljud vars vibrationer påverkar kroppen och sinnet. Workshoppen 
lär dig använda mantran i din yoga- och meditationsrutin. Vi gör ett yoga-
program med fysiska ställningar, andningsövningar, avspänning och  
meditation. Vi avslutar med kirtan – repetitiv chanting/mantrasång. Vill du – ta 
med ett instrument för upptäcktsfärden. 1 h lunchpaus under dagen.
Luisa Blumenthal är yoga- och meditationslärare. Hon har lett reträtter och 
undervisat även i Sverige och Danmark.
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830531 I AM-yoga, för kvinnor och män (31 €)
tors. 14.1–22.4 (ej 25.2 och 1.4) kl. 19.15–21.00
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Michaela Nordling
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 6.1.2021
I AM-yogan är en form av kundaliniyoga. Lugna och mjuka 
övningar med djupavslappning och neurogena skakningar 
– d.v.s. djup muskulär avslappning. Fokus under det fysiska 
passet ligger på närvaro i nuet, att skapa balans i kroppen och 
stilla sinnet. Lämpar sig för både nybörjare och vana yogin.  
Ta med dig varma och mjuka kläder, liggunderlag, filt, en 
liten kudde att sitta på och en vattenflaska. 
Michaela Nordling är certifierad I AM-yogainstruktör (2020). 

830533 Hatha-yoga, 
nybörjar- och fortsättningskurs för kvinnor och män (34 €)
tis. 19.1–20.4 (ej 23.2 och 30.3) kl. 16.30–18.00
Villa Vinden, festsalen, Observatoriegatan 2 • Ann-Mari Backman
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 11.1.2021
Hathayogan är en dynamisk och kraftfull yogaform som foku-
serar på att öka kroppsmedvetenheten, koncentrationen och 
välbefinnandet. Övningarna är både fysiska och meditativa.  
Ta med liggunderlag och filt eller pläd. Mjuka kläder. 
Ann-Mari Backman är certifierad hathayogalärare från  
Finlands yogainstitut. 

830534 Hatha-yoga, 
fortsättnings- och fördjupningsnivå för kvinnor och män, dagtid (34 €)
mån. 18.1–26.4 (ej 22.2, 29.3 och 5.4) kl. 11.45–13.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Ann-Mari Backman
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 10.1.2021
För dig som har grundkunskaper i hatha-yoga. Ta med en egen yogamatta.
Ann-Mari Backman är certifierad hathayogalärare från Finlands yogainstitut. 
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är fortsatt nedskuret under våren 2021.
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830535 Mediyoga, grundkurs för kvinnor och män (28 €)
mån. 18.1–26.4 (ej 22.2, 29.3 och 5.4) kl. 18.30–19.45
Villa Vinden, festsalen, Observatoriegatan 2 • Ann-Mari Backman
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 10.1.2021
Mediyogan är en forskningsbaserad yogaform som ska främja kroppens eget 
läkningssystem. Mjuka, enkla rörelser, medveten andning, djup avslappning 
och meditation. Görs sittande och liggande på en yogamatta eller sittande på en 
stol. Passar alla. 
Ann-Mari Backman är certifierad mediyogalärare och terapeut från Mediyoga-
institutet i Stockholm. 

830536 Mediyoga, fortsättningskurs för kvinnor och män (28 €)
tis. 19.1–20.4 (ej 23.2 och 30.3) kl. 18.15–19.30
Villa Vinden, festsalen, Observatoriegatan 2 • Ann-Mari Backman
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 11.1.2021
Mediyogan är en forskningsbaserad terapeutisk yogaform som främjar krop-
pens eget läkningssystem. Övningarna är lugna och sänker kroppens stressnivå 
samtidigt som du stärker din fysiska och mentala uthållighet. Förutsätter att 
man är bekant med mediyoga sedan tidigare. 
Ann-Mari Backman är certifierad mediyogalärare och terapeut från Mediyoga-
institutet i Stockholm. 

Yoga 
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830537 Ashtanga-yoga I, 
fördjupad grundnivå för kvinnor och män (25 €)
mån. 18.1–26.4 (ej 22.2 och 5.4) kl. 17.00–18.00
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 10.1.2021
Ashtanga-yoga enligt Shri K. Pattabhi Jois tradition är en fysiskt utmanande 
och dynamisk form av yoga där andningen utgör grunden. Vi repeterar och  
jobbar vidare med solhälsningarna, stående och sittande ställningar samt  
en del av den avslutande lugnande sekvensen. Kursen är för dig som tidigare 
har gått en grundkurs eller vill återuppta ashtangan efter en paus. Förutsätter 
aktivt deltagande. Övningstiden 60 min. d.v.s. något kortare än andra yogapass. 
FM Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 2006. 

830538 Ashtanga-yoga II, 
fortsättningsnivå för kvinnor och män (31 €)
tis. 19.1–20.4 (ej 23.2) kl. 18.30–19.45
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 11.1.2021
För dig som någorlunda behärskar grunderna i ashtanga-yoga. Vi fördjupar oss 
i övningarna och fokuserar främst på de yogaställningar som utgör den första 
halvan av ettans serie. 
FM Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 2006. 

Yo
ga



63facebook.com/aboarbis

830539 Vinyasa flow-yoga I – easy flow, 
nybörjar- och fortsättningsnivå för kvinnor och män (31 €)
tis. 19.1–20.4 (ej 23.2) kl. 20.00–21.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 11.1.2021
Vinyasa flow-yoga är en mångsidig och dynamisk yogaövning där yogaställ-
ningarna sammanlänkas till rörelsesekvenser som utförs i takt med andningen. 
Vi jobbar med solhälsningar och grundläggande yogaställningar och avslutar 
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. 

830540 Vinyasa flow-yoga II, 
fortsättnings- och fördjupad nivå för kvinnor och män (37 €)
mån. 18.1–26.4 (ej 22.2 och 5.4) kl. 19.45–21.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 10.1.2021
Kurs för dig som har ett eller flera års erfarenhet av regelbunden yogautövning 
av den fysiskt utmanande sorten. 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. 

830541 Yin-yoga, för kvinnor och män (31 €)
mån. 18.1–26.4 (ej 22.2 och 5.4) kl. 18.15–19.30
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo
Anmälning 10.12.2020 (kl. 18) – 10.1.2021
Yin-yoga är en lugn och meditativ form av yoga, som effektivt stimulerar  
och töjer muskler och bindvävnad. Yogaställningarna görs sittande eller  
liggande. Ta med en yogamatta och en filt. 
FM Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 2006. 

Yoga 

Ta med en egen yogamatta 
och/eller filt till yogakurserna.



Café Dominic
Öppettider: 
• mån.–tors. 11.1–31.3 (ej v. 8) kl. 9.30–19.00 
• mån.–tors. 6.4-29.4 kl. 9.30–17.30

Lättlunch: mån.–tors. kl. 11.30–14.30

Lunchmeny: www.aboarbis.fi

Kontaktuppgifter: Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
cafedominic00@gmail.com • 044 243 5378


