
www.sarpsborg.com

KULTURSKOLEN FOR SENIORER OG SARPSBORG SENIORSKOLE

Kulturskolen for
seniorer og Sarpsborg seniorskole

KURSPROGRAM HØSTEN 2019

11



Kursprogram høsten 2019 

FORORD

PÅMELDING TIL KULTURSKOLEN  
FOR SENIORER
Påmelding til skolens kurs skal sendes  
til Alexandra på mail 
alexandra.delicote@sarpsborg.com 
eller på SMS til mobil: 98 363 824. 
Meld deg på så raskt du kan! 

Vi gjør oppmerksom på at skolen holder 
stengt i uke 40 (høstferien). Kulturskolen 
for seniorer ligger under Sarpsborg  
kulturskole, Sarpsborg kommune og  
samarbeider med foreningen Sarpsborg 
Seniorskole. Kulturskolen for seniorer  
er støttet av Helsedirektoratet.

FORENINGEN SARPSBORG 
SENIORSKOLE 
Kulturskolen for seniorer samarbeider 
med den svært aktive og flotte foreningen 
Sarpsborg Seniorskole. Ønsker du kontakt 
med foreningen Sarpsborg Seniorskole? 
Ta kontakt med
Britt Paulsen på e-post 
brittpaulsen2@hotmail.com 
eller Solveig Martinsen på e-post 
solveighovde@gmail.com

Se gjerne foreningens nettside 
www.sarpsborgseniorskole.no 
eller følg med på Facebook.

I samarbeid med foreningen Sarpsborg Seniorskole tilbyr 
Kulturskolen for seniorer flere kurs på dagtid i Sarpsborg 
kulturskoles lokaler (Gamle Epa-bygget). Sammen skaper 
vi et kulturskoletilbud for og til seniorer i alle aldre over 
60! Her kan du gå på kurs, slå av en prat i kafeen og  
treffe likesinnede. Skolen er en sosial møteplass hvor ord 
som trivsel, latter, læring, nysgjerrighet, engasjement, og  
munterhet er høyst tilstedeværende. 
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VI PRESENTERER HER HØSTENS KURS, 
MEN VÆR OPPMERKSOM PÅ AT FLERE 
KURS KAN BLIR ARRANGERT. FØLG MED 
PÅ KOMMUNENS NETTSIDER OG PÅ 
www.sarpsborgseniorskole.no.

Å forstå sin alder er å 
forstå dens gleder

Winston Churchill
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TEGNE- OG MALEKURS 
FOR NYBEGYNNERE
Oppstart 2. september
Kl. 12.30 - 14.00 
Du får en innføring i fargelære, komposi- 
sjon og skyggelegging - både i sort-hvit 
og med farger. Vi maler med akryl, både 
figurativt og abstrakt. Du vil også få prøve 
deg med kull og knetgummi. Kurset starter 
med kulltegning. Alt du trenger til dette fås 
på kurset. Du trenger ingen forkunnskaper. 
Kursleder er Jorunn Handelsby Olsen.  
Jorunn har gått i lære hos Gyllensten & 
Stahl, og hos Yvonne Karlsen i klassisk 
figurativt maleri og kulltegning. De to-tre 
siste årene har hun fordypet seg i abstrakt 
maleri, og prøvd forskjellige teknikker.  
I A-Porten Kunsthus har hun sitt atelier. 
Jorun har godkjent lærerutdanning med 
fordypning i Kunst- og håndverksfag. 
Kursavgift: Kr. 500.- (materiell inkl.)
Rom: Atelieret
Varighet: 10 ganger
Antall deltagere: 12

TEGNE- OG MALEKURS 
FOR VIDEREKOMNE
Oppstart 2. september
Kl. 09.30 - 11.30  
Vi jobber videre med komposisjon,  
skyggelegging og det gylne snitt. På  
kurset går vi gjennom enkle malepaletter 
og flere maleteknikker. Du kan bruke olje, 
akryl eller akvarellmaling, alt ettersom du 
ønsker. Vi bruker kull og knetgummi til 
sort-hvit bilder. Jeg er fleksibel i forhold 
til personlige ønsker. Kurset starter med 
kull og knetgummi, alt du trenger til dette 
fås på kurset. Du bør ha litt øvelse for å 
begynne på dette kurset. Kursleder er  
Jorunn Handelsby Olsen. 
Kursavgift: Kr 500.- (materiell inkl.)
Rom: Atelieret
Varighet: 10 ganger
Antall deltagere: 12

Kursprogram høsten 2019
Kulturskolen for seniorer og 
Sarpsborg seniorskole
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SENIOR YOGA 60 + I, II OG III
Man blir aldri for gammel for å kunne 
utføre yoga, man blir bare yngre av det! 
Yoga-stillinger kan tilrettelegges slik at den 
kan tilpasses den enkeltes behov. Mange 
eldre blir passive og stive i kroppen etter-
som årene går, men dette trenger ikke å 
være en hindring for å delta i en yogatime. 
Her er det ingen krav til forkunnskaper. 

Beate Ervik er yogainstruktør på de følgende 
tre kursene. Hun har holdt på med yoga 
siden 2007, og undervist yoga siden 2010. 
Beate er opptatt av å tilpasse under-
visningen etter de som er med. Vi har 
yoga-matter, men har du en egen  
– må du gjerne ta med denne.

SENIOR YOGA 60 + I   
Oppstart 2. september kl. 11.20 
Yogainstruktør: Beate Ervik 
Kursavgift: Kr. 1000.- 
Betales direkte til yogalærer
Rom: Dansesalen
Varighet: 10 uker
Antall deltagere: 12

SENIOR YOGA 60 + II  
Oppstart 2. september kl. 12.30
Yogainstruktør: Beate Ervik 
Kursavgift: kr. 1000.- 
Betales direkte til yogalærer
Rom: Dansesalen
Varighet: 10 uker
Antall deltagere: 12

SENIOR YOGA 60 + III 
Oppstart 2. september kl. 13.40 
Yogainstruktør: Beate Ervik
Kursavgift: Kr. 1000.- 
Betales direkte til yogalærer
Rom: Dansesalen
Varighet: 10 uker
Antall deltagere: 12
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HVERDAGS-ENGELSK 
Oppstart 2. september 
kl. 12.00 - 13.15
Har du lyst til å bruke engelsken din litt? 
På dette kurset fører vi enkle samtaler 
på engelsk, et hverdags-engelsk. 
Vi starter ikke helt på nybegynnerstadiet, 
så det kreves noen forkunnskaper. 
Kursholder er Ann Fields, 
med medhjelper Gail Mangset.
Kurset er gratis
Rom: Rosenkrantz
Varighet: 10 uker
Antall deltagere: 14

DANS DEG GLAD! 
Oppstart 3. september Kl. 12.30 - 13.30
Dans og trening er gøy! Og den skaper 
glede - og mindre smerte i kroppene våre. 
Vår instruktør Maria Myrland Wullum og 
har jobbet på SATS i 14 år. Hennes timer 
har fokus på glede i bevegelse, smertefri 
trening og fokus på å styrke støtte- 
muskulatur, fleksibilitet og balanse.  
Noe som er det viktigste for eldre! 
Timen varer i 60 minutter, hvorav 40 
minutter går til dans og kondisjon, og 20 
minutter til styrke, balanse og uttøying.
Kurset er gratis
Rom: Dansesalen 
Varighet: 10 uker
Antall deltagere: 12

KUNSTHISTORIE 
Oppstart 3. september 
Kl. 10.00 - 11.30
Kunst kan defineres som et fantasifullt og 
nyskapende, estetisk kulturuttrykk for indre 
eller ytre opplevelser. Betydningen av og 
hensikten med kunst har variert gjennom 

tidene. Gjennom noen formiddager skal 
vi på en enkel måte, få et innblikk i noen 
kunstneres liv og virke. 
3. sept. Om van Gogh ved  
Ragnhild Harlem
10. sept. Intro til Munch-vandring 
24. september, ved Torill Stokkan
17. sept. Ekskursjon til Soli Brug  
– Nordiske allianser
24. sept. Munch-vandring i Fredrikstad 
med Torill Stokkan
8. okt. Stavangermaleren  
Kjell Pahr Iversen ved Liv Iversen
22.okt. Islamsk kunst ved  
Ragnhild Harlem
5. nov. Om Picasso ved Rigmor Dahl
12. nov. Eget tema ved  
Ella Gudrid Krohn-Sjuls
26. nov. Ekskursjon til Soli Brug – Jan 
Baker og Sigurd Winge
Kurset er gratis, men kursdeltagere må 
selv betale eventuelle reiseutgifter.
Rom: Rosenkrantz 
Antall deltagere: 15

FOTOKURS MED 
JARL-MORTEN ANDERSEN
Oppstart tirsdag 3. September
Kl. 12.30 - 14.00
Ønsker du å kunne litt mer om bruken av 
kameraet ditt (ikke mobil!)? Litt mer om 
bruk av objektiver og om billedbehandling? 
Ønsker du å lære enkle knep for å få til et 
bedre bilde? Da er dette kurset med  
fotograf Jarl-Morten Andersen noe for deg!
Kurset er gratis
Rom: Møterommet
Antall deltakere: 6
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HVERDAGSFILOSOFI 
Oppstart OBS! 
kun to tirsdager 15. okt og 29. okt.
Kl. 10.00 - 11.30
15. oktober Temaet for denne timen er 
«Det gode liv» samtale.
29. oktober Temaet for denne timen er 
«Anerkjennelse» - Torgeir innleder og 
inspirerer til videre samtale. 
Torgeir Mathisen er en pensjonist 
som nå får tid til å undre seg over de 
eksistensielle temaene i livet, og 
synes at det å dele slike tanker er fl ott.
Kurset er gratis
Rom: Rosenkrantz
Antall deltagere: 15

HVERDAGS-SPANSK FOR 
NYBEGYNNERE
Oppstart 4. september 
Kl. 10.00 - 11.30 
Det er mange av oss som har et forhold 
til Spania, og som vi alle vet, er det lurt å 
kunne det mest nødvendige av ord for å 
gjøre seg forstått i et land man besøker. 
På dette kurset lærer du å bruke enkle ord 
og setninger på verdensspråket spansk. 
Kursholder er Seniorlærer Carmen Borgli 
og /eller Alexandra Pujoel.
Kurset er gratis
Rom: Rosenkrantz
Varighet: 10 uker
Antall deltagere: 10 

SKRIVEKURS 
– «SKRIV DIN HISTORIE» DEL I
Oppstart 4. september 
Kl. 10.00 - 11.30 
«Skriv din historie» er et skrivekurs for 
å sette i gang din skriveprosess. Om det 
er din egen livshistorie, familie- eller slekts-
historie, om storslagne hendelser eller små 
nære ting du vil skrive om, det er opp til 
deg! Det kreves ingen forkunnskaper og 
du deler kun det du ønsker å dele.  Via 
kreative prosesser vil jeg hjelpe deg til å 
få fart på skrivingen! Husk, din historie 
er også unik! Ingen har akkurat samme 
historie som deg, den er en skatt du bør 
gi videre. Kurset gjennomføres av «Ditt 
skriveliv» ved Hilde Sørlie. Del II av kurset 
kommer over nyttår. Det vil vise hvordan 
historien din kan bli til en bok eller et 
dokument. Noen av temaene på «Skriv 
din historie» del I er: Hvordan hente frem 
minner, kreative prosesser, motivasjon og 
inspirasjon, samtaler, fakta og fi ksjon
Kurset er gratis
Rom: Møterommet
Varighet: 8 antall uker
Antall deltagere: 10 (minst 5 kursdeltagere)
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DROP IN YOGA FOR SENIORER
Oppstart 4. september 
Kl. 10.00 - 11.15
Er yoga noe for deg? Her kan du prøve 
det ut med en Drop in-time. Du trenger 
ikke være ung og smidig for å praktisere 
yoga! Alle kan gjøre yoga, enten du er 
sprek og lever et aktivt liv, har begrenset 
mobilitet som for eksempel vanskeligheter 
med å komme deg opp og ned fra gulvet, 
har søvnproblemer, vansker med å forlate 
hjemmet eller bare ønsker å kjenne mer 
ro og avkobling i livet ditt. Dette tilbudet 
«Drop in Yoga» for seniorer (60+) er et 
gratistilbud til de som er nysgjerrige på hva 
yoga er. Det er bare «å droppe inn» 
– og her gjelder «førstemann/kvinne til 
mølla»-prinsippet. Ingen påmelding. 
Kun plass til 12 deltagere pr gang. 

Vi har yoga-matter, men har du en egen 
må du gjerne ta med denne. Yogalærer 
Maria Henriksen er sertifisert i blant annet 
tradisjonell yoga, holistisk yoga eller yoga 
terapi. Hun har yogautdannelsen sin fra 
India og har undervist i mer enn 10 år i 
Norge og i India. Maria er også utdannet 
vernepleier.
Hver onsdag i 10 uker
– foruten i høstferien.
Drop in Yoga er gratis 
Rom: Dansesalen
Varighet: 10 uker

LESEFELLESKAPET 
Oppstart 11. september 
Kl. 12.30 - 14.00
Lesefelleskapet bruker en metode og 
lesepraksis som er utviklet av The Reader 
Organisation – kalt Shared Reading. Dette 
er en «guidet lesing», hvor gruppens leder 
(heretter leseguide) velger tekster som 
skal leses. Alle som måtte ha lyst bidrar 
til høytlesningen. Man kan også bare sitte 
og lytte. Det er også lov. Vår leseguide 
er Torill Stokkan, leder av Litteraturuka 
Sarpsborg – og utdannet Shared Reading 
Facilitatior fra The Reader Organisation i 
Liverpool.
Kurset er gratis 
Rom: Møterommet
Varighet: 8 uker 
Antall deltagere: 8

MUSIKKTIMEN
Oppstart 18. september 
Kl. 12.30 - 13.30
Vi lytter til Verdi og lærer litt om hans liv 
og musikk. Dessuten forbereder vi oss 
på vår reise til Operaen i Oslo for å se og 
høre operaen Rigoletto, skrevet av nettopp 
Verdi, den 23. oktober. Kanskje får vi til en 
omvisning på Den Norske opera i forkant 
av forestillingen også.
Kursholder er musiker og fiolinist - og 
tidligere rektor ved Sarpsborg kulturskole, 
Ole Herman Huth.
Kurset er gratis (inkludert operabillett), 
men det er viktig at du kan møte  
alle kursdager.
Rom: Rosenkrantz
Varighet: 11/9, 18/9, 25/9, 9/10, 
16/10 og 23/10 blir det opera-tur
Antall elever: 10
 

18



www.sarpsborg.com

KULTURSKOLEN FOR SENIORER OG SARPSBORG SENIORSKOLE

19



www.sarpsborg.com

Seniorhøsten 
2019 SARPSBORG


