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Temakvällar hösten 2011 i Bertilssons Stuga
Begränsat antal platser. Bokning görs i stugan eller via
mejl pia@bertilssonsstuga.se eller tfn 0704-506400 till Pia Backman.
Entré 150 kronor/person
Samtliga kvällar börjar med ”teatime” mellan 18.30-19.00, vilket också ingår i priset ovan.

22 september klockan 18.30-20.30
Hans Bertilsson, barnbarn till kapten Bertilsson
delar med sig av sina minnen:

”Från torp till utflyktsmål”

Kom och ta del av en fantastisk historia och var med denna afton och upplev en svunnen tid. Hans berättar fritt ur
minnet om livet i och vid Bertilssons Stuga under sin farfar Pelles tid. Hans bodde under flera år tillsammans med Pelle
i stugan. Nu är han sedan 40 år bosatt i ett eget litet torp utanför Falkenberg, där han lever tillsammans med sin fru,
livligt påhälsad av barn och barnbarn.

Mer info

4 oktober klockan 18.30-20.30
Språkvetaren, Lars-Gunnar Andersson berättar om:

”Svensken om svenskan”

Alla har åsikter om språket. Hur det var förr, hur det är nu, och hur det kan tänkas se ut i framtiden. Man har åsikter om
rätt och fel, om bra och dåligt och om en hel massa annat. Vad är det som förändras i språket – uttalet, stavningen,
böjningen, ordförrådet, ordföljden, artighetsuttrycken eller kanske alltihop? Detta är en del av de frågor som kommer att
tas upp. Exemplen och resonemangen bygger på de brev som varje vecka kommer till radioprogrammet Språket. Det
kommer att finnas gott om plats för frågor, funderingar och kommentarer.

Mer info

12 oktober klockan 18.30-21.00
Ole Ingolf Jensen Nyrén talar om:

”Färgernas mystik”

Den fysiska världen är i sig själv färglös. Färger är en del av oss och finns i vårt medvetande. När vi ser färger i
världen - både den yttre och den inre – ”målar” vi den med vårt medvetande. Färger och känslor hör ihop och är
delar av själen; därför berör färger oss. Du får veta vad färger är och hur de påverkar oss psykologiskt. Vi ser på
sambandet mellan fysiska, psykiska, själsliga och andliga färger. Dessutom får du höra om drömfärger,
chakrafärger, aurafärger och deras betydelse. Och du kommer att få se färger som du sannolikt inte har sett förut.

Mer info

26 oktober klockan 18.30-20.30
Christer Wilén kommer till stugan
denna afton och underhåller med:

”Magiska berättelser”

Christer bjuder in till en berättarafton i stugan. Han kommer att bjuda på en ”gryta” gjord på igelkott och gris och
kryddad med berättelser om både kända personer såsom Napoleon, Greve Gagliostro och om mindre kända
personer som han själv. Vi kommer att få uppleva en och annan illusion, som gör det osannolika mer sannolikt.

Mer info

3 november klockan 18.30-20.30
Lars-Eric & Johan Frendberg underhåller i stugan:

”Från Taube till Elvis”

Kom till en härlig musik afton med mycket skratt & glädje! Lars-Eric och Johan Frendberg gästar oss i stugan och
underhåller oss med ett program från finstämda visor till häftig rockmusik. De båda sjunger, spelar och berättar.

Mer info

16 november klockan 18.30-20.30
Mästerberättaren Pelle Olsson intar scenen:

”Kärlek och andra pinsamheter"

För fjärde gången kommer Pelle Olsson till oss med ett helt nytt program. Det blir en kavalkad av otroliga och
underfundiga historier: misslyckad kärlek, besynnerliga begravningar och kroppsdelar på avvägar. Allt kan hända i
Pelles skruvade berättelser. Välkomna till en helkväll med mycket skratt, men även en hel del eftertanke.

Mer info

23 november klockan 18.30-20.30
Karin Persson kommer till stugan och berättar
om den gamla indiska hälsoläran:

”Ayurveda - en väg till
självkännedom och personlig hälsa!”
Ayurveda är sanskrit och betyder "kunskap om livet". Det är ett mångtusenårigt hälsosystem som används än idag för
att skapa och återerövra hälsa. Inom Ayurveda talar man om att människor består av tre kroppstyper som kallas för
doshor; Vata - Pitta- Kapha. I varje människa finns alla tre doshorna men man har oftast en eller två som dominerar.
Under den här kvällen går vi igenom vad som utmärker dessa begrepp och hur de påverkar dig ur både fysisk, mental
och känslomässig synvinkel. Du får göra ett enkelt självtest för att ta reda på vilken kroppstyp som är dominerande i
dig. När man vet vilken dosha som dominerar kan man balansera den genom kost, motion och livsstil och därmed nå
större välbefinnande i sitt liv.

Mer info

30 november klockan 18.30-ca 20.00
Kiriaki Christoforidis & Michael Krönlein
ger i afton ljud och ton i stugan:

”Myter & Musik”

Kan du vägen till paradiset? Vet du vad kvinnan vill? Och varför bör man inte ha långt skägg om man har två fruar? Kan du
inte svara på det här bör du komma på kvällens berättar och musikföreställning. Kiriaki Christoforidis, muntlig berättare och
Michael Krönlein, kontrabasist fyller denna afton Bertilssons stuga med sagor, myter och egenskapad musik. Välkommen till
en varm, rolig och tankeväckande föreställning. Kanske går du ut ur stugan och raka vägen till paradiset?

Mer info

