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Anmäl dig till helterminskurs fr.o.m. 
vecka 9 och få 50% rabatt

Arbisinfo 19.2–4.3.2018

Fr.o.m. 26.2 har halva vårterminen gått, vilket innebär att man kan anmäla sig till alla pågående 
heltermins och läsårskurser med 50% rabatt. Om du anmäler dig via ilmonet.fi till kurser, kom 
ihåg att alltid kontakta kansliet om rabatter. Anmälningarna till kurser är fortlöpande under 
hela läsåret, du kan när som helst anmäla dig till en kurs som redan har börjat så länge den har 
plats. 
 
Drop-in i yoga ordnas under lördagen den 3 mars. Kom och pröva på olika former av yoga 
och låt dig inspireras av de olika teknikerna. Drop-in avgiften på 6€/person faktureras efter 
terminen. 
 
Vi har endast en fjärdedel av läsåret kvar på Arbis men mycket hinner hända förrän vi börjar 
planera nästa läsår. Ta en titt på kortkurser och föreläsningar som börjar de inkommande 
veckorna i detta Arbisinfo och kom gärna med kurs- och föreläsningsförslag till oss, endera 
direkt till huvudlärarna eller till kansliet.  
 
Anmälningar tas emot via www.ilmonet.fi, genom att kontakta kansliet eller personligt besök på 
Dagmarsgatan. 
 
Arbis föreläsningar och evenemang finns också insatta som separata evenemang på Facebook 
(https://www.facebook.com/helsingfors.arbis).  
 
Följ oss på sociala medier @hforsarbis (Twitter och Instagram) helsingfors.arbis (Facebook) 
och på hashtagen #hforsarbis. 
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Föreläsningar (fritt inträde) 
 
Räkna med kvinnorna 
Ska kvinnor rymmas med i berättelsen om det självständiga Finland? Kvinnor som jobbat 
hemma, hur kan deras insatser lyftas fram? Projektet Kvinnor berättar har under Finlands 
jubileumsår samlat in uppgifter om kvinnor i Finland. Några berättelser har skrivits på Arbis. 
Kom och lyssna till dem och några till. 
28.2, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23 
 
Det brinner en eld 
Journalisten Inger Jägerhorn (Dagens Nyheter, Hufvudstadsbladet) har skrivit en roman om 
Georg och hans liv i Helsingfors (de dramatiska) åren 1898-1918. Per-Erik Lönnfors samtalar 
med författaren om hur det är att vara idealist när illusioner krossas och pacifist när våldet 
eskalerar. 
28.2 onsdag, 17.30–19, biblioteket 
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Hantverk 
 
Praktisk syworkshop (27 €) 
Lär dig det mesta du behöver veta när du syr. Du får lära dig hur du stryker, klipper hack, 
gör små mönsterändringar, sprättar, fäster limtyg och hur du får kragen att sitta rätt. Teori 
varvas med praktiska övningar. 
A180007 2.3–3.3, fredag kl. 17.00–21.15 och lördag kl. 10.00–16.00 
  Malin Meikop, rum 46 
 
Japanska washi-ägg (17 €) 
Lär dig beklä urblåsta ägg med washi-papper som sedan lackas flera gånger. 
Materialförteckningen finns på www.ilmonet.fi under kursens namn. En materialavgift 
tillkommer. 
A180017 9.3–10.3, fredag kl. 18.00–20.30 och lördag kl. 10.00–16.00 
  Marianne Thun-Ericsson, rum 47 
 
 
Hushåll 
 
Spritsa vackert (25 €) 
Vi går igenom de olika tyllarna för spritsning och du lär dig spritsa vackra mönster och 
dekorationer med både smörkräm och vispad grädde. Vi bakar en liten kaka som du får 
dekorera vackert och som du tar med dig hem. Ta med dig en kakkupa för hemtransporten. 
A180191 3.3, lördag kl. 10.00–13.45 
  Helena Tamm, undervisningsköket 
 
Sushi för längre hunna (25 €) 
På denna kurs blir det sushi med en twist, sushikonst. Vi provar på att laga bl.a. mosaiksushi 
och sushiblommor, av helt ätbara ingredienser förstås. 
A180161 5.3, måndag kl. 17.00–20.45 
  Tove Lindqvist, undervisningsköket 
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Matresa för daglediga (80 €) 
Vårens matresa tar oss genom Europa under fyra tisdagar i mars. Vi tillreder smakfulla 
rätter från det spanska, franska, italienska och tyska köket. Dessa länders specialiteter kan 
vi kalla roten till allt gott i matsammanhang. Det här vill du inte missa! 
A180135 6.3–27.3, tisdag kl. 10.00–13.45 
  Marianne Rönnholm, undervisningsköket 
 
 
Media och informationsteknik 
 
Windows 10 med Onedrive (17 €) 
Vi bekantar oss med Windows 10 med fokus på molntjänsten Onedrive. Vi ser hur fil- och 
mapphanteringen fungerar då OneDrive är i bruk. Hur synkar du bilder mellan telefonen och 
datorn? Vi kollar också hur OneDrive fungerar på webbläsaren.

Ta med egen dator med Windows 10. Grundkunskaper i Windows behövs. 
A180217 1.3–15.3, torsdag kl. 09.30–12.00 
  Jan Amnell, rum 32 
 
Fortsätt med din Androidpekplatta eller -telefon B (17 €) 
Vi lär oss använda applikationer för bland annat anteckningar, kalender, sociala medier, 
kartor. Före kursen har du använt din Android-enhet och laddat någon applikation från 
Google Play. Ta med ditt lösenord till Google-Play, din egen Android-pekplatta eller 
smarttelefon. 
A180215 1.3–15.3, torsdag kl. 15.00–17.30 
  Oscar Lindh, rum 32 
 
e-Commerce Module – Etsy for Crafters (17 €) 
Etsy is a selling platform for crafters. It has more than 1.7 million sellers and is a thriving 
active community to sell handmade goods, supplies and vintage. The course will tell you how 
to set up your shop and about the range of possibilities this e-commerce platform offers. Du 
kan fråga också på svenska. 
A180290 14.3–21.3, onsdag kl. 17.15–20.30 
  Jennifer Ramirez, rum 32 
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Musik 
 
Workshop: Improvisation – tillsammans (17 €) 
Under verkstaden musicerar vi fritt utan noter. Instrumentalister och sångare på alla nivåer 
är välkomna. Vi bildar en miniorkester och hittar glädjen i musiken tillsammans. Allt från jazz 
till rock och klassisk musik behandlas, beroende på deltagarnas önskemål. Vi musicerar 
med hela orkestern och också i mindre grupper. Åldersgräns 14 år. 
A180109 16.3–17.3, fredag kl. 16.25–17.55 
  lördag kl. 11.00–14.30 
  Stefanie Tuurna, festsalen 
 
Den signade klang (17 €) 
Favorit i repris med ny repertoar! Vi sjunger folkmelodier för deras enkla skönhets skull och 
improviserar tillsammans. Vi upptäcker röstens och klangens samverkan med rummet, och 
lär oss om de akustisk-fysikaliska övertonerna och hur de kan bära rösten. Inga musikaliska 
eller sångtekniska förkunskaper behövs. Nya elever är välkomna med! 
A180282 23.3–24.3, fredag kl. 18.00–20.30 
  lördag kl. 11.00–15.30 
  Nina Fogelberg, Susanna Tollet, rum 37, festsalen 
Motion 
 
Sällskapsdanser B (25 €) 
Grunderna i vals, foxtrot och “fusku”. Ta med din egen danspartner och kom ihåg att båda 
ska anmäla sig! 
A180087 9.3–10.3, fredag kl. 16.30–18.45 och lördag kl. 10.00–13.00 
  Heidi Palmu och Tomas Grönvall, festsalen 
 
Meditation B (17 €) 
Vill du lära dig en traditionell indisk metod för avslappning, koncentration och välmående? 
”Det är som att sitta inne i solen, bortkopplad från stress och bekymmer”, har en deltagare 
på kursen beskrivit meditationen. Pröva på du också! Kursdatum: 2.3, 9.3, 16.3 och 23.3. 
A180170 9.3–30.3, fredag kl. 17.00–18.00 
  Jan Rundt, rum 23, festsalen 
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Människa, samhälle och natur
Antikviteter från landsbygden (27 €) 
En kurs för dig som är intresserad av antikviteter. Vi studerar allmogekonsten i föremål och 
inredningar. I kursen ingår museibesök och kursen avslutas med en utfärd till Tavastehus i 
maj 2018. Resekostnader och inträdesavgifter tillkommer. 
A180110 28.2–4.4, onsdag kl. 16.30–18.00 
  Catarina Welin, rum 31 
 
Edible Berries of Finland: familiar and unfamiliar (13 €) 
Many people are familiar with the common berries one can pick here in Finland (wild 
strawberries, cloudberries, blueberries) but there are other edible fruits that grow here. We 
will learn how to identify edible fruits, recognise when they are ripe. We’ll also look at fruits 
to avoid. Du kan fråga på svenska. Bärens namn presenteras på svenska. 
A180105 10.3, lördag kl. 10.00–13.15 
  Kelsi Vaahtojärvi, rum B1 
 
Intensivkurs i skärgårdsnavigation (38 €) 
Kursen vänder sig till alla som rör sig på sjön och måste känna till sjövägsregler, 
sjökort, kompass, positionsbestämningar, fart, tids- och distansberäkningar m.m. Efter 
genomgången kurs kan du avlägga Finlands Navigationsförbunds skärgårdsskepparexamen. 
En examensavgift på 25 € tillkommer. 
A180324 24.3–16.4, lördag kl. 10.00–14.00, onsdag kl. 18.00–21.15, måndag kl. 18.00–21.15 
  Kristian Thulesius, rum B2 och rum 13 (se deltaljerad tidtabell på ilmonet.fi) 
 
 
Språk 
 
Det är roligt att tala estniska! (30 €) 
(B1) Kursen är en fortsättning på höstens kurs. Kom och upplev hur lätt det är att uttrycka 
sig på estniska. På kursen diskuterar vi kring aktuella teman och du lär dig mer om både 
Estland och den estniska kulturen. 
A180281 28.2–28.3, onsdag kl. 15.50–17.50 
  Ülle Lampi, rum 36 
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Turinatuokio (37 €/termin) 
(B1) Tule vahvistamaan suullista kielitaitoasi rennossa ilmapiirissä! Tällä kurssilla saat 
varmuutta suomen puhumiseen ja opit keskustelemaan erilaisista teemoista suomeksi. 
Pelit ja toiminnalliset harjoitukset tekevät oppimisesta hauskaa ja innostavaa. Suomi 100 
-juhlavuoden hengessä aiheitamme ovat myös Suomen luonto, historia ja kulttuuri. 
A170885 11.9–9.4, måndag kl. 19.45–21.15 
  Jenni Sistonen, studierummet

ABC på ryska (17 €) 
Planerar du en resa till Ryssland, kanske med Arbis till Viborg i slutet av april? Lär dig det 
ryska alfabetet så att du kan läsa skyltar och menyer och lättare ta dig fram på resan. (5 
ggr). 
A180216 13.3–10.4, tisdag kl. 18.05–19.35 
  Anna Långstedt-Jungar, rum 42


