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Loppis på Arbis och vårens sista kurser

Arbisinfo 19.3–1.4.2018

Vi har några veckor kvar av terminen, men flera föreläsningar och kurser som du fortfarande 
hinner ta del av. Loppis ordnas i foajén med donerade föremål fram till 29.3 och bibliotekets 
avskrivna böcker säljs fram till 13.4.  
 
 
 
Följ oss på sociala medier @hforsarbis (Twitter och Instagram) helsingfors.arbis (Facebook) 
och på hashtagen #hforsarbis. 
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Loppis i Arbis foajé
måndag 19.3 kl. 12 till torsdag 29.3 

Bokloppis fortsätter ännu 3–13.4.

Vi tar emot föremål fram till 19.3 kl. 11.00
Vi tar inte emot kläder, skor, böcker och  
stora otympliga saker.
 
Endast kontantbetalning.

www.hel.fi/arbis
 helsingfors.arbis
 @Hforsarbis
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Föreläsningar (fritt inträde) 
 
“Index”: un dito per dire 
In origine è Dio che usa l’indice, per creare Adamo, ma poi si indica per ordinare, per 
ammonire, per zittire. Un segno potente della comunicazione umana, lo usano Cristo, Angeli, 
Madonne, Imperatori, finché nell’Arte del Rinascimento si codifica in una grammatica 
gestuale: i movimenti del corpo servono a comunicare i moti dell’anima. 
28.3, onsdag kl. 18.05–19.35, Nicola Rainò, rum 23 
 
Выборг: прошлое и настоящее 
Мы поговорим о Выборге - городе с богатой историей и интересным настоящим. 
Может быть, вы планируете поездку в этот город? Лекция на простом русском языке с 
использованием аудио- и видеоматериалов. Добро пожаловать! 
En föreläsning på lätt ryska om Viborg. 
28.3, onsdag kl. 18.05–19.35, Masha Ginman, rum 33B 
 
Alma - En roman 
Bibliotekarie Johan Lindberg samtalar med Merete Mazzarella om hennes nya roman 
om Alma Söderhjelm. Söderhjelm blev Finlands första kvinnliga professor, men denna 
begåvade kvinna valde också en normbrytande och självständig väg, som kantades av både 
framgångar och motgångar. 
23.4, måndag kl. 18.00–19.30, Merete Mazzarella, rum 23 
 
The Magic of Harry Potter föreläsningen är tyvärr inställd! 
 
Hushåll 
 
Delikata och dekorativa desserter (22 €) 
Detta är kursen för dig som gillar sött, eftersom desserter står i fokus. Vi tillreder 
varierande, färggranna desserter med fina tillbehör. Kom med och lär dig imponera med en 
ljuvlig dessert i god tid före följande fest. 
A180163 27.3, tisdag kl. 17.00–20.45 
  Tove Lindqvist, undervisningsköket 
 
Spanska tapas (25 €) 
Kom och komponera en hel måltid av olika sorters tapas: salta, söta, vegetariska... Ett glas 
sherry till förgyller måltiden. 
A180276 28.3, onsdag kl. 17.00–20.45 
  Tove Lindqvist, undervisningsköket 
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Champagne och skumvin (45 €) 
Champagne och skumvin genom hela måltiden? Visst går det! Champagnernas och 
skumvinernas grundkaraktär är i många fall syrliga och fruktiga med rostade toner. Därför 
passar många av dem bra med mat som har rena smaker och lite syra. Vi provsmakar 4 olika 
sorter med lite tilltugg. 
A180069 4.4, onsdag kl. 17.00–20.00 
  Carina Sontag, undervisningsköket 
 
Media och informationsteknik 
 
Sociala medier 2018 (27 €) 
Nätet lever och utvecklas hela tiden. Vad är nytt? Vad måste du pröva? Vad kan du göra idag 
som du inte kunde göra igår? Denna kurs går igenom det nyaste inom webbutvecklingen. 
Vi tittar på appar, tjänster och möjligheter som du kanske inte visste att fanns. Snapchat, 
buffer, zoom och slack är aktuella 2017. Vad är nytt 2018? 
A180184 21.3–11.4, onsdag kl. 18.05–20.35 
  Johanni Larjanko, rum 31 
 
Fortsätt med Raspberry Pi (17 €) 
Raspberry Pi är en autonom dator med utvecklade funktioner och systemmjukvara. Vi börjar 
med några mindre projekt och fortsätter sedan med hårdvarunära programmering och 
användning av nyttiga systemkommandon. Förkunskap: erfarenhet av kommandotolken eller 
tidigare kurs i  Raspberry Pi. 
A180292 23.3–24.3, fredag kl. 17.00–20.15 och lördag kl. 10.00–14.15 
  Manu Raster, rum 31 
 
Fota och filma på Androidtelefon eller -pekplatta (27 €) 
Lär dig använda kameran på din Androidtelefon eller -pekplatta för att fotografera och filma. 
På kursen går vi igenom kamerans funktioner och lär oss hur man använder dem i praktiken. 
Vi bekantar oss också med hur man i efterhand överför bilder och videor till exempelvis 
datorn, molntjänster eller sociala medier. 
A180223 28.3–11.4, onsdag kl. 17.15–20.30 
  Dennis Storhannus, rum 32 
Musik 
 
Den signade klang (17 €) 
Favorit i repris med ny repertoar! Vi sjunger folkmelodier för deras enkla skönhets skull och 
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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 
 
Ensemblesång, forsättningskurs (25 €/termin) 
För dig som har en viss erfarenhet av kör-, ensemble- eller solosång. Vi sjunger kör- 
och ensembleverk utan ackompanjemang i 2–4 stämmor i olika stilar, bl.a. klassiskt, 
barbershop och lätt jazz enligt gruppens önskemål. Den första träffen är tillsammans med 
nybörjarkursens deltagare 12.9 kl. 14.15–16.15. 
A170639 12.9–10.4, tisdag kl. 15.15–16.15 
  Marika Kivinen, rum 37 
 
Musiklek för liten och stor (28 €/termin) 
Kom och sjung och lek tillsammans med din lilla vän en gång i veckan! Vi sjunger barnvisor, 
rimmar, dansar och spelar på rytminstrument i musikens förtrollande värld. Ni får en 
tumisdag som ni sedan kan avsluta med saft och bulle i kaféet. För en förälder, mor-, 
farförälder eller annan vuxen och ett barn i åldern 3–5 år. 
A170741 14.9–19.4, torsdag kl. 15.00–15.45 
  Anna Weber-Länsman, rum 37 
 
Natur, miljö, teknik och trafik 
 
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 
  lördag kl. 10.00–14.00 
  måndag kl. 18.00–21.15 
  Kristian Thulesius, rum B2 och rum 13  
  (exakt tidtabell och rumsindelning på ilmonet.fi)


