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Drop-in och nordisk vinterdag fyller 
Arbis med program 10.2

Arbisinfo 5–18.2.2018

I huset ordnas under lördag 10.2 både drop-in och nordisk vinterdag. Tillfällena är öppna för 
alla. Se sista sidan i Arbisinfo för mer infomation om vinterdagen. 
 
Stick- och virkcaféets temakvällar fortsätter på tisdagar med varierande teman, 6.2. är 
nålbindning i tur. Följ oss på instagram för att få påminnelser om temakvällarna och bekanta dig 
med hur en teknik ser ut.   
 
Kom gärna med kursförslag till oss, endera direkt till huvudlärarna eller till kansliet och ge 
respons på kurser via hel.fi/arbis. 
 
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. 
 
Många av kurserna har fortfarande plats, och nedan finns ett axplock på kurser som ännu inte 
är fullsatta. 
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) 
 
Viborgs fyra språk 
Marika Tandefelt och Julia Tidigs samtalar om språkbruk och språkidentitet i Viborg kring 
1900. 
7.2, onsdag kl. 18.05–19.35 
Julia Tidigs och Marika Tandefelt, rum 23 
 
El modernismo catalán y Barcelona 
El objetivo de esta charla es dar a conocer las principales características del modernismo 
catalán y presentar algunas de las obras de artistas que siguieron este  movimiento en 
diferentes campos: la arquitectura (Antoni Gaudí, Ramon Puig i Cadafalch), las artes 
decorativas (Masriera), la pintura y el cartelismo (Ramon Casas). 
14.2, onsdag kl. 18.05–19.35 
Jordina Frago, rum 23

 
 
Hantverk 
 
Stick- och virkcafé (6 €/gång) 
Kom och lär dig sticka, virka eller varför inte båda två? Kursen lämpar sig för både 
nybörjare och mer erfarna deltagare. Innehållet anpassas enligt deltagarnas önskemål 
och kunskapsnivå. Vi lär oss och inspireras av varandra i en mysig miljö, välkommen med! 
Temakväll 6.2 Nålbindning – vad är det? kom och pröva en gammal teknik. 
A180267 9.1–10.4, tisdag kl. 17.30–20.00 
  Anna Valkeakari, kaféet 
 
Traditionellt nordiskt allmogemåleri (38 €) 
På kursen får du lära dig ljusets och skuggans roll i måleriet. Naturen var den största 
källan till inspiration då man dekorationsmålade möbler. Ta med en liten möbel, penslar och 
oljefärger. Läraren har med modeller och bottenfärgen. 
A180003 19.2–22.2, måndag–torsdag kl. 10.00–15.00 
  Sinikka Siekkeli, rum 41 
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Hushåll 
 
Raw food (30 €) 
Raw food betyder att maten värms upp till högst 42°, vilket gör att ingredienserna bevarar 
sitt näringsvärde. Vi går igenom olika tillvägagångssätt för att laga rå mat. Vi lagar t.ex. en 
sallad, rå grönsakspasta, marinad, ett mellanmål som är lätt att ta med sig och rundar av 
med en liten söt bit. Kursen lämpar sig för veganer. 
A180074 15.2, torsdag kl. 17.00–20.45 
  Nina Westerback, undervisningsköket  
 
Mat och musik från havet – tillsammans (22 €) 
Havets mystik och läckerheter fungerar som inspirationskälla för de recept vi tillreder och 
den musik vi sjunger. Kursen är avsedd för ett barn från 5 år uppåt tillsammans med en 
vuxen. 
A180099 26.2, måndag kl. 16.30–19.30 
  Anna Weber-Länsman, Ghita Henriksson, undervisningsköket 
 
Den moderna ostbrickan (25 €) 
Den här kvällen blir det ostar med stort O. Vi smakar på ett urval läckra ostar som vi också 
tillreder olika rätter av. Både spännande nyheter och gamla klassiker finns med. Ost är en 
mycket mångsidig ingrediens och passar till det mesta. 
A180159 27.2, tisdag kl. 17.00–20.45 
  Tove Lindqvist, undervisningsköket 
 
Blinier, plättar och våfflor (25 €) 
Blinier med olika smak och med mångsidiga tillbehör! Vi provar också på olika våffelrecept 
och tillreder fyllda plättar. Både sött och salt ryms med på dagens meny. 
A180160 28.2., onsdag kl. 10.00–13.45 
  Tove Lindqvist, 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 
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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 
 
Affärsplanering för småföretag (27 €) 
Vi går igenom olika företagsformer och det växande utbudet av digitala företags- och 
stödtjänster som erbjuds i Finland. Du lär dig att analysera investeringar. Vi går igenom enkel 
bokföring, samt motsvarande beskattning (digitalt utbud). You can also ask questions in 
English. 
A180175 8.3–5.4, torsdag kl. 17.00–20.15 
  Patrik Sandberg, rum 31

 
 
Musik 
 
Ukulele, introduktionskurs 2 (17 €) 
Överallt i världen upplever ukulelen en renässans. Under kursen lär du dig spela både 
melodier och ackompanjemang på det här fantastiska lilla instrumentet. Du lär dig också 
en del om ukulelens historia. För dig som inte tidigare spelat något instrument men även 
erfarna musikanter är välkomna.Ta med din egen ukulele (det finns några för utlåning). 
A180088 9.3–10.3, fredag kl. 17.15–18.45 ochlördag kl. 10.00–13.45 
  Christian Starck, rum 37 
 
Workshop: Improvisation – tillsammans (17 €) 
Under verkstaden musicerar vi fritt utan noter. Instrumentalister och sångare på alla nivåer 
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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 och lördag kl. 11.00–14.30 
  Stefanie Tuurna, festsalen 
 
 
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 
 
Puhutaan uutisista! (41 €) 
(B1.1) Tällä kurssilla puhumme ajankohtaisista aiheista suomeksi. Tutustumme kotimaan ja 
ulkomaiden tapahtumiin sekä mm. urheilu-uutisiin ja kulttuuriuutisiin. Luemme juttuja eri 
medioista ja keskustelemme niistä pareittain ja ryhmissä. Kurssilla teemme myös paljon 
hyödyllisiä keskusteluharjoituksia ja harjoittelemme ilmaisemaan mielipiteitä. 
A180182 11.1–12.4, torsdag kl. 18.05–19.35 
  Jarna-Maija Malka, Maija Penttilä, rum 43
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