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I den här broschyren presenterar vi de 
kurser som startar efter årsskiftet. I vår 
egentliga kurskatalog, som kom ut i au-
gusti, hittar du detaljerad information 
om alla kurser. Den finns tillgänglig inte 
bara på Arbis på Dagmarsgatan och på 
Stoa, utan också runtom i stan, t.ex. på 
Luckan och på biblioteken.

Den allra färskaste informationen finns 
alltid på webben på www.hel.fi/arbis, 

men du kan också ringa till vårt kansli på 
tfn (09) 310 494 94.

Anmäl dig till kurserna på ilmonet.fi, per 
telefon eller genom ett personligt besök 
på Dagmarsgatan 3.

Vi ses på Arbis, ditt svenska och mång-
kulturella rum i Helsingfors!

Välkommen till Helsingfors arbis och  
en ny termin fylld av spännande kurser!

Innehåll
Föreläsningar  2
Kurser 2–27
Galleri Arbis 2020 28

Alla kurser och ytterligare information  ▶ ilmonet.fi
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Föreläsningar
och evenemang

NY FÖRELÄSNING

Brudar i svart – ett samtal med 
Sirpa Kähkönen
Sirpa Kähkönen har i sina omtyckta och pri-
sade romaner om Kuopio under 1930- och 
40-talen lyft fram kvinnor ur arbetarbefolk-
ningen, varav den första boken nyligen över-
satts till svenska. Kähkönen intervjuas av lit-
teraturredaktör Anna Dönsberg.
1.4, onsdag kl. 18.05–19.30, Sirpa Kähkönen och 
Anna Dönsberg, rum 23

Tips

Läs mer ▶ Ilmonet.fi
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Kost för mental hälsa
Forskningen om ämnet tarmflora går 
framåt i rekordfart. Stress och mental 
ohälsa är en av grundorsakerna till oba-
lans i tarmfloran. Men obalans i tarmflo-
ran kan också ge upphov till just stress 
och mental ohälsa.
Tara Junker
15.1, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Farans år 1948
1948 var året då ett sovjetiskt maktöver-
tagande kunde ha blivit verklighet i Fin-
land. Patrik Berghäll, som skrivit böcker 
om de finländska fjärrpatrullerna under 
fortsättningskriget, utger på hösten en 
agentroman om de osäkra åren efter kri-
get. Intervjuare Arbis bibliotekarie Johan 
Lindberg.
22.1, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Perú, un hermoso país 
Sudamericano 
Hola, ¿Quieres conocer mi país? Perú 
es la capital cultural de Sudamérica por 
excelencia; fue cuna del imperio más 
importante del continente: los Incas. El 
60% del país es selva. Te invito a des-
cubrir un país maravilloso, comenzando 
de su riqueza cultural hasta la grandeza 
gastronómica. Compartiré contigo mis 
experiencias de nuestras tradiciones y 
estilo de vida.
Ana-Maria Ramírez-Stenius
29.1, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Hela Sápmis historia!  
1800 samiska år
Samernas förhistoria, historia, samtid 
och framtidsmöjligheter – heliga lundar, 
trägudar, gåudies (trummor) och över et-
tusen vindkraftverk samt atomkraftverk. 
Med Peter Ericson, historiker, föreläsa-

re, bloggare, forskare, universitetslärare 
och redaktör för Saepmie Times.
5.2, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Nordiska vinterdagen
Arbis blir Nordens Hus för en dag! Oli-
ka aktiviteter för stora och små, vintriga 
utelekar som polarexpedition och hund-
spann. Inomhus ordnas det föreläsning-
ar, verkstäder, pyssel och underhållning. 
Arrangörer: Pohjola-Norden i Helsing-
fors, Esbo och Sibbo, Dansk Klub, Sam-
fundet Finland-Sverige.
8.2, lördag kl. 10.00–15.00

Tout le monde à table !
Comment est née la tarte tatin ? D’où 
vient l’expression ”bon appétit” ? Et les 
américains, pourquoi appellent-ils les fri-
tes ”French fries” ? Faites le quiz ! Anec-
dotes, expressions, traditions au menu 
de cette soirée autour de la  
cuisine française !
Elodie Cenni
12.2, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Three Romantic Poets: Byron, 
Keats and Shelley 
We will look at the life and work of the 
 three most significant English poetic 
heroes: Lord Byron (1788–1824), John 
 Keats (1795–1821), and Percy Bysshe 
Shelley (1792–1822).
Maria Salenius
26.2, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

En upptäcktsresa genom 
musikhistorien 
Den finländska tonsättaren Lars Karls-
son guidar vägen på en upptäcktsresa 
genom den västerländska musikens his-
toria. Lär dig intressanta fakta om hur 
den klassiska musiken kom till Skandina-
vien och till Finland i tiden, och vad som 
hände med tonspråket på vägen.
Lars Karlsson  
4.3, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23
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Barnfest
En förmiddag på Arbis med mångsidigt 
och roligt program för alla barn i alla åld-
rar. På barnfesten får barn och vuxna 
tillsammans delta i olika föreställningar, 
kreativa verkstäder och kulturaktiviteter. 
Mer information om evenemanget finns 
på barnkultur.luckan.fi och LillaLuckans 
facebooksida.
7.3, lördag kl. 11.00–15.00

Väder som förändrar världen
Klimatförändringar har alltid påver-
kat jorden, även långt före människ-
an existerade. Vetenskapsredaktören 
vid Svenska YLE, författaren Marcus 
 Rosenlund berättar om förändringarna 
i det förflutna som format vår värld och 
om spåren efter förändringarna som 
kommer att leva kvar efter att vi är borta.
11.3, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Finlandssvenskt teckenspråk
Ja, du läste rätt! Vi har ett eget tecken-
språk i Svenskfinland som skiljer sig från 
det närliggande finska teckenspråket. 
Kom och hör mer om åtgärderna för att 
bevara ett visuellt minoritetsspråk och 
lär dig några nyttiga tecken.
Maja Andersson och Annika Aalto
18.3, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Arbis språklördag
Hur presenterar man sig på kinesiska? 
Vad betyder ”До свидания”? Hur fly-
tande är din engelska, franska eller tys-
ka? Kom på Arbis språkcafé, träffa våra 
språklärare och passa på att lära dig nå-
got nytt eller diskutera på ett språk du 
redan kan! (Håll utkik efter utförligt pro-
gram i januari).
21.3, lördag kl. 10.30–13.00, Arbis kafé

Language Saturday
How do you introduce yourself in Chi-
nese? What does “До свидания” mean? 
How fluent is your English, French or 

German? Take part in the Arbis language 
café; meet our language teachers; take 
the chance to speak a language you al-
ready know; or learn something new! 
(More to be announced in January).
Saturday 21 March, 10.30–13.00, Arbis café

NY FÖRELÄSNING

Hemmets och skolans ansvar
Ett samtal mellan Mirjam Kalland och 
Fritjof Sahlström om hur barn och ung-
domar får stöd, lär sig och mår bäst i en 
föränderlig värld.
25.3, onsdag kl. 18.05–19.30, rum 23

Marsmatiné
En matiné med trevlig musik av Arbis 
musikelever och lärare. Fritt inträde. 
Varmt välkommen!
28.3, lördag kl. 13.00–15.00, festsalen

NY FÖRELÄSNING

Brudar i svart – ett samtal med 
Sirpa Kähkönen
Sirpa Kähkönen har i sina omtyckta och 
prisade romaner om Kuopio under 1930- 
och 40-talen lyft fram kvinnor ur arbe-
tarbefolkningen, varav den första boken 
nyligen översatts till svenska. Kähkönen 
intervjuas av litteraturredaktör Anna 
Dönsberg.
1.4, onsdag kl. 18.05–19.30, Sirpa Kähkönen 
och Anna Dönsberg, rum 23

Vårkonsert
Arbis musikelever och lärare avslutar 
terminen med en härligt  svängig vårkon-
sert. Fritt inträde. Varmt välkommen!
18.4, lördag kl. 13.00–15.00, festsalen

Valborgskonsert med Arbis 
sinfonietta
Vi välkomnar Valborg med Arbis sinfo-
niettas glada toner. Kom med och vrid 
upp stämningen inför festen.
Johan Cantell och Samuli Sandberg
28.4, tisdag kl. 18.00–19.30, festsalen
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Kasta loss och skapa 3D-konst 
(38 €)
A200097 13.1–6.4, måndag kl. 15.00–16.30  

Konstworkshop för 7–12-åringar, 
Stoa (38 €)
A200030 13.1–6.4, måndag kl. 15.00–16.30  

Konst och design på de 
europeiska ambassaderna (16 €)
A200066 13.1–6.4, måndag kl. 12.30–14.00  

Akvarellmålningens ABC (64 €)
A200032 14.1–14.4, tisdag kl. 18.15–20.45 

Metallgrafik D (27 €)
A200046 25.1–8.2, lördag kl. 10.00–16.00  

Metallgrafik E (27 €)
A200047 29.2–7.3, lördag kl. 10.00–16.00  

Keramik, skulptur, grafik, fotografi, bildbehandling 
och mediekonst, utflykter och galleribesök, konst 
och välmående

Bildkonst och 
formgivning 

Metallgrafik F (27 €)
A200048 21.3–4.4, lördag kl. 10.00–16.00

Arkitekturpromenad B:  
Gamlas (10 €)
A200045 18.4, lördag kl. 13.00–14.30

Active Drawing class (27 €)
A200128 20–24.4, måndag–fredag  
kl. 10.00–13.30

Stora krukor (27 €)
A200078 22.4–14.5, onsdag kl. 16.00–20.00 
torsdag kl. 16.00–20.00 

Akvarellbiennal på  
Skanslandet (27 €)
A200031 2–4.6, tisdag–torsdag  
kl. 10.00–14.00
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Hantverk
Sömnad, garnarbete, 

bokbindning och 
pappersarbeten, smycken, vård 
och renovering, träslöjd, övriga 

material och arbetsmetoder, 
kurser för barn och unga,  

resor

NY KURS  
Restaurera din orientaliska 
matta (64 €)
Ta med din skadade matta och kom på 
kurs med en professionell handleda-
re för att lära dig restaurera den. Under 
kursen lär du dig de viktigaste restau-
reringsteknikerna, om olika mattdistrikt 
och om vården av din matta. Materialav-
gift beroende på åtgång.
A200252 15.1–15.4, onsdag kl. 15.30–18.00 
Erika Kihlman, rum 46

Exkursion till Karnaluks  
i Tallinn (16 €)
A200119 1.2, lördag kl. 09.30–18.30

Dekorationsmålning (38 €)
A200068 17.2–20.2, måndag–torsdag kl. 
10.00–15.00

Miniatyrer och dockskåpsprylar 
(16 €)
A200035 28.2–29.2, fredag kl. 16.00–18.00 
lördag kl. 10.00–16.00

Tygtryck med digiprint (16 €)
A200015 4.3–18.3, onsdag kl. 9.30–12.00

Jewellery Making course (50 €)
A200021 22.1–22.4, onsdag kl. 18.15–20.30

Re-Love your Jewellery B (27 €)
A200054 6.3, fredag kl. 17.30–19.00
20.3, 27.3 fredag kl. 17.30–20.45
21.3 lördag kl. 10.00–15.00

Silver Circle Workshop B (16 €)
A200053 17.1, 28.2 och 13.3,  
fredag kl. 17.30–20.30 
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Silver Jewellery Weekend 
Workshop B (27 €)
A200023 24.1, fredag kl. 17.00–18.30
31.1, 7.2, fredag kl. 17.00–20.00
8.2, lördag kl. 10.00–15.00

Overlockmaskinens  
möjligheter (16 €)
A200033 31.1–1.2, fredag kl. 17.30–20.00
lördag kl. 10.00–16.00

Lär dig ändra mönster (16 €)
A200029 28.2–29.2, fredag kl. 17.00–21.15
lördag kl. 10.00–16.00

Sy färdigt eller sy om (16 €)
A200028 27.3–28.3, fredag kl. 17.00–21.15
lördag kl. 10.00–16.00

Sy till vår och sommar (27 €)
A200026 4.5–8.5, måndag–fredag  
kl. 9.30–12.45

Reparera gamla fönster C (74 €)
A200056 15.1–8.4, onsdag kl. 10.00–13.15

Reparera gamla fönster D (74 €)
A200057 16.1–16.4, torsdag kl. 17.00–20.10

Reparera gamla fönster E (38 €)
A200058 11.5–15.5, måndag–fredag  
kl. 10.00–14.15

Restaurera gamla möbler E (74 €)
A200036 13.1–23.3, måndag kl. 9.00–13.15

Restaurera gamla möbler F (74 €)
A200037 14.1–24.3, tisdag kl. 8.30–12.45

Restaurera gamla möbler G (74 €)
A200039 14.1–24.3, tisdag kl. 14.00–18.15

Restaurera gamla möbler H (74 €)
A200040 16.1–26.3, torsdag kl. 10.00–14.15

Restaurera gamla möbler I (38 €)
A200041 20.4–24.4, måndag–fredag  
kl. 9.00–13.15

Möbeltapetsering C (74 €)
A200051 13.1–6.4, måndag kl. 14.00–17.15

Möbeltapetsering D (74 €)
A200052 18.1, 25.1, 1.2, 29.2, 7.3, 14.3 4.4,  
lördag kl. 10.00–16.00

Möbeltapetsering E (38 €)
A200055 4.5–8.5, måndag–fredag  
kl. 12.00–16.00

Möbeltapetsering F (38 €)
A200079 4.5–8.5, måndag–fredag  
kl. 17.00–21.00

Träslöjd B (74 €)
A200042 13.1–23.3, måndag kl. 17.30–21.45

NY KURS   
Träslöjd E (74 €)
Snickra för hem och stuga. Korrekta ar-
betsmetoder och en välutrustad slöjds-
al gör vägen till ett bra resultat kortare. 
Deltagarna skaffar själv materialet.
A200249 17.1–3.4, fredag kl. 9.00–13.15
Mats Karlsson, slöjdsalen

Sommarsnickare (38 €)
A200059 25.5–29.5, måndag–fredag  
kl. 10.00–14.15

Tillsammanskurser

På tillsammanskurserna jobbar bar-
net och den vuxna tillsammans. Kurs-
priset inkluderar ett barn, en vuxen och 
materialet. Endast den vuxna anmäls till 
kursen.

Tryck din t-skjorta för stora och 
små – tillsammans (22 €)
A200105 21.3, lördag kl. 10.00–16.00

Sy din egen kasse  
– tillsammans (22 €)
A200106 9.3, måndag kl. 16.30–19.15
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Hem och trädgård
Boende, trädgårdsvård och odling, spel

Bridge, spelteknik och 
fördjupad budgivning (74 €)
A200199 16.1–23.4, torsdag kl. 17.30–20.30

Sol- och vindenergi för stuga 
och båt (10 €)
A200024 8.2, lördag kl. 10.30–13.45

Ekologisk odling i historisk 
herrgårdsmiljö (20 €)
A200219 4–5.5, måndag kl. 17.00–19.15
tisdag kl. 17.00–19.15
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Hushåll

NY KURS  
Mat à la ayurveda (30 €)
Värmande grytor och färggranna grön-
saker! Ayurveda är en av de äldsta läke-
konster som under 6000 år hävdat att 
mat är vår främsta medicin. Vid sidan av 
matlagningen går vi igenom de tre olika 
doshorna som ayurveda bygger på: pitta, 
vata och kapha. Smakerna tar oss samti-
digt med på en indisk matresa.
A200266 10.2, måndag kl. 17.00–20.45
Tara Junker, undervisningsköket

Tips

Läs mer ▶ Ilmonet.fi

Barn- och babymat, kurser för skolbarn och äldre,  
vuxna med barn i köket, barnens kök, seniorer i köket, 
vardagsrätter, festmat, fisk, hälsofrämjande kost,  
vegetariskt, mat och språk, internationell matkultur,  
bakning, dryckeskultur, matdemonstrationer, hygien-
pass
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Barn- och babymat

Babymat (20 €)
A200220 18.1, lördag kl. 10.00–13.00

Vuxna med barn i köket = 
tillsammans

På de här kurserna tillreder barnet och 
den vuxna mat tillsammans. Kurspriset 
inkluderar ett barn och en vuxen. Endast 
den vuxna anmäls till kursen. Barnets 
namn och födelsedatum meddelas sepa-
rat till kansliet före kursstarten. 
Kurserna planeras vanligen som parar-
bete. Om barnet har allergier eller spe-
cialbehov, var vänlig och meddela detta 
minst en vecka i förväg. Se utförligare 
kursbeskrivning på Ilmonet.
Tillsammanskurserna inledes med ett 
mellanmål som tillreds gemensamt.

Kurser för 5-åringar och  
äldre – tillsammans

Gröna rätter för unga kockar 
(26 €)
A200193 22.1, onsdag kl. 16.00–19.45

Baka till februaris festligheter 
(26 €)
A200129 30.1, torsdag kl. 16.00–19.45

Musik och mat i Astrid 
Lindgrens värld (26 €)
A200169 4.2, tisdag kl. 16.00–19.45

Falafel i våffeljärn? Javisst! (26 €)
A200194 11.3, onsdag kl. 16.00–19.45

Pizza och focaccia – precis som i 
Italien! STOA (26 €)
A200148 25.3, onsdag kl. 16.00–19.45

Kurser för skolbarn och  
äldre – tillsammans

Laga din egen färska pasta (26 €)
A200166 15.1, onsdag kl. 16.00–19.45

Vardagssmart med plåtmat (26 €)
A200165 25.1, lördag kl. 10.00–13.45

Lilla konditorn (26 €)
A200171 27.2, torsdag kl. 16.00–19.45

Köttfri måndag (26 €)
A200174 16.3, måndag kl. 16.00–19.45

Grekisk smak av Medelhavet 
(26 €)
A200177 14.4, tisdag kl. 16.00–19.45

Barn i köket

Nyttiga mellanmål och snacks 
för åk 3–6 B (30 €)
A200232 22.1–12.2, onsdag kl. 14.30–16.00

NY KURS   
Baka till vinterns fester  
för åk. 1–6 (30 €)
På de tre kursträffarna bakar vi Rune-
bergstårtor, vändagsbakelser och fast-
lagsbullar. Ät ett salt mellanmål före 
kursen. Ta med ett eget förkläde. Max 8 
elever ryms med på kursen. Anmälan till 
Arbis kansli tfn 09-31049494 mån.–tors. 
kl. 10–20 och fre. 10–13.
A200267 21.1–4.2, tisdag kl. 14.00–16.15
Ghita Henriksson, Unkan

NY KURS   
Italiensk matresa för åk. 1–6 
(35 €)
Lättlagad mat med italienska smaker! 
Det blir åtminstone pasta, pizza, pesto 
och tiramisu. Ta med ett eget förkläde. 
Max 8 elever ryms med på kursen. Tre 
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kursgånger. Anmälan till Arbis kansli tfn 
09-31049494 mån.–tors. kl. 10–20 och 
fre. 10–13.
A200268 17.3–31.3, tisdag kl. 14.00–16.15
Ghita Henriksson, Unkan

Kreativt sommarläger med mat 
och hantverk (130 €)
A200069 1–5.6, måndag–fredag  
kl. 09.00–15.30

Seniorer i köket

Pratglada herrar i köket (60 €)
A200190 16.1–6.2, torsdag kl. 10.00–13.45

Pratglada seniorer i köket (60 €)
A200191 11.2–10.3, tisdag kl. 10.00–13.45

Seniorer på kulinariskt äventyr 
(70 €)
A200192 19.3–16.4, torsdag kl. 10.00–13.45

Vardagsrätter

Värmande vintergrytor (30 €)
A200170 5.2, onsdag kl. 17.00–20.45

Rädda maten, minska 
matsvinnet och bli miljövänlig 
(28 €)
A200155 12.2, onsdag kl. 17.00–20.45

Snabblagat till middag (28 €)
A200172 2.3, måndag kl. 17.00–20.45

Festmat

Visst kan du laga mat med 
lakrits och salmiak! (28 €)
A200168 29.1, onsdag kl. 17.00–20.45

Happy Valentine – middag med 
din partner (30 €)
A200230 14.2, fredag kl. 17.00–20.45

Bli en mästare på tillagning av 
kött med proffskocken Filip 
Stenius (50 €)
A200196 17.3, tisdag kl. 17.00–20.45

Smårätter och plockmat (28 €)
A200131 2.4, torsdag kl. 17.00–20.45

Annorlunda rätter till 
påskbordet (28 €)
A200178 8.4, onsdag kl. 17.00–20.45

Internationell matkultur

Vegetarisk brasiliansk mat till 
sommaren (28 €)
A200120 13.1, måndag kl. 17.00–20.45

Paellakväll! (28 €)
A200145 16.1, torsdag kl. 17.00–20.45

Guangdong eller det 
kantonesiska köket (28 €)
A200116 23.1, torsdag kl. 17.00–20.45

Smaker från Mellanöstern (28 €)
A200167 28.1, tisdag kl. 17.00–20.45

Afterwork – vegetarisk 
vietnamesisk mat (28 €)
A200117 31.1, fredag kl. 17.00–20.45

Indian Breakfast (28 €)
A200124 3.2, måndag kl. 17.00–20.45

Byg dit eget smørrebrød A (12 €)
A200141 8.2, lördag kl. 10.00–12.00

Byg dit eget smørrebrød B (12 €)
A200142 8.2, lördag kl. 12.30–14.30
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Perú recibe a China (28 €)
A200238 26.2, onsdag kl. 17.00–20.45

Indian Festival Cooking (28 €)
A200125 29.2, lördag kl. 10.00–13.45

Amerikansk brunch (28 €)
A200130 5.3, torsdag kl. 17.00–20.45

Mat och musik till ABBA-toner 
(28 €)
A200173 10.3, tisdag kl. 17.00–20.45

Det ryska påskköket (28 €)
A200175 24.3, tisdag kl. 17.00–20.45

Soppor från hela världen (28 €)
A200176 25.3, onsdag kl. 17.00–20.45

Indian Lunch Box Cooking (28 €)
A200126 30.3, måndag kl. 17.00–20.45

Bakning

Maränger – söta och frasiga (26 €)
A200146 6.2, torsdag kl. 17.00–20.45

Wienerbröd & croissanter (26 €)
A200144 7.3, lördag kl. 10.00–13.45

Baka klassiska småkakor (26 €)
A200147 18.3, onsdag kl. 17.00–20.45

Klassiskt surdegsbröd (32 €)
A200229 20.3–21.3, fredag kl. 17.00–20.45
lördag kl. 10.00–15.15

Specialdieter

Smarta godsaker utan socker, 
gluten och mjölk (28 €)
A200123 14.1, tisdag kl. 17.00–20.45

NY KURS  
Mat à la ayurveda (30 €)
Värmande grytor och färggranna grön-
saker! Ayurveda är en av de äldsta lä-
kekonster som under 6000 år hävdat att 
mat är vår främsta medicin. Vid sidan av 
matlagningen går vi igenom de tre olika 
doshorna som ayurveda bygger på: pitta, 
vata och kapha. Smakerna tar oss samti-
digt med på en indisk matresa.
A200266 10.2, måndag kl. 17.00–20.45
Tara Junker, undervisningsköket

Laga läkande mat – autoimmun 
kost (70 €)
A200154 9.3, 23.3 och 6.4,  
måndag kl. 17.00–20.45

Vegetariskt inför grillsäsongen 
(28 €)
A200179 15.4, onsdag kl. 17.00–20.45

Dryckeskultur

Kombinera vin och mat (35 €)
A200110 4.3, onsdag kl. 17.00–20.00

Alsaces vinområde (35 €)
A200111 1.4, onsdag kl. 17.00–20.00

Prosecco eller cava? (35 €)
A200112 22.4, onsdag kl. 17.00–20.00

Hygienpass

Hygienpass, teori (16 €)
A200226 6.2, torsdag kl. 17.00–20.45

Hygienpass, tentamen (30 €)
A200227 B 27.2, torsdag kl. 17.00–19.15
A200228 C 12.3, torsdag kl. 17.00–19.15
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Litteratur, teater
och modersmål

Svenska som modersmål, skrivande, litteratur,  
teater och film

NY KURS  
Digitalt kreativt skrivande (27 €)
På den här kursen experimenterar vi med 
digitala och sociala medier som arbets-
verktyg för en skribent. Vi skriver och 
transformerar texter och testar bl.a. på 
twitterpoesi, interaktiva historier och 
robot litteratur. Vi läser varandras alster 
och diskuterar hur teknologin påverkar 
litteraturen.
A200264 25.3–6.5, onsdag kl. 18.05–19.35
Hilda Forss, rum 34

Tips

Läs mer ▶ Ilmonet.fi
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Media och
informationsteknik

Datoranvändning och operativsystem, Mac, Linux, smartt elefon 
och pekplatta, internet, sociala medier, blogg och hemsida,  
bildhantering, publicering, video, vektorgra fik, ritning och  
3D-program, textbehandling, presentation och kalkyl,  
programmering, temagrupper, öppna inlär ningsmiljöer

Fotografi och bildhantering

NY KURS  
Gör en unik fotobok inför påsken 
(27 €)
Gör en egen fotobok utgående från nå-
got tema som intresserar dig. Du bygger 
upp boken med programmet Ifolor och 
andra motsvarande program, kombine-
rar text och bild och skannar in gamla 
bilder. Ta med din egen dator och kame-
ra. Erfarenhet av datoranvändning krävs.
A200263 27.2–26.3, torsdag kl. 13.35–16.50
Hans-Peter Holmstén och Björn Holm, rum 31

Klassisk fotografering och 
mörkrumsteknik (38 €)
A200060 5.2–18.3, onsdag kl. 17.30–20.45

Adobe Photoshop Elements (16 €)
A200020 5–19.3, torsdag kl. 17.00–20.15

Behandla bilder i Mac (16 €)
A200010 27.3–17.4, fredag kl. 9.30–12.00

Publicering och vektorgrafik

Kom igång med InDesign B (27 €)
A200018 29.1–26.2, onsdag kl. 17.35–20.50

Adobe Acrobat Pro, skapa 
formulär (16 €)
A200072 6–27.2, torsdag kl. 17.35–20.05

Illustrator (16 €)
A200013 11.2–3.3, tisdag kl. 15.30–18.00

InDesign, fortsättning (16 €)
A200002 2–16.3, måndag kl. 17.35–20.50

Typografi (10 €)
A200017 23–30.3, måndag kl. 18.40–20.10
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E-bok, från manus till produkt 
(16 €)
A200009 31.3–14.4, tisdag kl. 18.00–20.30

Video och animation

Grundkurs i videoproduktion 
(16 €)
A200022 16–30.1, torsdag kl. 17.00–20.15

Animation med Photoshop, 
Premiere Pro och After Effects 
(27 €)
A200085 6.3, 7.3, 20.3 och 21.3,  
fredag kl. 16.00–18.30
lördag kl. 10.00–14.15

Smarttelefon och pekplatta

iPhone, fortsättning (16 €)
A200098 15–29.1, onsdag kl. 13.30–16.00

NY KURS  
iPad, lär dig från början (16 €)
På den här kursen behöver du inte ha en 
egen iPad. Kursen riktar sig till den som 
vill lära sig använda iPad från början i 
lugn takt. Efter kursen kan du avgöra om 
du själv vill skaffa en iPad. Vi söker bl.a. 
på nätet, läser nyheter, använder YLE 
Arenan och kollar väderprognosen.
A200253 29.1–12.2, onsdag kl. 9.30–12.00
Jan Amnell, rum 31

Android – smarttelefon eller 
pekplatta, fortsättning A, Stoa 
(16 €)
A200070 30.1–13.2, torsdag kl. 12.25–14.55

Android – smarttelefon eller 
pekplatta, fortsättning B (16 €)
A200096 5–19.3, torsdag kl. 14.30–17.00

Sociala medier

Social Media for Small 
Entrepreneurs (16 €)
A200043 14.1–4.2, tisdag kl. 17.15–19.45

Instagram, grunderna (16 €)
A200044 11.2–13.3, tisdag 11.2 och 25.2 kl. 
17.15–19.45
fredag 6.3 och 13.3 kl. 16.00–18.30

Instagram, fortsättning (16 €)
A200063 31.3–14.4, tisdag kl. 17.05–19.35

Operativsystem, administration 
och service

Windows 10, inställningar och 
administration (16 €)
A200080 15–22.1, onsdag kl. 15.00–17.30

Fil- och mapphantering med 
Windows B (16 €)
A200011 10–24.3, tisdag kl. 9.30–12.00

Fil- och mapphantering med 
Windows, fortsättning (16 €)
A200081 25.3–15.4, onsdag kl. 15.00–17.30

Fil- och mapphantering med Mac 
(16 €)
A200012 6–20.3, fredag kl. 9.30–12.00

Mac, fortsättning med egen 
dator (16 €)
A200014 31.3–21.4, tisdag kl. 9.30–12.00

Linux i en virtuell miljö (16 €)
A200092 29.1–12.2, onsdag kl. 17.35–20.05
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Programmering och databaser

Excel, data-analyses (16 €)
A200245 13–20.1, måndag kl. 17.05–19.35

Kodning – nyttigt och kul, 
seniorer (16 €)
A190572 5–26.3, torsdag kl. 9.30–12.00

Python, fortsättning (27 €)
A200077 25.3–22.4, onsdag kl. 17.35–20.05

Python, basics (16 €)
A200244 26.3–23.4, torsdag kl. 17.05–19.35
torsdag kl. 17.05–19.35

JavaScript programmering, 
fortsättning (16 €)
A200075 28.3–18.4, lördag kl. 10.00–12.30

NY KURS  
Python, grunderna i 
programmering (16 €)
Du lär dig förstå grunderna i att pro-
grammera med Pyhton och får praktisk 
erfarenhet av att använda programmet. 
Kännedom om textredigering och fil- och 
mapphantering behövs.
A200254 29.4–20.5, onsdag kl. 17.35–20.05
Tom Lindström, rum 32

Internet och webbpublikationer

Hemsida med Wix (16 €)
A200016 21.1–4.2, tisdag kl. 14.30–17.00

Wordpress, fortsättning (16 €)
A200003 27.1–24.2, måndag kl. 16.00–18.30

Drive, DropBox och övriga 
molntjänster (16 €)
A200091 30.1–13.2, torsdag kl. 17.05–19.35

Canva, grafisk presentation (16 €)
A200061 3.3–24.3, tisdag kl. 18.15–20.45

Wordpress, uppdatering (16 €)
A200001 23.3–6.4, måndag kl. 16.00–18.30

Internet för seniorer (16 €)
A200027 8.4–15.4, onsdag kl. 10.00–12.30

Textbehandling och 
kontorsprogram

Excel 2016, fortsättning (16 €)
A200071 14.1–4.2, tisdag kl. 17.30–20.00

Bokföring, grunder med Excel 
(16 €)
A200006 4.3–18.3, onsdag kl. 17.35–20.05

Word, fortsättning (16 €)
A200073 10.3–31.3, tisdag kl. 15.30–18.00

Öppna inlärningsmiljöer

It-handledning, våren (10 €)
A200004 13.1–6.4, måndag kl. 12.30–14.00

It-handledning Stoa, våren (10 €)
A200007 16.1–27.2, torsdag kl. 15.00–16.30

Klubb IDA, våren (16 €)
A200064 17.1, 7.2, 13.3 och 17.4, fredag kl. 
18.05–20.35

Vardags-it, våren (32 €)
A200025 13.1–6.4, måndag kl. 9.30–12.00

It-rådgivning, våren (6 €)
A200008 28.1–21.4, tisdag kl. 13.00–14.30
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Motion, hälsa
och välmående

Gymnastik och motion, kurser för 
barn och för vuxna tillsammans med 
barn, seniorgymnastik, dans,  
yoga och tai chi, hälsa

Yoga

Vinyasa Flow Yoga B (24 €)
A200221 15.1–12.2, onsdag kl. 17.00–18.30

Yoga för skönhet, inifrån och ut 
(15 €)
A200225 4.4, lördag kl. 13.00–16.00

Yoga för harmoniska relationer 
(15 €)
A200223 29.2, lördag kl. 13.00–16.00

Yoga för detox (15 €)
A200224 21.3, lördag kl. 13.00–16.00

Gymnastik och motion

Tai Chi – kinesisk 
morgongymnastik B (40 €)
A200243 13.1–6.4, måndag kl. 18.30–19.30

Buggdans B (24 €)
A200240 29.2, 7.3 och 14.3,  
lördag kl. 10.00–12.15

Vals, tango, blues... B (24 €)
A200241 29.2, 7.3 och 14.3,  
lördag kl. 12.30–14.45

Löparskola B (24 €)
A200216 26.3–14.5, torsdag kl. 17.00–18.00

Vandring till Uddskata (16 €)
A200231 14.5, torsdag kl. 9.00–18.00

Hälsa och välmående

Mera livskraft! B (16 €)
A200217 26.2–18.3, onsdag kl. 17.00–18.30

Första hjälpen I B (27 €)
A200214 12.3–2.4, torsdag kl. 18.05–21.15

Första hjälpen II (FHj II) (27 €)
A200215 16.4–7.5, torsdag kl. 18.05–21.15



Musik
Sång, piano, gitarr, sångensembler, körer och 
allsång, orkestrar, ensembler och band,  
konserter

NY KURS  
Ukulele B (27 €)
Du lär dig spela både melodier och ack-
ompanjemang på det här fantastiska lil-
la instrumentet. Lite musikteori ingår i 
programmet. Du lär dig också en del om 
ukulelens historia. För dig som inte tidi-
gare spelat något instrument men även 
erfarna musikanter är välkomna. Ta med 
din egen ukulele.
A200261 15.1–4.3, onsdag kl. 19.00–20.30
Christian Starck, rum 37

Kompa barnsånger på piano (96 €)
A200114 17.1–27.3, fredag kl. 10.00–11.30

Kompa barnvisor på gitarr (27 €)
A200113 17.1–13.3, fredag kl. 12.30–14.00

Bandworkshop: Let´s rock, 
let´s folk! (19 €)
A200151 17–18.1, fredag kl. 17.00–19.30
lördag kl. 10.00–14.45

Flamencorytmik B (16 €)
A200065 24–25.1, fredag kl. 18.30–20.00
lördag kl. 13.30–15.00

Kammarmusik – Hitta din 
spelkompis! (30 €)
A200134 1.2–13.5, lördag 1.2, 29.2, 21.3 kl. 
10.00–12.30
onsdag 22.4–6.5  kl. 17.00–19.30
onsdag 13.5 kl. 18.00–19.30

Pop- och rocksång med 
mikrofon (16 €)
A200082 6–7.3, fredag kl. 17.00–20.15
lördag kl. 11.00–14.15

Workshop: Funk bas (19 €)
A200153 13–14.3, fredag kl. 17.00–19.30
lördag kl. 10.00–14.45

Sjung från noter 2 (19 €)
A200181 17.3–14.4, tisdag kl. 16.30–18.00
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Människa, samhälle
och kultur

NY KURS

Väntjänstkurs (ingen avgift €)
Kursen tar upp frivilligarbetets prin-
ciper och ideologi, växelverkan mellan 
människor och frivilligarbete i praktiken. 
Du får bland annat lära dig vad en Röda 
Kors-vän gör och vilka målen med arbetet 
är. Kursen ordnas i samarbete med Fin-
lands Röda Kors, som står för kaffe med 
dopp under kursen.
A200260 13.2, torsdag kl. 16.30–20.45
Nina Pyykkönen, rum 13

Tips

Läs mer ▶ Ilmonet.fi

Historia, släktforskning, konsthistoria och  
kulturkännedom, psykologi och människorelationer, 
medborgarfärdigheter



Människa, samhälle och kultur  ▶ Alla kurser och ytterligare information  ▶ ilmonet.fi

20 — Arbis

Fortsättningskurs i 
släktforskning (38 €)
A200188 16.1–16.4, torsdag kl. 12.00–13.30

Kulturhistoria för släktforskare 
(38 €)
A200205 16.1–23.4, torsdag kl. 10.00–11.30

NY KURS

Släktforskningsklinik (16 €)
Kursen passar för dig som har gått en 
grundkurs i släktforskning. Du får större 
säkerhet i att forska på egen hand på in-
ternet genom att göra uppgifter hemma 
och få respons på dem under träffarna 
i klass.
A190967 13.1–6.4, måndag kl. 14.45–16.15
Alexandra Ramsay, rum 31

Kronohagen i ett nötskal (16 €)
A200210 16.1–6.2, torsdag kl. 16.30–18.00

Rödbergen – en guidad 
promenad (10 €)
A190886 4.4, lördag kl. 12.00–14.15

Antikviteter i renässansanda 
(27 €)
A200197 26.2–15.4, onsdag kl. 16.30–18.00

Europa mellan två världskrig 
(16 €)
A200211 2.3–6.4, måndag kl. 12.05–13.35

Psykologi och 
människorelationer

NY KURS

Väntjänstkurs (ingen avgift €)
Kursen tar upp frivilligarbetets prin-
ciper och ideologi, växelverkan mellan 
människor och frivilligarbete i praktiken. 
Du får bland annat lära dig vad en Röda 
Kors-vän gör och vilka målen med arbe-
tet är. Kursen ordnas i samarbete med 
Finlands Röda Kors, som står för kaffe 
med dopp under kursen.
A200260 13.2, torsdag kl. 16.30–20.45
Nina Pyykkönen, rum 13

Älskade barnbarn (16 €)
A200203 13.1–10.2, måndag kl. 12.05–13.35

Medborgarfärdigheter

Creative Living Abroad – evening 
course (16 €)
A200204 13.1–24.2, måndag kl. 16.30–18.00
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Natur, Teknik,
Miljö och Trafik

Matematik, naturintressen, dagsutfärder, landtrafik, 
navigation

Abikurs i kort matematik (27 €)
A200180 13.1–16.3, måndag kl. 16.30–18.00

Kustskepparexamen (38 €)
A200195 13.1–6.4, måndag kl. 18.05–19.35
14.4 tisdag kl. 18.05–19.35

Edible Plants of Finland (10 €)
A200208 8.2, lördag kl. 10.00–13.15

Intensivkurs i 
skärgårdsnavigation B (27 €)
A200095 27.2–26.3, torsdag kl. 17.35–20.45

Introduction to Beekeeping and 
Insect Ecology (27 €)
A200090 4.3, 11.3, 1.4, 8.4, 15.4, 22.4,  
onsdag kl. 18.05–19.35
23.5 lördag kl. 10.00–13.15

Edible Berries of Finland: 
familiar and unfamiliar (10 €)
A200209 21.3, lördag kl. 10.00–13.15

Upplevelselöpning i vacker 
närmiljö (16 €)
A200237 15.4–13.5, onsdag kl. 17.00–17.45
23.5 lördag kl. 10.00–14.00

Fågelkännedom i fält (16 €)
A200212 24–25.4, fredag kl. 17.00–19.30
lördag kl. 8.00–12.00

Spring excursion to Helsinki 
Central Park (10 €)
A200218 16.5, lördag kl. 10.15–14.00
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Språk

NY KURS

Språkkafé på svenska (0 €)
Språkkaféet är en öppen diskussionsgrupp 
för personer som är intresserade av att 
öva sig att tala svenska.
Do you want to practise your Swedish?
Language cafe is an open discussion group 
for people interested in speaking Swedish.
A200255 16.1–7.5, torsdag kl. 17:00–18:30
Tina Romberg, Centrumbiblioteket Ode

Tips

Läs mer ▶ Ilmonet.fi

Arabiska, danska, engelska, estniska, finska, franska,  
grekiska, isländska, italienska, japanska, jiddisch, 
kinesiska, latin, nederländska, norska, polska, 
portugisiska, rumänska, ryska, samiska, spanska, 
svenska, tyska, språkresor
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Danska

Dansk sprog og kultur II (38 €)
A200159 15.1–15.4, onsdag kl. 18.05–19.35

Dansk sprog og kultur IV (41 €)
A200160 13.1–6.4, måndag kl. 18.05–19.35

Engelska

Abi English (30 €)
A200115 30.1, 3.2, 6.2 10.2 13.2 24.2, 27.2, 2.3, 
5.3
måndag kl. 16.30–18.00
torsdag kl. 18.05–19.35

English Pronunciation (30 €)
A200109 14.1–3.3, tisdag kl. 16.30–18.00

The Cambridge Certificate of 
Advanced English (74 €)
A200107 14.1–19.5, tisdag kl. 18.05–20.30

Writing for CAE (16 €) 
A200108 Web torsdag kl. 18.05–21.15
lördag kl. 18.05–21.15

Estniska

Estniska för resenärer (27 €)
A200133 14.1–3.3, tisdag kl. 14.15–15.45

Finska 

NY KURS  
Suomi 1 (38 €)
(A1) Learn how to communicate in prac-
tical, everyday situations. You will learn 
the very basics of Finnish grammar and 
vocabulary and some of the most use-
ful phrases and expressions. To start 

with, the teaching will be in English and 
Finnish, but as we advance, mostly in 
Finnish.
A200256 15.1–15.4, onsdag kl. 16.30–18.00
Heidi Huovilainen, rum 43

Intensiivinen YKI-
valmennuskurssi (19 €)
A200163 C 16–18.1, 
torsdag kl. 19.45–21.15
fredag kl. 18.05–19.35
lördag kl. 10.00–13.30
A200164 D 13–21.3,
fredag kl. 18.05–19.35
lördag kl. 10.00–12.30

Suomen kieliopin tehokertaus B 
(30 €)
A200127 16.1–5.3, torsdag kl. 18.05–19.35

Finska för abiturienter (30 €)
A200162 25.1, 29.2, lördag kl. 11.00–15.05
1.2, 8.2, lördag kl. 11.00–14.20

Keskustelua suomeksi (41 €)
A200186 13.1–6.4, måndag kl. 14.15–15.45

Tule taitavaksi keskustelijaksi! 
(19 €)
A200135 12.3–16.4, torsdag kl. 18.05–19.35

Edistynyt keskusteluryhmä (41 €)
A200187 14.1–14.4, tisdag kl. 14.00–15.30

Franska

Uttalskurs i franska (16 €)
A200050 14.1–25.2, tisdag kl. 18.05–19.35

Le saviez-vous ? (16 €)
A200034 20–24.4, måndag–fredag  
kl. 13.15–14.45
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Isländska

Island och isländska, 
nybörjarkurs (38 €)
A200150 16.1–16.4, torsdag kl. 11.00–12.30

NY KURS  
Island på 10 timmar (16 €)
Varför är de så bra på fotboll? Varför 
tenderar deras politiker att skandalise-
ra? Vem är dessa islänningar egentligen? 
Vad är värt att se på Island och vilka 
fraser är nyttiga? Allt som man behö-
ver veta om Island, språket, kulturen och 
mentaliten på 10 timmar.
A200259 16–20.3, måndag–fredag  
kl. 13.15–14.45
Kristinn Sigurdsson, rum 24 

Italienska

Ciao! Italienska II (60 €)
A200121 10.2–25.5, måndag kl. 14.45–16.15

Japanska

I Japan bland körsbärsträd och 
ramen (16 €)
A200089 30.3–3.4, måndag–fredag  
kl. 13.15–14.45 

Kinesiska

Nihao! Kinesiska II (60 €)
A200122 10.2–25.5, måndag kl. 14.45–16.15

Norska

Norge rundt på 10 timer (16 €)
A200235 9–13.3, måndag – fredag  
kl. 13.15–14.45 

Norsk lørdag (16 €)
A200234 21.3, lördag kl. 10.00–14.15

Ryska

Lär dig ryska på en vecka (16 €)
A200038 27–31.1, måndag–fredag  
kl. 13.15–14.45 

Spanska

Spanska II, intensivkurs (74 €)
A200067 13.1–15.4, måndag kl. 19.45–21.15
onsdag kl. 16.30–18.00

Las caras de un continente (16 €)
A200149 27–28.3, fredag kl. 16.30–18.45
lördag kl. 10.30–13.00

Svenska 

Basic level

NY KURS

SFI Reading and writing skills 
(60 €)
This course is for students that want to 
improve their basic reading and writing 
skills in Swedish. The course (16 h/week) 
is designed to match the specific needs 
of the students on their level and inclu-
des Swedish, learning about Finnish so-
ciety and study and career coaching.
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A200257 20.4–29.5,  
Monday–Friday 09:30–12:00
Olga Kekkonen, room B1

Svenska 1–2 (47 €)
A200103 13.1–17.4, Mondays and Fridays. 
9:30–12:00

NY KURS  
Svenska 2 (32 €)
Course 2 covers chapters 5–7 in the 
book, and correspond to level A1.2 on 
the Common European Framework of 
Reference for Languages.
A200251 14.1–21.4, Tuesdays. 17:30–20:00
Olga Kekkonen, Tölö gymnasium

Svenska 2, Stoa (25 €)
A200140 16.1–16.4, Thursdays. 17:00–19:30

Svenska 3–4 (47 €)
A200138 14.1–16.4,  
Tuesdays and Thursdays 18:05–20:30

Svenska 4 (32 €)
A200143 14.1–14.4, Tuesdays 17:00–19:30

Svenska 4–6 (60 €)
A200099 13.1–17.4,Mondays, Wednesdays 
and Fridays 09:30–12:00

Svenska 5–6 (47 €)
A200100 13.1–17.4, Mondays and Fridays. 
09:30–12:00

Svenska 6 (32 €)
A200158 14.1–14.4, Tuesdays 17:00–19:30

Svenska 6, Stoa (32 €)
A200198 15.1–15.4, Wednesdays 17:00–19:30

NY KURS

Språkkafé på svenska (0 €)
Språkkaféet är en öppen diskussions-
grupp för personer som är intresserade 
av att öva sig att tala svenska.
Do you want to practise your Swedish?

Language cafe is an open discussion 
group for people interested in speaking 
Swedish.
A200255 16.1–7.5, torsdag kl. 17:00–18:30
Tina Romberg, Centrumbiblioteket Ode

Mellannivå

Svenska 7 (50 €)
A200139 13.1–6.4, måndag kl. 17.00–19.30

Svenska 7–8 (94 €)
A200101 13.1–17.4, måndag och fredag  
kl. 09.30–12.00

Svenska 9–10 (94 €)
A200102 13.1–17.4, måndag och fredag  
kl. 09.30–12.00

Svenska 9, Stoa (64 €)
A200161 14.1–14.4, tisdag kl. 17.00–19.30

Svenska 11–12 (94 €)
A200104 13.1–17.4, måndag och fredag  
kl. 09.30–12.00

Svenska med Språkporten 2 
(38 €)
A200213 13.1–6.4, måndag kl. 13.00–14.30

Teman med Rivstart 2 (41 €)
A200258 15.1–15.4, Wednesdays 12:30–14:00

Svenska för allmän 
språkexamen, mellannivå (41 €)
A200136 C 13.1–30.3, måndag kl. 18.05–19.35
A200137 D 14.1–31.3, tisdag kl. 15.15–16.45
A200236 E 25.1, 8.2, 29.2, 14.3 och  
28.3 lördag kl. 10.00–14.15

Tyska

Berlin mit Musik und Film (16 €)
A200062 8.2–21.3, lördag kl. 10.30–13.00
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Öppna universitets-
kurser

Pedagogik, hälsokunskap, utvecklingspsykologi

Didaktik, 5 sp (72 €)
A200086 14.1–3.3, tisdag kl. 16.30–19.45

Orientering till pedagogisk 
forskning, 5 sp (72 €)
A200088 28.4, 29.4, 5.5, 9.5, 12.5, 19.5, 
26.5
tisdag kl. 16.30–19.45
onsdag kl. 16.30–18.00
lördag kl. 10.00–14.30

Pedagogikens sociala, 
kulturella och filosofiska 
grunder, 5 sp (72 €)
A200087 17.3–21.4, tisdag kl. 16.30–19.45

Idrottspsykologisk coaching,  
5 sp (55 €)
A200019 28.2, 29.2, 20.3, 21.3
fredag kl. 16.30–19.45
lördag kl. 10.00–15.00

Fysisk aktivitet och hälsa, 5 sp 
(55 €)
A200083 17.1, 18.1, 6.3 och 7.3,  
fredag kl. 16.30–19.45
lördag kl. 10.00–15.00



Arbis — 27

Arbis Östra 
– kurser i Stoa
och Rastis

Bildkonst och  
formgivning
Konstworkshop för 7–12-åringar,  
Stoa (38 €)
A200030 13.1–6.4, måndag kl. 15.00–16.30

Hushåll
Kursför 5-åringar och äldre – tillsam-
mans:   
Pizza och focaccia – precis som i Italien!  
Stoa (26 €)
A200148 25.3, onsdag kl. 16.00–19.45

Media och  
informationsteknik
Android – smarttelefon eller pekplatta, 
fortsättning A, Stoa (16 €)
A200070 30.1–13.2, torsdag kl. 12.25–14.55

It-handledning Stoa, våren (10 €)
A200007 16.1–27.2, torsdag kl. 15.00–16.30

Språk
Svenska 2, Stoa (25 €)
A200140 16.1–16.4, Thursdays. 17:00–19:30

Svenska 6, Stoa (32 €)
A200198 15.1–15.4, Wednesdays 17:00–19:30

Svenska 9, Stoa (64 €)
A200161 14.1–14.4, tisdag kl. 17.00–19.30
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Våren 2020

Olja, akvarell och teckningar  
Kursdeltagarna ställer ut sina arbe-
ten. Konstnärlig ledare Hans-Peter 
Holmstén 13.1–31.1

Målningar Kursdeltagarna ställer ut 
sina arbeten. Konstnärlig ledare  
Marina Ciglar 3.2–21.2

Teckningar och målningar  
Kursdeltagarna ställer ut sina arbeten. 
Konstnärliga ledare Marina Zitting och 
Anna Mäkelä 24.2–14.3

Galleri Arbis
2020   

Metallgrafik och Oljemålningar  
Kursdeltagarna ställer ut sina arbeten. 
Konstnärliga ledare Sari Bremer och 
Anna Mäkelä 16.3–4.4

Skulptur och japansk målning  
Kursdeltagarna ställer ut sina arbeten. 
Konstnärlig ledare Keita Ioka 6.4–18.4



Anmäl dig till vårens kurser nu! 
 
Det finns också plats på många kurser som startade 
på hösten. 

Kolla alla kurser på ilmonet.fi
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TAKAKANSI

Arbis

www.hel.fi/arbis

Dagmarsgatan 3, Främre Tölö, 00100 Helsingfors

Följ Arbis på:

 @Hforsarbis

 helsingfors.arbis

 @hforsarbis
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