
VÄLKOMMEN 
TILL SÖRÄNGEN

2017/18

Folkhögskola med kulturprofil



MÅNDAG DEN 21 AUGUSTI STARTAR
NÄSTA LÄSÅR PÅ SÖRÄNGEN.

HÄR KOMMER INFORMATION OM 
VAD DU HAR ATT VÄNTA UTÖVER 
UTBILDNINGEN.

BÖRJA MED ATT FLYGA  
ETT VARV RUNT SÖRÄNGEN.  

KLICKA PÅ BILDEN.

https://youtu.be/jwsbrGYaYIQ


LIVEMUSIK & KONST
Sörängens folkhögkola brinner för kultur. Varje läsår anordnas 
en mängd konserter, uppträdanden och utställningar på skolan. 
Gå med i Kulturrådet och hjälp till att göra läsåret 2017/18  
till en spännande kulturupplevelse.



KULTURSATSNING + 
NYTT KONSTGALLERI
Sedan tre år tillbaka satsar Sörängens folkhögskola på att vara en 

av de mest spännande kulturaktörerna i Jönköpingsområdet. Varje 

läsår arrangeras ett tiotal så kallade Kulturluncher där artister, 

konstnärer, filosofer, filmskapare, serietecknare, dataspelsutvecklare, 

poeter och forskare med mera bjuds in för att möta elever, lärare 

och allmänhet. 

Som elev på skolan har du stora möjligheter att påverka 

kulturutbudet genom att gå med i Kulturrådet, som består av 

elever från samtliga linjer. Tillsammans utformar och genomför 

Kulturrådet konserter och föreläsningar med tillhörande scenbygge 

och marknadsföring.

Nytt för i år den nya konsthallen på skolan. Här kommer 

Kulturrådet ha en särskild uppgift i att planera och möblera 

lokalerna.

Klicka på länkarna för att se filmklipp från konserter med  Trummor & Orgel   •   Spinning Jennies   •   Franska Trion   •   Nino Mick   •   Manuel Bellone    •   Blue House

https://www.youtube.com/watch?v=8RNP9x5vQWI
https://www.youtube.com/watch?v=X0MXlmVajHA
https://www.youtube.com/watch?v=ibtcyCKLPZo
https://youtu.be/pftUX5ozEDM
https://youtu.be/wNPmESjlouQ
https://youtu.be/H9EFPZY9fuo


HÖSTTERMIN 2017 VÅRTERMIN 2018

VECKA 34
TERMINSSTART

MÅNDAG
21 AUGUSTI

V35 V2V36 V3V37 V4V38 V5V39 V6V40 V7V41 V8V42 V9V43 V10V44 V11V45 V12V46 V13V47 V14V48 V15V49 V16V50 V17V51 V18 V19 V20 V21

VECKA 22
AVSLUTNING

1 JUNI

V52 – V1
JULLOV

23/4 – 7/1

KULTUR PÅ SÖRÄNGEN 2017/18

V44 HÖSTLOV

V7 SPORTLOV

V14 PÅSKLOV

V39 SAMTAL  
OM KONST

NINA BONDESON

V45 STANDUP
ANNA-LENA BRUNDIN

V49 LIVEMUSIK
MAG

KULTURLUNCH
FEM NYA KULTURLUNCHER  

PRESENTERAS EFTER JUL

INVIGNING
SKOLANS NYA 

KONSTHALL

ÖPPET HUS
FÖR ALLMÄNHETEN

… med reservation för ändringar  
i datum och innehåll

V35 LIVEKONSERT
MOHLAVYR

V43 POESI
ULF KARL OLOV NILSSON

V48 BOKPROJEKTET
INTRODUKTION

V51 JULSPEX
MED JULBORD

VÅRUTSTÄLLNING
BOKPROJEKTET

K x 5



KLUBBLIV EFTER
LEKTIONERNA
Vardagarna på Sörängen tar inte slut efter lektionstid – då börjar 

istället nästa fas i livet på folkhögskola. Som studerande på Sörängen 

har du rätt att använda skolans lokaler dygnet runt, och eleverna 

uppmuntras att arrangera gemensamma aktiviter kvällstid. 

De senaste åren har skolan erbjudit bland annat filmkvällar, 

stickkafé, yogaklasser, teatergrupp, podcast, serie tidningsklubb, 

skolkör och poesiläsningar för eleverna. Sörängen har även en 

professionell musiklärare som kommer in på tisdagskvällar för att 

hålla i repetitionerna med skolbandet.

Det är fritt fram med att komma med egna förslag på nya klubbar. 

Vill du att det ska finnas en klubb för de som vill lära sig att göra 

actionfilm så säger du till vid läsårets start. Skolans personal gör sitt 

bästa för att hjälpa till med resurser och kunskaper.

Klubbliv



Fyra gånger per läsår ger Sörängens elever ut sin tidning Quercus. 

På drygt femtio sidor samlas intervjuer, reportage, noveller, poesi, 

illustrationer, fotografier och småpyssel som eleverna själva har 

skapat. Quercus redaktion leds av Författarlinjens elever som 

planerar utgivningar och samordnar det material som kommer in 

från eleverna – även från kursdeltagare som studerar på distans.

När varje nummer är färdigt firas det med en fest på skolan där 

redaktionen högläser valda artiklar ur tidningen samt bjuder på 

dryck och tilltugg. Mycket roligt och väldigt populärt.

QUERCUS – ELEVERNAS EGEN TIDNING

1
PROFFSTIPSET • SEXOLOGEN • POESI • FÖLJETONG • SUDOKU • HORRORSKOP

EXKLUSIV INTERVJU:

Sara 
Lövestam

Om platta karaktärer och 

papperslösa privatdektektiver

OKÄNT NÄSSJÖ:
Osannolika 

historier från 
närbygden

KRÖNIKA:Från Amazonas grönska

#2 2017

Estet år två tar 

Eksjö med storm
REPORTAGE:

EXTRA

 MÅNGA 

NOVELLER!

Quercus 2 2017.indd   1 2017-05-22   16:03

1
PROFFSTIPSET • SEXOLOGEN • POESI • FÖLJETONG • SUDOKU • HORRORSKOP

EXKLUSIV INTERVJU:

Vaktmästar-
Håkan

En föredetta asfaltsläggare  
och nakenmodell talar ut

REPORTAGE:Sveriges sämsta TV-serie?

KRÖNIKA:

Vi är inte tråkiga 

och fördomsfulla

#1 2017

Exlusiv 
dagboksläsning 

GLOBALINSLAG:

60 SIDOR 
MER ELLER MINDRE  

SERIÖS  JOURNALISTIK

Quercus 1 2017.indd   1 2017-03-07   08:44

KLICKA PÅ BILDEN  
FÖR ATT FÖLJA MED  
PÅ QUERCUSFEST.

https://youtu.be/XO8OOrrpxx0


GAMLA ANOR
I NYA LOKALER
För drygt 140 år sedan, 1876, startades den skola i Nässjö som i dag kallas 

för Sörängens folkhögskola. Mycket av arkitekturen från tidigt 1900-tal är 

fortfarande sig lik, men under läsåret 2016/17 genomfördes en omfattande 

renovering av insidan av skolhuset – Sörängens centrala byggnad. Här finns 

nu nya och fräscha klassrum, en ny konsthall samt en vacker entré i glas.

Spåren från gamla tider sitter djupt i väggarna. Trästugan Svältan, vars 

insida syns i den nedre bilden till vänster, var en flitigt använd festlokal av 

eleverna under 1940-talet. Idag används den fortfarande, bland annat för 

poesi- och spökhistoriekvällar. 

Den stora eken, som finns mitt på skolområdet och som har blivit något 

av skolans signum, har stått på samma plats i över 300 år.  

2016 gjordes personalen på Sörängen ett riktigt filmfynd då en hög 

med filmrullar hittades på skolans vind. Filmerna skildrar vardags livet på 

Sörängen under 1940-talet. Elever och lärare ses studera, sjunga och idrotta 

– samtidigt som ett brinnande världskrig pågår ute i världen. Klicka på 

länkarna nedan för att se delar av filmen.

https://youtu.be/FbPl2Pp7jo0
https://youtu.be/FbPl2Pp7jo0


NÄSSJÖ STAD
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NÄSSJÖ RESECENTRUM

NATTÖPPEN BENSINMACK
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CENTRUM
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GLÖM INTE ATT FÖLJA SÖRÄNGEN
PÅ FACEBOOK FÖR INFORMATION 
OCH NYHETER.

VI SES MÅNDAG 21 AUGUSTI.

KLICKA PÅ LOGGAN FÖR ATT
KOMMA TILL SÖRÄNGENS

FACEBOOKSIDA.

https://www.facebook.com/sorangen

