
Sommaren 2014 kommer Kvarnby folkhögskola och Svensk-Kubanska Föreningen att 
genomföra en studiemedelsberättigad kurs i samarbete med Universitetet i Cienfuegos 
och den kubanska vänskapsföreningen ICAP.

Kursen inleds med fyra veckors spanskastudier i Cienfuegos och erbjuds på såväl 
grundläggande som avancerad nivå. Om tillräckligt stort intresse finns kan vi också 
erbjuda en grupp för spansktalande som studerar en kurs i Kubas kultur och samhälls-
liv. Språkinlärningen sker utifrån dina förkunskaper i nivåanpassade studiegrupper. 
Tillsammans med universitetet planeras och genomförs också regelbundna studiebesök 
efter deltagarnas intressen och önskemål.

Därefter fortsätter kursen med tre veckors deltagande i den Europeiska sommarbri-
gaden 7–23 juli. Avslutningsvis har ni 10 dagar fri tid att själva utforska ön och praktise-
ra era språkkunskaper. Kursen pågår mellan 9 juni och 3 augusti.  

PRAKTISK INFORMATION  Resan till Kuba samordnas 
visserligen, men flyget till Kuba ansvarar du själv för. Vi orga-
niserar transfer från flygplatsen till Cienfuegos, hjälper dig med 
ditt visum och förmedlar kontakt med utvalda gästfamiljer eller 
universitetets studentboende.  

KOSTNADER  Vi tar inte ut någon avgift. Men räkna med 
kostnader för din resa, visum, logi, brigadlägret, program på Kuba.

Din vistelse på Kuba kommer uppskattningsvis kosta ca. 
19.000 kr. I dessa uppskattade kostnader ingår flygresan, trans-
fer, boende med frukost och middag, (helpension under brigaden) 
visum, diverse avgifter till kubanska myndigheter samt kurspro-
gram. Kostnader som kan tillkomma är för olika frivilliga ut-
flyktsprogram och turistinslag, fickpengar och shopping.  

Kursen berättigar till studiemedel för studier på gymnasial nivå hos CSN i nio veck-
or och ger maximalt 22.734 kr (bidrag 6.363 kr lån 13.941 kr). Du kan också ansöka om 
ett lån för finansiering av extrakostnader hos CSN.

Kursen är behörighetsgivande för spanska på gymnasial nivå. Vilka behörigheter du 
kan få beror på dina förkunskaper och dina studieresultat. Utöver detta får varje delta-
gare ett kursintyg efter genomförd kurs.

ANSÖKAN OCH ANTAGNING  Ansökningsprocessen öppnar den 15/3 och är 
öppen tills kursen är full. Kursen förutsätter medlemskap i Svensk-Kubanska Fören-
ingen. Vi arbetar efter kriterierna att det är först till kvarn som antas. Ansökan sker 
genom att man fyller i en intresseanmälan på http://bit.ly/1duBTOA  Se även www.
svensk-kubanska.se Här finns mycket information om Kuba och Kuba-brigaderna.

Studera spanska på KUBA 
och delta i den Europeiska sommarbrigaden!

För mer information om Kvarnby folkhögskola se  www.kvarnby.fhsk.se
Har du frågor, kontakta  ola.nilsson.kvarnby@folkbildning.net


