2020

Folkmusik, sång -

/21

Distanskurs
25 augusti 2020 - 22 april 2021

Vi erbjuder
långa och
korta kurser
inom följande
områden:
Allmän kurs
Friluftsliv och hälsa
Hantverk
Folkmusik
Funktionsvariationer
Privatekonomi

INNEHÅLL

Språk och
kommunikation

På den här kursen, som sträcker sig över hela läsåret, jobbar du mycket på egen hand och kan själv
välja vad du vill fokusera på.
Vid fyra tillfällen, måndag - torsdag, träffas vi för några intensiva dagar med mycket sång;
röstträning, repertoarinlärning på gehör, stämsång, lyssning, historik och genomgång av uppgifter.
Varje träff har ett tema och mellan träffarna jobbar du med uppgifter i anslutning
till det samt med sådant som du själv väljer.
Varje vecka finns möjlighet till handledning via mejl eller telefon.
På våren får du göra ett eget projekt som redovisas på sista träffen. Det kan
t.ex. vara att jobba med repertoar från ett geografiskt område eller efter någon
traditionsbärare, kanske ett särskilt sångtekniskt mål som du har eller att göra ett
litet konsertprogram.

Datum och teman för träffarna.
Höstterminen 2020
Träff 1........................ Vecka 38, 14/9 kl. 08:30 - 17/9 kl.14:30
Repertoar och folkligt sångsätt
Träff 2........................ Vecka 48, 23/11 kl. 08:30 - 26/11 kl.14:30
Julsånger och folkliga koraler
Vårterminen 2021
Träff 3........................ Vecka 6, 8/2 kl. 08:30 - 11/2 kl. 14:30
Trall till dans
Träff 4........................ Vecka 16 19/4 kl. 08:30 - 22/4 kl. 14:30
Vallmusik samt önskemål och redovisningar
Parallellt med kursen pågår distanskurs i fiol.

LÄRARE

Thorolfsvägen 44
782 34 MALUNG

Tel: 0280-143 00

#malungsfolkhögskola

Ann-Sofi Nilsson och Maria Röjås

info@malungsfolkhogskola.se
www.malungsfolkhogskola.se

KURSEN VÄNDER SIG TILL DIG SOM
x vill lära dig om svensk/nordisk vokal folkmusik.
x vill bli bättre på att sjunga, både tekniskt och musikaliskt
x vill ägna dig åt ditt personliga intresse och din egen sångutveckling.

KURSLÄNGD & OMFATTNING
Deltid 25% under läsåret 20/21

KOSTNADER
All undervisning på skolan är avgiftsfri.
En omkostnadsavgift på 300 kr/termin samt material- mat- och boendekostnader enligt nedan
tillkommer.

Kostnad per träff- inkl. mat och material
Dubbelrum (i mån av plats).............................1690 kr
Enkelrum (i mån av plats)................................1810 kr
Sovsal (Madrass på golvet)............................1450 kr
Endast mat (ej logi)..........................................1130 kr

Tillägg boende:
Hyra av sänglinne............................................100 kr
(lakan, påslakan, örngott, stor + liten handduk)
Hyra av kudde/täcke (sovsal).......................75 kr
Städavgift (rum).............................. 300 kr

STUDIEMEDEL
Kursdeltagare kan få studiehjälp till och med vårterminen det år de fyller 20 år. Studiehjälpen består av
studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg. Studerande över 20 år kan söka studiemedel
(bidragsdel och lånedel). Söks hos CSN. Mer information finns på www.csn.se och www.folkhogskola.nu

KAN ERHÅLLAS PÅ KURSEN
Intyg.

ANSÖKAN
Ansökan är öppen.
För att komma med i första urvalet, skicka in din ansökan innan 7 juni 2020.
Ansökan sker via hemsidan, epost eller brev. Antagningsbesked skickas ut via e-post.
Välkommen med din ansökan!

KONTAKT
Ann-Sofi Nilsson.................................................... ann-sofi.nilsson@malungsfolkhogskola.se

Thorolfsvägen 44
782 34 MALUNG

Tel: 0280-143 00

info@malungsfolkhogskola.se
www.malungsfolkhogskola.se

