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Vi erbjuder 
långa och 

korta kurser 
inom följande 

områden:

Allmän kurs

Friluftsliv och hälsa

Hantverk

Folkmusik

Funktionsvariationer

Privatekonomi

Språk och 
kommunikation

Sommarkurs 
folkmusik 
Fiol, sång och dans
1 - 5 augusti 2022

Välkommen till en härlig och intensiv kursvecka i Malung! 

Fiolkurs
Vill du gå fiolkursen har du spelat i minst två år och har god vana att lära dig 
på gehör. Du lär dig låtar och arbetar med karaktär, sväng och ornamentik. 
Spelmanskunskap, helt enkelt.

Danskurs
Till danskursen kommer du som dansat svensk folklig dans i någon form och vill 
utveckla ditt dansande. Med utgångspunkt i den folkliga dansrepertoaren jobbar vi 
bl.a. med dansteknik, genrespecifik improvisation, samt samspelet mellan musik och 
danspartner.

Sångkurs
Du vill utveckla ditt sjungande tillsammans med andra och är van eller nybörjarsugen 
sångare. Du lär dig på gehör och behöver inte kunna noter. Vi fokuserar på 
möjligheter i rösten, teknik och folkligt sångsätt med utgångspunkt i den folkliga 
repertoaren som t.ex. koraler, visor och trall.

Möten i musiken 
Under veckan får du naturligtvis möjligheter att njuta av mångfalden i det 
folkmusikaliska rummet, där spel, dans och sång berikar varandra.

Vi som jobbar på kursen är:
Anna Öberg - dans  
Anders Löfberg - fiollärare/dansspelman 
Ann-Sofi Nilsson och Maria Röjås - sång 
Jonas Brandin - fiollärare/dansspelman
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Kostnader
All undervisning på skolan är avgiftsfri. 

Material- mat- och boendekostnader enligt nedan tillkommer.

Kostnad - inkl. mat och material
Dubbelrum (i mån av plats, sänglinne ingår) ................3900 kr
Enkelrum (i mån av plats, sänglinne ingår) ..................4300 kr
Sovsal (Madrass på golvet) .......................................2900 kr
Eget tält/husvagn .....................................................2700 kr
Ej logi, endast mat (utom frukost) och material .............2050 kr

Tillägg boende: 
Hyra av sänglinne (sovsal) ..........................................120 kr 
(lakan, påslakan, örngott, stor + liten handduk)
Hyra av kudde/täcke (sovsal) ........................................95 kr
Städavgift (rum) .........................................................300 kr

Anmälan
Löpande anmälan.

Anmälan sker via hemsidan, epost eller brev.  
Antagningsbesked skickas till den e-postadress du angivit i din anmälan.

Välkommen med din anmälan!

För Ensemblekursen, se separat prospekt!

Kontakt
Maria Röjås, kursföreståndare .........................maria.rojas@malungsfolkhogskola.se

Hoppas vi träffasHoppas vi träffas
 i Malung!  i Malung! 


