Folkmusik på fiol VT20
22
- fördjupning

Vi erbjuder
långa och
korta kurser
inom följande
områden:
Allmän kurs
Friluftsliv och hälsa

10 januari - 10 juni 2022

Hantverk
Folkmusik

KURSBESKRIVNING

Funktionsvariationer

Fiolspelet är i centrum på kursen och all undervisning är gehörsbaserad. I huvudsak sker
undervisningen i helklass, men enskild undervisning och gruppundervisning förekommer.
Kursinnehåll och arbetssätt bestäms av studerande och lärare i samråd.

Fiolspel och teknik

Privatekonomi
Språk och
kommunikation

Musikteori

Vi spelar låtar ur den nordiska fioltraditionens
olika repertoarområden och lär oss om deras
historia och funktion. Vi jobbar med sväng,
ornamentik och uttryck. I kursen ingår också
stråkteknik, snabbhet, koordination, lägesspel,
strängväxlingar, klang och intonation.
Vi provar på att kompa, spela stämmor,
arrangera och att improvisera.
Till fiolspelet hör också ergonomi där vi jobbar
med sambandet mellan fiolen och kroppen.

Sång och dans
En central tanke med pedagogiken på skolan
är att fiolspel, sång och dans är integrerade
med varandra. Därför ingår undervisning i
danser som t ex polska, vals och schottis, samt
vissång och trall. Vi övar också på att spela till
dans.

Musikteorin på kursen är till stor del anpassad
till folkmusikgenren. Den hjälper oss att förstå
tonalitet, rytm, puls, vad som skiljer olika
låttyper åt, men också att förstå de verktyg vi
använder då vi spelar andrastämmor. Teorin
hjälper oss att läsa en notbild och själv kunna
teckna ned melodier. Musikteorin är starkt
kopplat till instrumentet och låtspelet.

Scenisk framställning
Scenisk framställning innebär att du som
studerande framför dina låtar solo eller i grupp
på scen. I samband med detta pratar vi också
om konsertproduktion, att ställa samman
program och går igenom hur man kan
förbereda och genomföra konserter.

Vi har kontinuerligt samarbete med sång- och danskurserna och även med övriga kurser på skolan.
Det kan tex vara gemensamma lektioner i ensemblespel, musikhistoria, musikteori, spel/sång till
dans och konsertproduktion. Vi strävar efter att göra minst en resa för några lärare och studerande
till någon skola, festival eller liknande varje år. Kursdeltagarna åker också själva till festivaler och
stämmor.
Fiollärare på kursen är Jonas Brandin och Adrian Jones. Övriga lärare är Maria Röjås
och Ann-Sofi Nilsson (sång), samt Anna Öberg (dans). Varje år gästas vi också av andra
spännande pedagoger från folkmusikgenren.
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KURSLÄNGD & OMFATTNING
1 termin. Heltid.

KURSEN VÄNDER SIG TILL DIG SOM:
x spelat folkmusik på fiol i minst 2 år
x vill bli bättre på att spela fiol, tekniskt och musikaliskt
x vill fördjupa ditt låtspel och bredda repertoaren
x är intresserad av att lära dig mer om svensk/nordisk folkmusik på fiol, dess stilar, uttrycksmedel
och historia
x vill pröva på att spela till dans på ett djupare plan
x Fördjupa din kunskap och förståelse för några folkmusikaliska förebilders stil,
tonspråk och spelsätt.

FÖRKUNSKAPSKRAV
Folkmusik på fiol - grund, eller motsvarande, är en fördel men inget krav.

KOSTNADER
All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri. En omkostnadsavgift tillkommer;
400 kr/termin för internatelev, 600 kr/termin för externatelev. Mer information om våra avgifter samt
priser för boende hittar du på vår hemsida www.malungsfolkhogskola.se.

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 15 november 2021.
Ansökan sker via hemsidan, e-post eller brev. Antagningsbesked skickas ut via e-post.
Välkommen med din ansökan!

URVAL
Vid antagning till kursen gör vi ett urval bland de sökande enligt skolans antagningskriterier. De kan du
hitta på vår hemsida www.malungsfolkhogskola.se under Studera hos oss/Skolform och policies

KONTAKT
Jonas Brandin............................................................ jonas.brandin@malungsfolkhogskola.se
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