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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

Folkmusik sång - 
Solosång
26 april - 4 juni 2021

KURSBESKRIVNING 
Undervisningens upplägg och innehåll bestäms till viss del av lärare och 
studerande tillsammans. 
Vi tillbringar mycket tid i helklass men kommer också att jobba både enskilt 
och i mindre grupper. 
Ibland har vi gemensamma aktiviteter med skolans övriga kurser.

Kursens huvudsakliga innehåll: 
 x  Sång i grupp utifrån ett gehörsbaserat lärande. Vi lär oss 

sånger från olika repertoarområden inom den svenska/nordiska 
folkmusiktraditionen – både av varandra, från uppteckningar och från 
inspelningar. 

 x Solosång, scenisk framställning och berättande. Vi övar mycket på att 
sjunga för varandra och för andra och även på att ta och ge värdefull 
feedback. Detta gör att individen har goda möjligheter att utvecklas 
från sin egen utgångspunkt. 

 x Röstträning. Vi ägnar oss både åt sångteknik och fysisk träning 
av olika slag i syfte att främja en god sångkondition och hållbar 
sångergonomi. 

KURSEN VÄNDER SIG TILL DIG SOM 
 x har god sångvana och erfarenhet av svensk folkmusik 
 x vill fördjupa och bredda dina kunskaper om svensk/nordisk vokal 

folkmusik 
 x vill utvecklas som sångare, både tekniskt och musikaliskt 
 x vill förbereda dig för högre musikstudier och öva inför en provsituation.
 x vill ägna några veckor åt ditt personliga intresse och din egen 

sångutveckling.

LÄRARE: 
Ann-Sofi Nilsson och Maria Röjås

KURSLÄNGD & OMFATTNING
6 veckor. Heltid.
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KOSTNADER
All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri. 
Möjlighet till internatboende på skolan finns. 
En omkostnadsavgift på 300 kr tillkommer.
Mer information om våra avgifter samt priser för boende hittar du på vår hemsida 
www.malungsfolkhogskola.se. 
Övriga kostnader: Material bekostas av kursdeltagaren själv.

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 1 december 2020. 
Ansökan sker via hemsidan, epost eller brev. Antagningsbesked skickas ut via e-post.
Välkommen med din ansökan!

KONTAKT
Maria Röjås .................................................................. maria.rojas@malungsfolkhogskola.se
Telefon ............................................................................................................  0730-26 23 60


