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Folklig dans - fördjupning
med Anna Öberg
19 - 22 november 

Observera att helgen efter kursen infaller en återträff för 
folkmusik- och danskurserna. Det kommer att vara möjligt att 
söka endast till denna helg i mån av plats. 

KURSENS SYFTE
Kursens syfte är att bidra till att människor kan fördjupa sitt personliga intresse och sin färdighet 
kring folklig dans. 

KURSBESKRIVNING
Liksom i grundkursen kommer stor vikt att ligga på att utveckla den egna kroppen i 
dansen, samt lyhördhet till musik och danspartner. Genom konkreta verktyg utforskar vi det 
personliga dansuttrycket och den genrespecifika improvisationen.

Vi kommer att beröra ämnen som:
 x Repertoar
 x Kroppsträning
 x Dansteknik
 x Musikalitet
 x Genrebestämd improvisation

LÄRARE
Fördjupningskurs: Anna Öberg (danslärare), hemlig spelman.
Återträffen: Anders Löfberg (spelman)

KURSTID
Fördjupningskursen startar på tisdag 18.30 och avslutas på fredag kl. 12.00.

Återträffen startar på fredag 22 november kl. 18.30 
och avslutas på söndag 24 november kl. 12.00

KURSLÄNGD & OMFATTNING
Veckokurs, samt helgkurs under hösten 2019.

FÖRKUNSKAPSKRAV
Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap kring svensk folklig dans och riktar sig till vana dansare 
som gått den grundläggande dansdistanskursen eller motsvarande tidigare.
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KOSTNADER
All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri. 

KOSTNAD FÖRDJUPNINGSKURS, INKL. MAT OCH MATERIAL

Dubbelrum (i mån av plats) .................... 1290 kr
Enkelrum (i mån av plats) ...................... 1380 kr
Sovsal (Madrass på golvet) .................... 1080 kr

KOSTNAD ÅTERTRÄFF, INKL. MAT OCH MATERIAL

Dubbelrum (i mån av plats) ...................... 995 kr
Enkelrum (i mån av plats) ...................... 1115 kr
Sovsal (Madrass på golvet) ...................... 695 kr

Tillägg boende: 
Sänglinne ..................................... 100 kr 
(lakan, påslakan, örngott, stor + liten handduk)

Kudde/täcke (sovsal) ......................... 75 kr

Städning (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.folkhögskola.nu

KAN ERHÅLLAS PÅ KURSEN
Intyg.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
21 oktober. Antagning görs enligt principen först till kvarn. Anmälning sker via hemsidan.
Observera att helgen efter förjupningskursen, 22-24 november, infaller en 
återträff för folkmusik- och danskurserna. Det går bra att anmäla sig till båda 
kurserna tillsammans, eller var för sig.

KONTAKT
Anna Öberg, kursföreståndare .................................. anna.oberg@malungsfolkhogskola.se
Telefon ..............................................................................................................073-039 81 25


