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Sommarkurs folkmusik 
27 - 31 juli

Folkmusikurser i fiol, vissång, ensemblespel 
och dans. Välkommen till en härlig och intensiv 
kursvecka i Malung! 

FIOLKURSEN
På fiol-kursen arbetar vi med respektive lärares repertoir, där fokus ligger på karaktär, 
ornamentik och sväng. På kvällarna står lärare och deltagare tillsammans för dansmusiken.

Vill du gå på fiolkursen har du spelat ditt instrument i minst två år och har vana att lära dig 
låtarna på gehör.

DANSKURSEN
är till för dig som vill utveckla ditt dansande vare sig du dansat 
mycket, eller precis har börjat. Med utgångspunkt i den folkliga 
dansrepertoaren jobbar vi bl.a. med dansteknik, genrespecifik 
improvisation, samt samspel med musik och danspartner. 

För att gå danskursen bör du ha dansat svensk folklig dans i någon 
form tidigare.

PÅ SÅNGKURSEN 
bjuder Agneta och Ann-Sofi på blandade visor, trallar och stämsång. 
Det blir även sånger som hör fäboden till och du får möjlighet att prova 
på kulning. 

All undervisning sker på gehör och inga förkunskaper krävs.

FIOLKURS FÖR VUXNA NYBÖRJARE
Kursen vänder sig till dig som inte har spelat fiol tidigare - vi börjar 
alltså från absoluta början; Hur ska man öppna lådan?, Hur spänner 
man stråken och så vidare. Innan vecka är slut kan du spela flera låtar.

VI SOM JOBBAR PÅ KURSEN ÄR:
Anna Öberg - dans 
Anders Löfberg - dansspelman
Ann-Sofi Nilsson och Agneta Stolpe - sång
Jonas Brandin, Jonas Åkerlund och Ellika Frisell - fiol
Jonas Hjalmarsson - fiol nybörjare
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Kostnad - inkl. mat 
Begränsat antal rum finns, därför kan du bli erbjuden plats i sovsal.
Dubbelrum (i mån av plats, sänglinne ingår) ........... 3500 kr
Enkelrum (i mån av plats, sänglinne ingår) .............. 4100 kr
Eget tält/husvagn (el tillkommer m. 40 kr/dygn) ...... 2300 kr
Sovsal (Madrass på golvet) .................................... 2500 kr
Ej logi (all mat ingår utom frukost) .......................... 1500 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

SISTA ANMÄLNINGSDAG
27 april 2020.
Anmälan sker via hemsidan, epost eller brev.
Antagningsbesked skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag 

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

Hoppas vi träffasHoppas vi träffas
 i Malung!  i Malung! 


