
VI ERBJUDER:
Allmän kurs - 

musik
hantverk

längdskidor & löpning

Språkverkstad

Fjäll/vildmark 
Folkmusik fi ol

Folklig vissång
Folklig dans
Funkiskursen

Järnsmide

Distanskurser
Korta kurser

Sommarkurser

Thorolfsvägen 44
782 34  MALUNG

info@malungsfolkhogskola.se
www.malungsfolkhogskola.seTel: 0280-143 00

#
m

alungsfolkhögskola

Folkmusik sång - 
fördjupningskurs 
1 termin

Undervisningens upplägg och innehåll bestäms till viss del av lärare och 
studerande tillsammans. Ibland har vi gemensamma aktiviteter med 
skolans övriga kurser.

Under terminen följer vi undervisningen på kurserna:

 x Fördjupningskurs, solosång - 6 veckor
 x Fördjupningskurs, ensemblesång - 6 veckor
 x Kulning, lockrop och vallmusik - grundkurs 1 vecka
 x Ballader och berättande visor, 1 vecka
 x Kulning, lockrop och vallmusik - fördjupning 1 vecka

Läs prospekten för dessa kurser, för att se mer om innehållet.

LÄRARE
Maria Röjås och Ann-Sofi Nilsson, samt Jonas Brandin, Adrian Jones och Anna Öberg.
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KURSTID
7 januari - 4 juni 2020

KURSLÄNGD & OMFATTNING
1 termin. Heltid.

KURSEN VÄNDER SIG TILL DIG SOM:
 x är intresserad av att bli bättre på att sjunga
 x vill fördjupa din sång och bredda repertoaren
 x vill utveckla din röst och sångteknik och bredda uttrycket
 x är intresserad av att lära dig mer om svensk folkmusik, dess stilar, uttrycksmedel och historia
 x vill lära dig sjunga till dans
 x vill lära dig mer om att stå på scenen och praktiskt tillämpa det på konserter.

FÖRKUNSKAPSKRAV
Du bör ha gått Folklig vissång - grund, eller motsvarande.

KOSTNADER
All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri. Möjlighet till internatboende på skolan finns. 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.

SISTA ANSÖKNINGSDAG
4 november. 
Ansökan sker via hemsidan, e-post eller brev. 
Antagningsbesked skickas ut via e-post efter sista ansökningsdag.

ANTAGNING
Urvalsförfarandet vid antagning ska syfta till att få en väl sammansatt grupp.

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


