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KURSENS SYFTE
Kursens syfte är att bidra till att människor kan utveckla sitt intresse om och sin färdighet i 
svensk folklig dans, både praktiskt och teoretiskt.

KURSBESKRIVNING
Undervisningen tar sin utgångspunkt i den svenska folkliga dansrepertoaren och stor 
vikt läggs på att utveckla den egna kroppen i dansen, samt lyhördhet till musik och 
danspartner. Genom konkreta verktyg utforskas det personliga dansuttrycket och den 
genrespecifika improvisationen. All undervisning sker till levande musik och under kursens 
gång kommer deltagarna få möta några av Sveriges skickligaste dansspelmän/kvinnor.

Kursen kommer att beröra ämnen som:
 x Repertoar
 x Kroppsträning
 x Dansteknik/samdansteknik
 x Musikalitet
 x Genrebestämd improvisation
 x Dansanalys

Datum för träffar:
Träff 1 ............................. 16-19 januari
Träff 2 ................................7-9 februari
Träff 3 .........................11-13 september 
Träff 4 .................................2-4 oktober

KURSEN VÄNDER SIG TILL DIG SOM:
Har dansat svensk folkdans i någon form tidigare
Vill fördjupa och utveckla ditt dansande.

KURSLÄNGD & OMFATTNING
Deltid 25% under vårterminen 2020. 
Fyra kurshelger.
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KOSTNADER
All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri.

KOSTNAD TRÄFF 1, INKL. MAT OCH LOGI
Dubbelrum (i mån av plats) ...................... 1530 kr
Enkelrum (i mån av plats) ......................... 1710 kr
Sovsal (Madrass på golvet) ....................... 1110 kr
Mat (ej logi) ............................................ 870 kr

KOSTNAD TRÄFF 2-4, INKL. MAT OCH LOGI
Dubbelrum (i mån av plats) ........................ 995 kr
Enkelrum (i mån av plats) ......................... 1115 kr
Sovsal (Madrass på golvet) ......................... 715 kr
Mat (ej logi) ............................................ 555 kr

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

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

Städning (rum) ............................... 300 kr

KAN ERHÅLLAS PÅ KURSEN
Intyg.

SISTA ANSÖKNINGSDAG
24 november 2019. 
Ansökan sker via hemsidan, e-post eller brev.
Ansökan gäller för alla träffar. Antagningsbesked skickas ut via e-post efter sista ansökningsdag.

KONTAKT
Anna Öberg, kursföreståndare ................................................. anna.oberg@malungsfolkhogskola.se
Telefon............................................................................................. 0280 – 143 00, 073 - 039 81 25.


