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Folkmusik sång 
- integrerad distanskurs
med Maria Röjås & Ann-Sofi Nilsson

KURSENS SYFTE 
Kursens syfte är att bidra till att människor kan utveckla sitt personliga intresse och sin färdighet kring 
folksång/trall till dans och öka kunskapen både tekniskt, teoretiskt och praktiskt. 

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

KURSBESKRIVNING
Kursen innehåller

 x sång och stämsång utifrån ett gehörsbaserat lärande 
 x genomgång av olika repertoarområden inom svensk vokal folkmusik samt historik 

och funktion
 x uppvärmning och röstutveckling
 x genomgång av betydelsefulla traditionsbärare och nutida förebilder 
 x folkmusikaliska stildrag och ideal

Mellan träffarna jobbar du hemma med sångövning, instudering av repertoar, lyssning 
och litteraturstudier.

Mer detaljerad information om kursinnehåll och undervisande lärare för respektive träff, får du via mail 
före kursstart.

DATUM FÖR TRÄFFAR:
V 36 ............. 2-5/9 (OBS! Träffen avslutas på torsdagen.) 
V 40 ............. 30/9- 4/10
V 45 ............. 4-8/11
V 49 ............. 2-6/12
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KURSTID
27 augusti  – 19 december 2019

KURSLÄNGD & OMFATTNING
1 termin. 50 %.

KOSTNADER
All undervisning på skolan är avgiftsfri. 
Material-, mat- och boendekostnad tillkommer.

KOSTNAD TRÄFF 1, INKL. MAT OCH MATERIAL

Dubbelrum (i mån av plats).................. 1690 kr
Enkelrum (i mån av plats) .................... 1810 kr
Masslogi (Madrass på golvet) .............. 1410 kr
Externt boende, endast mat ................. 1130 kr

KOSTNAD PER TRÄFF 2-4, INKL. MAT OCH MATERIAL

Dubbelrum (i mån av plats).................. 2145 kr
Enkelrum (i mån av plats) .................... 2295 kr
Masslogi (Madrass på golvet) .............. 1795 kr
Externt boende, endast mat ................. 1445 kr

Tillägg boende: 
Hyra av sänglinne ...................... 100 kr 
(lakan, påslakan, örngott, stor + liten handduk)
Hyra av kudde/täcke (masslogi) .......... 75 kr

Städavgift (rum) ........................... 200 kr

KAN ERHÅLLAS PÅ KURSEN
Intyg.

ANSÖKAN
Ansökan sker löpande fram till kursstart och görs via hemsida, brev eller mail.
Ansökan gäller för alla träffar. Bifoga ett personligt brev. 
Skolan skickar sedan bekräftelse till dig, med uppgifter om boende och kostnad. Betala inte in något till 
skolan förrän du fått din bekräftelse!
Det totala antalet platser på Folkmusik sång (terminskurs + Integrerad distanskurs) är 16 st och sökande 
till terminskursen har företräde i urvalsprocessen.

KONTAKT
Maria Röjås, kursföreståndare ................................... maria.rojas@malungsfolkhogskola.se
0730-262360


