Musikworkshop lö 18/6 kl 14-18

Du som är mellan 12-99 år!
Ta chansen att spela, sjunga, improvisera
med folkmusik och jazz
under Mundekulla Folk & Jazzdagar 17-19 juni 2016
Sång + alla instrument är välkomna!
Under ledning av tre fantastiska unga musiker, nyligen utexaminerade från Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm, får du möta musik på ett lekfullt och spännande sätt.
Folk- och jazzdagarna blir en mötesplats för musikintresserade i olika åldrar och vi tror att vi kan
erbjuda en annorlunda musikalisk upplevelse som inte är så lätt att få ta del av på andra sätt.
Mundekulla ligger strax utanför Emmaboda och erbjuder en härligt avspänd och kreativ miljö
mellan skog, äng, röda stugor och sjöar. (OBS! egen badsjö finns) Hela festivalen är helt drogfri!
Kurskostnad: 150 kr inkl fika.
(För unga under 20 ingår även dagspass till hela lördagens program!)
Musiklärare och lärare i kulturskolan kan delta i kursen som fortbildning enligt en förmånlig
överenskommelse. Kontakta Gunnel ang detta.
Förkunskaper: Du bör ha spelat 2-3 år på ditt instrument eller ha vana att använda din röst i sång
Anmälan: mundekullajazz@gunnel.nu Frågor: Gunnel Mauritzson 070-5354419
Hela festivalprogrammet: www.mundekullajazz.se
Boende finns möjlighet att boka på Mundekulla. Restaurang och café öppet hela helgen.
Ledare: Rickard Jokela – bas, Malin Gunnarsson Thunell - sång, Johanna Nolgård - fiol
Tider lö18/6
07.30 Yoga med musik
08.15 Frukost
10.00 Morgonsamling med Peter Elmberg
11.00 Jazz på 50-talet, bildvisn m Jan Allan
12.00 Allsång med Astrid Lindgrensånger och
Georg Riedels tonsättningar för hela familjen
13.00 Lunch
14.00 Kursstart m fikarast
17.30 Liten avslutning med uppspel
18.00 Middag
19.00 Konsert med Isabella Lundgren
21.00 Konsert med jojk och kora
(Frukost, lunch och middag kan köpas i
restaurangen. Möjlighet att äta medhavd
matsäck finns)

Om festivalen
Lars Gullin, en av våra största jazzstjärnor, levde
under senare delen av sitt liv i trakterna av
Emmaboda. Vi fångar upp tråden från den
jazzfestival som växte sig stor under 70- och 80talet där han blev ett självklart nav. Både dag och
kvällstid erbjuds under helgen workshops för
såväl barn som vuxna, konserter med artister på
högsta nationella nivå, föreläsningar, utställning,
familjekonsert, yoga och musikteaterföreställning.

Väl mött! önskar Gunnel Mauritzson –
festivalproducent och Peter Elmberg –
verksamhetsansvarig. Kursen anordnas delvis
med stöd från RUM – Riksfören Unga Musikanter
och Länsmusiken i Kalmar län.

