Folkmusikkurs
6– 12 augusti 2018

För dig som är 12–20 år

Hallands spelmansförbund • Lyngen 120 • 311 90 Morup • www.hallandsp.com

Dags att söka Hallands spelmans
förbunds populära folkmusikkurs!
Vill du utveckla ditt musicerande och låtspel och ha kul ihop med
gamla och nya kompisar? Häng då med på vår populära folkmusik
kurs på Kuggaviksgården, ett vandrarhem som ligger i Åsa i norra
Halland, alldeles vid havet. Kursen genomförs med stöd från Region
Halland.

Anmälningsblankett
Sista anmälningsdag för folkmusikkursen är 22 juni!

Jag anmäler mig till folkmusikkursen:
Namn:				  	
Personnr:
Adress:
Postadress:			  		Telefon:

Återigen har du chans att med kvalificerade instruktörer förkovra dig
musikaliskt under flera dagar. Att under en hel vecka få vara tillsam
mans med andra musicerande ungdomar, och med trevliga och inspi
rerande instruktörer, kommer att utveckla ditt låtspel på flera plan.
Veckan avslutas på söndagen med en gemensam konsert.
Kursen vänder sig till dig som är en driven musikant, men även
till dig som bara har spelat fiol, flöjt, klarinett, eller annat melodi
instrument i ett par år. Du kommer att få spela i en grupp som pas
sar just dig och du behöver inga förkunskaper i folkmusik. Många
som tidigare deltagit på kursen återkommer år efter år.
Våra erfarna instruktörer har hållit i kursen i flera år och har stor
vana vid att arbeta med ungdomar på olika musikaliska nivåer.
Liksom tidigare år heter våra instruktörer Hans Kennemark,
Greger Siljebo, Anette Wallin och Anna Elfwing.
Kursavgift 2018: 3 600 kr

E-post:				  		

Mobil:

Instrument:			   Jag har spelat i antal år:
Musik jag övar på:
   Jag har deltagit tidigare i kursen

År:

   Medlem i RUM, distrikt:			
   Jag önskar vegetarisk kost / Jag är allergisk mot följande livsmedel:

Kursavgift: 3 600 kr. I avgiften ingår undervisning och logi
med helpension. Kursavgiften faktureras till din hemadress.
Ort och datum:

Välkommen med din ansökan!
Mer information på vår webbplats:
www.hallandsp.com
eller www.regionhalland.se/folkmusikkurs

Namnteckning deltagare:
Målsmans namnteckning:
Namnförtydligande:

Sänd undertecknad anmälan till: Hallands spelmansförbund,
Torbjörn Johansson, Lyngen 120, 311 90 Morup.
Har du frågor, ring Torbjörn 070-5794420, maila 03469442@telia.com
eller ring Hans Kennemark 073-202 45 35.

