Låtläger Sörmland
23-27 juni 2014
Årets höjdpunkt för dig som gillar folkmusik!
Välkommen till Låtläger Sörmland 2014!
Låtläger Sörmland är till för dig som är mellan 11-18 år
(född 1996–2003) och som vill spela och sjunga
folkmusik, dansa och ha grymt kul med likasinnade
veckan efter midsommar.
Du som spelar instrument bör ha spelat i minst ett år
och ha vana att lära på gehör, dvs. utan noter.
Naturligtvis är du som spelar annat än stråkinstrument
välkommen men då ska du ha god vana att spela på
gehör och kunna transponera tonarter.
Man kan även ha sång som huvudinstrument. De som
väljer att gå på sång kommer att bilda en egen
sånggrupp men kommer även sjunga tillsammans med
dem som spelar instrument.
För dig som väljer att gå på sång är det viktigt att du
vågar sjunga ut och att du är intresserad av att
upptäcka och utveckla din röst.
Vi kommer förutom att lära oss låtar och sånger också
att jobba med att spela och sjunga i grupp och utforska
hur man arrangerar låtar med stämmor, rytmer och
grooves. En av dagarna kommer vi få besök av en
hemlig gästartist/lärare!
Årets lärare och medhjälpare är:
Åsa Englund Jacobsson (dans)
Karin Ericsson Back (sång)
Ing-Marie Sundin (fiol)
Adrian Jones (fiol, altfiol, mandola)
Patrik Andersson (fiol)
Tove Pettersson (allt-i-allo)
Erik Jacobsson (allt-i-allo)

Vad:
När:
Plats:

Spel, sång och dans
23-27 juni 2014
Skäggesta vandrarhem, Åkers Styckebruk
www.skaggestavandrarhem.se
Avgift: 2 000 SEK, fem dagars helinackordering
Anmäl: Studieförbundet Bilda tar emot anmälningar via
tel. 021-470 35 20 eller via hemsida
www.bilda.nu/webbanmalan
Tala om födelsedatum och huvudinstrument/
sång i anmälan.
Antalet platser till lägret är begränsat så anmäl
dig omgående för att vara säker på att få plats.
Övrigt:	
   För ev frågor om lägret vänligen kontakta
Åsa Englund Jacobsson på
dansinspirator@telia.com
eller tel. 070-675 27 97
(OBS! - tar ej emot anmälningar).

Hoppas att vi ses i sommar!
Södermanlands Spelmansförbund & Bilda
genom
Åsa Englund Jacobsson & Karin Ericsson Back

