ETTÅRIGA

SPELKURSEN
Plats:

Eric Sahlström Institutet

Lärare:

Ditte Andersson, David Eriksson,
Jeanette Evansson, Olov Johansson,
Torbjörn Näsbom, Susanne Rosenberg,
Niklas Roswall, Sonia Sahlström, Agneta
Stolpe med flera.

Datum:

TOBO
2018/2019

aug 2018 - maj 2019

STUDERA FOLKMUSIK I TOBO UNDER ETT ÅR!
Studera ett år folkmusik på antingen fiol eller nyckelharpa för några av
Sveriges främsta folkmusikpedagoger. Kursen är djupgående och fokuserar på
svensk folkmusik och spel. Tyngdpunkten ligger på att utveckla ett dynamiskt
och personligt låtspel som bottnar i traditionen, där du får utforska traditionella och nya samspelsformer. Det är ett lärorikt och inspirerande år och för att
du ska kunna tillgodogöra dig kursen bör du ha kommit förbi nybörjarstadiet
och ha ett gediget folkmusikintresse. Kursen går parallellt med Folkdanskursen och under året sätter de två kurserna tillsammans upp flera föreställningar
med dans och musik. Kursen ger dig en god grund för att fortsätta studier på
högskolenivå.
Under året får du träffa flera gästlärare. Eric Sahlström Institutet verkar också
som ett centrum för folkmusik och dans i Sverige och därför kommer du även
att få möta många kända profiler inom genren, som kommer på besök.
Utbildningarna bedrivs i det gamla jaktslottet i natursköna Tobo,
strax norr om Uppsala.

Kursens huvudmoment:
• Nyckelharpsspel / fiolspel

- spela svängigare, snabbare, vackrare
och mer dansant

• Ensemblespel - spela ihop, i såväl
traditionell som modern stil

• Repertoar - inte bara uppländskt,
utan låtar från hela Sverige

• Folklig sång - sjung i stämmor,
förbättra ditt gehör

• Musiklära - lär dig skriva noter,

arrangera, förbättra ditt gehör och få
grunderna i musiklära och stämspel

• Historia - skaffa en historisk
folkmusikalisk grund

• Dans - hur dansen ”lyfter” ditt spel

• Ergonomi - för att du ska klara dina
maratonpass med ditt instrument

Avgift: (med reserv. för ändringar)
Kursavgift: 3000kr/termin
Logi: 2650kr/mån
Halvpension: 1700kr/mån
(Reservation för ändringar)

Funderar du på att gå kursen?
Kom gärna på besök men ring
oss först eller maila.
www.esitobo.org
info@esitobo.org
+46 (0) 295 - 342 90

KLICKA LIKE på vår

facebook-sida så ser
du allt som händer på
Eric Sahlström Institutet!

Gå in på www.esitobo.org/ansok
och anmäl dig via vårt
webbformulär.
Utbildningen berättigar till
studiestöd från CSN. Sista
ansökningsdatum är 10 maj!

