
 ETTÅRIGA 
FOLKDANSKURSEN       2017/2018

TOBO
Plats:   Eric Sahlström Institutet i Tobo 
Datum:  aug 2017 - maj 2018 
Huvudlärare:  Andreas Berchtold och Ami Petersson Dregelid

STUDERA FOLKDANS I TOBO UNDER ETT ÅR!
 
Det här är en kurs som vänder sig till dig som har dansat folkdans i någon 
form tidigare. Huvudlärarna på kursen, Ami, Andreas och Ingrid, är några  
av Sveriges främsta folkdanspedagoger och alla tre har en lång erfarenhet  
av dansundervisning. Kursen blandar praktiskt dansande med teori och stort  
fokus ligger på att fördjupa och uveckla ditt dansande, både vad gäller reper-
toar som mer djupgående kvaliteter. På kursen får du även utforska och  
praktisera olika former för dansundervisning och ta fram föreställningar  
tillsammans med spelklassen. Kursen ger dig en god grund för att fortsätta 
studier på högskolenivå.

Kursen har arrangerats av Eric Sahlström Institutet sedan 2004 och har ett  
betydande samarbete med spelkursen, Folkmusik på nyckelharpa/fiol.  
Institutets stora salong är inte bara en vacker miljö, utan också sällsamt  
ändamålsenlig för just dansundervisning.  
 
Eric Sahlström Institutet verkar också som ett centrum för folkmusik och dans 
i Sverige och därför kommer du att få träffa många kända profiler inom genren 
som kommer på besök. Utbildningarna bedrivs i det gamla jaktslottet i  
natursköna Tobo, strax norr om Uppsala.

Funderar du på att gå kursen?  
Kom gärna på besök men ring  

oss först eller maila: 

Kursens huvudmoment: 

• Utveckling av repertoar
• Dansteknik
• Dansmässigt och  

musikaliskt uttryck
• Pedagogik och metodik
• Folklig musik och sång
• Dans till spel
• Scenisk beredskap
• Etnologi/Danshistoria
• Kroppsträning
• Anatomi och kroppslära

• Musiklära 

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

Avgift:
Kursavgift: 3000kr/termin

Logi: 2650kr/mån

Halvpension: 1700kr/mån

(Reservation för ändringar)

Ansökningsblankett, finns att ladda  
ner på vår hemsida. Utbildningen  
berättigar till studiestöd från CSN. 
Sista ansökningsdatum är 10 maj!

www.esitobo.org 
info@esitobo.org 

+46 (0) 295 - 342 90 


