FOLKMUSIK
PÅ DISTANS

Anmälan till kursen

FOLKMUSIK PÅ DISTANS
med Pelle Björnlert i Gamleby
5 okt 2018 - 10 maj 2019

med Pelle Björnlert i Gamleby

Förnamn _________________________________

På mångas begäran startar nu
Pelle Björnlert och Gamleby folkhögskola
en distanskurs i folkmusik.

Efternamn ________________________________

Start 5 oktober i Gamleby!

Pers.nr ___________________________________

Kursen handlar om svensk folkmusik i allmänhet
och småländsk i synnerhet med tonvikt på spelsätt,
sväng och funktion. Spel till dans är huvudtemat i
kursen där även sång, dans och glädje naturligtvis är
självklara ingredienser i undervisningen.

Adress:___________________________________

En målsättning är att kursen under vårterminen
ansvarar för minst en offentlig danstillställning i
”Paviljongen”, Gamleby.
Kursen vänder sig till dig som har passerat nybörjarstadiet på ditt instrument och som nu är redo att
utöka din repertoar och förbättra din spelskicklighet.
Vi kommer att träffas vid två helger under höstterminen 2018 och två helger plus en avslutande
kursvecka under vårterminen 2019.
Kontakt mellan träffarna sker via mail, alternativt
genom videosamtal.
Mer info, se kursen på skolans hemsida.
www.gamlebyfolkhogskola.se

Ansökan: Personligt brev, ljudfil och telefonintervju.
Studiernas omfattning är 25 % av heltid.
Anmälan skickas eller mailas senast 1 sept till:
Gamleby folkhögskola, 594 32 Gamleby
mail: info@gamlebyfolkhogskola.se
telefon: 0493-131 00

Postadress:________________________________

Låtspel, dans, glädje!

E-post:___________________________________
Telefon:__________________________________
Ditt instrument:____________________________
Kursträff 1: fr 5/10 - sö 7/10 2018
Kursträff 2: fr 9/11 - sö 11/11 2018
Kursträff 3: fr 18/1 - sö 20/1
Kursträff 4: fr 8/3 - sö 10/3

2019
2019

Kursvecka: må 6/5 - fr 10/5

2019

På fredagar börjar undervisningen kl. 18.00 och vi
slutar söndagar kl. 15.00.

Anmälan skickas eller mailas
senast 1 sept till:
Gamleby folkhögskola
594 32 Gamleby
info@gamlebyfolkhogskola.se

Välkommen till
Gamleby folkhögskola

Kurser 2018-2019
Fritidsledarutbildning
Lärarassistentutbildning
TV-produktionsspecialist YH
Allmän kurs
Allmän kurs Naturvetenskapligt basår
Textil design - grund, sömnad, vävning
Folkmusik på distans

Stockholm 250 km

Kompassen
Etableringskurs

Linköping 80 km

Här är Gamleby
Göteborg 330 km

Gestaltande fotografi
Seniorakademin
Sång- och låtskrivarlinjen
Remake reuse recycle - distans

Kalmar 160 km

Kortkurser
Sommarkurser

Kalmar läns landsting har fyra
folkhögskolor, Gamleby, Vimmerby, Öland och Högalid i Kalmar.

Du hittar mer information och ansökan
på www.gamlebyfolkhogskola.se
eller ring oss på 0493-131 00

FOLKMUSIK
PÅ DISTANS

med Pelle Björnlert
i Gamleby

