Folkmusikdag
för Musiklärare
12 augusti 2022
För dig som på ett eller annat sätt använder dig eller skulle vilja använda dig av folkmusik i
din undervisning på kulturskolan. Det kan vara mycket eller lite, du kan ha gjort det jämt
eller nyss börjat med det, det kan vara svensk folkmusik eller folkmusik från någon
annanstans i världen.
Var med och utbyt musik och erfarenheter, få information om vad som händer i folkmusikSkåne och framförallt spela tillsammans. Vi lägger stort fokus på att spela ihop!
•
•
•
•

Årets allspelslåtar för barn och ungdomar presenteras och lärs ut.
Jens Ulvsand (känd från bland annat Trio Mio), undervisar på folkmusiklinjen på
Skurups folkhögskola, håller i en praktisk workshop kring arrangering av låtar.
Låtutlärningarna kommer att delas in i hur erfaren man känner sig inom genren.
Vi får lära oss låtarna till höstens stora folkmusikkonsert på Palladium Malmö, den
15 och 16 oktober, som kommer att vara med trion MP3 - ett av våra allra främsta
band inom svensk folkmusik. Här är du och dina elever välkomna att gästa på några
låtar i deras konsert. Låtarna har du glädje av även om du inte kan vara med på
konserten!

Anmäl dig direkt här: www.skanesspelmansforbund.se/anmalan-pedagogdag2022
Sista anmälningsdag: 30 juni
I anmälan vill vi att du skriver en kort presentation av dig och kanske har du det bästa
arrangemanget som du gärna vill lära ut? Eller vill du dela dina tankar eller frågor om
distansundervisning?
Varmt välkomna, så ses vi på Lilla Teatern i Eslöv! Bjud gärna med dig en kollega eller två!
Önskar: Lina Nordin (Eslövs kulturskola), Mattias Lundgren (Hörby KulturSkola), Maria
Bojlund (UNGA Musik i Syd), Sofia Östling (Skånes Spelmansförbund)
Dag: Fredag 12 augusti 2022
Tid: Samling 8.30 med frukostfralla & kaffe. Vi avslutar ca 16.00
Plats: Lilla teatern, Södergatan 31, 24131 Eslöv.
Pris: Betalas av kulturskolorna (självkostnadspris, 300kr). Mat ingår under dagen.
Frågor: mattias.lundgren@horby.se eller lina.nordin@eslov.se
Mer info: https://unga.musikisyd.se/unga-folk/
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