För fjortonde året bjuder Västergötlands Spelmansförbund, Vara Folkhögskola
och ABF Västra Götaland in till spel- och danskurser
på Vara Folkhögskola 9 – 10 februari 2019.
Låtkurser hålls på fiol, durspel, blåsinstrument, nyckelharpa och visa/sång. På programmet finns också en
danskurs och en kurs för barn. För dig som inte spelat så mycket och känner dig osäker finns halvfartsgrupper på
fiol, nyckelharpa och durspel där utlärningen sker i långsammare takt. All utlärning sker på gehör. Ta därför med
inspelningsutrustning. Låtarna vi lär ut kommer företrädelsevis från Västergötland men kursledarnas olika bakgrund
kommer naturligtvis också att avspegla sig i låtvalet.
Nyheter 2019:
Gitarrkurs med både melodispel och komp, lärare för andra året är Oscar Reuter bördig från Smålandsstenar men nu
boendes i Göteborg. Han spelar bl.a tillsammans med Hanna Wiskari Griffiths och Jonathan Larsson i Goodland
trio men också i många andra konstellationer där genrerna rört sig allt från traditionell folkmusik till bluegrass och
indiefolk.
Blåsarkursen fortsätter för andra året med en delvis ny inriktning (under Pers Nils Johanssons kompetenta ledning): Du
bör ha spelat minst 7-8 år, ha god förmåga att snappa upp låtar på gehör, vara flink i fingrarna och inte vara särskilt
begränsad i tonarter och register och du ska även klara av ett ganska snabbt inlärningstempo. Andra instrument är
välkomna i mån av plats.
Danskursen. Jenny Franke och Per Runberg leder danskursen för andra året, nu med temat Rørospols, båd gammal
och ny. En schottis/reinlenderverkstad under ett av passen. Det finns också en idé att lägga en polskeakut på 90
min där danskursdeltagarna blir danspiloter för sina mindre dansvana kamrater på övriga kurser, dvs bjuda in övriga
kursare (inte alla, begränsat antal platser) till att lära sig dans lite bättre.
Även i år bjuder vi in årets Sjövikare (ungdomar som gick Sjöviks- kursen 2018) till en vinterträff på fredagskvällen.
Tanken är naturligtvis att de ska delta i våra ordinarie kurser på lördag och söndag men att de får en egen träff på
fredagskvällen tillsammans med Billy Lätt och Mikael Pettersson.
På barnkursen kommer Edo Bumba att ta med barnen på en upptäcktsresa med (afrikanska) sånger, ramsor och
spännande berättelser. Ta gärna med ett instrument barnet kan spela på. 5-6 åringar är välkomna tillsammans med
föräldrar.
Barn från 7 år och uppåt kan vara med på egen hand. Förälder eller annan ansvarig vuxen skall finnas på plats utanför
lektionstid. Obs! Antalet är begränsat till max 20 barn. Först till kvarn... Lördagskvällens kulturinslag (underhållning)
blir efter middagen, vid kaffet. I år har vi en favorit i repris: lärarkonsert. Ett unikt tillfälle att få lyssna till några av
de andra lärarna som du inte hör på din kurs.
Fredag 8/2:
18:00 - 18:30 Kvällsmat för Sjövikare och de som förbeställt
18:30 - 21:00 Vinterträff för ”Sjövikare” med Billy L och Mikael P
Lördag 9/2:
07:00 - 08:30 Frukost för fredagsgäster
09:00 - 09:30 Välkomstkaffe för ej nattgäster, uthämtning av rumsnycklar
09:30 - 10:00 Gemensam samling med information
10:00 - 12:00 Kurs
12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 17:00 Kurs
18:00 Kvällsmat med efterföljande kulturinslag
20:00 - Buskspel och dans till spellista
Söndag 10/2:
07:00 - 08:30 Frukost
09:00 - 12:30 Kurs
12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:00 Kurs
15:00 - 16:00 Kursavslutning med kaffe och allspel
Observera att lunchtiderna kommer att variera vilket beror på att vi är så många så alla kan inte äta samtidigt i
matsalen utan vi får äta i omgångar. Samt att övriga tider, inkl. frukost, också kan komma att ändras. Vi anslår
aktuella tider på skolan.

Ledare:
Fiol:
Fiol halvfart:
Durspel:
Durspel halvfart:

Hans Kennemark, Billy Lätt,
Anna Lindblad, Olof Kennemark
Jan Blom
Torbjörn Olofsson + en till ej klart ännu
Lars Persgren

Blåsinstrument:

Pers Nils Johansson

Nyckelharpa:

Anna-Kristina Widell, David Eriksson

Dans:
Jenny Franke och Per Runberg
Visa:
Kristin Svensson
Kurs för barn:
Edo Bumba
Ledarna på fiol, durspel och nyckelharpa kommer att växla mellan de olika grupperna.
Folkhögskolan ligger cirka 10 minuters promenad från järnvägs-stationen. Observera att antalet logiplatser på
skolan är begränsat! Därför kommer deltagare även att få bo på Hotel Grepen och andra login. Vi vet att
alla inte uppskattar detta men annars får vi begränsa antalet deltagare på kurserna kraftigt vilket vi tycker är ett
betydligt sämre alternativ. Vi ber er därför ha förståelse om ni blir placerade utanför skolan! Du som önskar
bo utanför skolan får gärna meddela det till oss. Nycklar hämtas ut på skolan där representanter för
folkhögskolan/spelmansförbundet finns på plats. Vi är tacksamma om du vid din anmälan anger beräknad
ankomsttid samt färdsätt. (dvs om du behöver hjälp med transporten till ev. externt logi)
Kursavgiften 1200 kr inkluderar mat och lektioner. För barn och ungdomar upp till 18 år är kursavgiften 600 kr
oavsett kurs. Kostnad för logi tillkommer enligt önskemål. Du kan beställa logi redan från fredag kväll. Vill du
dessutom ha kvällsmat på fredagen kl. 18.00 tillkommer 80 kr. Inkvartering sker i tvåbäddsrum alt. masslogi. Fyll
i dina önskemål på anmälningsblanketten. Husvagn/husbil kan parkeras på skolans område.
OBS! Flerbädds familjerum kan numera endast bokas av barnfamiljer.
Priser för logi är inkl. frukost per person och natt enligt nedan.
Dubbelrum 500 kr (Sänglinne och handduk ingår)
Familjerum 350 kr (Sänglinne och handduk ingår)
Masslogi
100 kr (Sänglinne och handduk ingår INTE men
madrass, täcke och kudde finns att låna)
Frukost för husbils-/husvagnsgäster
50: - per dygn
Ange önskemål om rumskamrat på anmälan samt ev. matallergier eller specialkost.
Vi ber er respektera att all alkoholförtäring är förbjuden i skolans gemensamma lokaler.
Antalet platser är begränsade så först till kvarn gäller. Anmälan är bindande och skall ske på dinkurs.se/
vara2019. Undantagsvis kan vi ta emot skriftlig anmälan till VSF c/o Anders Brissman Västra Långgatan 93 B

543 33 Tibro, men vi förordar digital anmälan via länken ovan. Vid elektronisk anmälan kommer det en
bekräftelse per e-post tillbaka till dig. Räkning för mat och logi skickas ut, efter att anmälningstiden
har gått ut. Vi skickar inte ut något innan vi fått bekräftelse från skolan att mat och logi är ordnat.

Sista anmälningsdag: söndagen 2 december 2018.
Alla anmälningar efter detta datum sätts på kölista.
Se vår hemsida www.vsf.nu för eventuella ändringar i programmet. Där hittar du också allspelslåtarna i ett
behändigt pdf-häfte, att skriva ut.

Varmt välkommen till en härlig spelhelg på Vara folkhögskola!
önskar kursarrangörerna

Anmälningsblankett för kurs på Vara folkhögskola 8-10 februari 2019
Jag anmäler mig till kurs enligt nedan:
Kursavgift: 1 200 kr (600 kr, ungdom upp till 18)
Fiol snabb

Fiol normal

Fiol halvfart

Durspel

Durspel halvfart

Viskurs

Nyckelharpa

Nyckelharpa halvfart

Blåsarkurs

Kurs för barn

Gitarr

Dans

Jag gick på Sjövik 2018 och kommer på vinterträffen
Namn: ............................................................................................................................................................
Personnummer: ååmmdd-nnnn .............................................................................................................
Adress: ...........................................................................................................................................................
Postnummer ....................... Ort: ............................................................ Telefon: ................................

Kost och logi:
Dubbelrum

natt fre/lör

natt lör/sön

(500:-/natt)

Familjerum (end. barnfam) (350:-/natt)
Masslogi

(100:-/natt)

Egen husvagn/husbil, anländer ............dag (50:-/natt)
Extra kvällsmat fredag

(+80:-)

Önskar ej logi
Övriga önskemål: vill dela rum med, specialkost, etc.

Anmälan skickas till: Västergötlands Spelmansförbund
c/o Anders Brissman
Västra Långgatan 93 B 543 33 Tibro

