Information om kurser våren 2020
Ungdomar (upp till 25 år) och studerande (u & s) har reducerat pris. Kursdeltagare i fredagskurser
erhåller 50 % rabatt på konsertkvällarna under de fredagar kursen varar.

Fördjupningslaboratorium i polskedans
-

med Erik Mägi, Emma Rydberg och Samuel Lundh

I gränslandet mellan danskurs och socialdans
laborerar vi med olika ingångar i att dansa polska.
Deltagarna guidas genom en process där varje
person får uttrycka vad vi vill utforska och fördjupa
oss i. Vi övar bland annat kommunikation och
improvisation, dansteknik och musikalisk känsla
samt samspel med varandra och med musiken. Som
följare, som förare och allt däremellan. Tillåtande,
inkluderande och normkreativ pedagogik. Du
behöver kunna grunderna i polskedans för att kunna
delta.
Kurstillfällen: Fredagarna 13 mars, 20 mars och 27 mars.
Tider: 18:20-19:50.
Kursavgift: 200 kr; (u & s 150 kr) betalas in på pg 107741-1 eller Swish 1236085450
Anmälan: kurser@folkmusikkafeet.net. Ange ”Polskelab + ditt namn”
Frågor kring innehåll: erikmagi@gmail.com
Erik Mägi har hållit folkdanskurser i drygt femton år, med särskilt intresse för närvaro och lekfullhet.
Emma Rydberg är uppväxt i Folkmusik-Göteborg och har samma passion för fiolspelet som för
dansen. Samuel Lundh är nyckelharpist i band som Bäckafall och folkmusiker sedan barnsben.

Polskekurs för vana dansare med Håkan och Ingela Lindberg
Orsapolska, Snoepolska från Halland, Bondpolska från Viksta
och Storhurveln från Funäsdalen.
Spelman: Björn Johnsson, en erfaren dansspelman.
Dansinstruktörer: Ingela och Håkan Lindberg, erfarna
polskedansare och instruktörer.
Kavaljerer samt damer som vill dansa kavaljer är av erfarenhet
extra välkomna för att skapa bättre kursutbyte för samtliga.
Kursdatum: 14 feb, 21 feb, 28 feb och 6 mars.
Tider: 18:20-19:50.
Kursavgift: 300 kr (u & s 200 kr) in på pg 107741-1 eller Swish
1236085450
Anmälan:kurser@folkmusikkafeet.net
Ange: ”Polskekurs februari” + ditt namn + ”dam” alt. ”kav.”
Frågor: Håkan Lindberg, 0302-36783.
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Spelmanslag
Kursen omfattar hela våren med start den 24/1 och
avslutning den 24/4. Alla spelmän med akustiska instrument
är välkomna Du bör ha något eller några års erfarenhet på
ditt instrument.
Konstnärlig ledare: Jon-Olov Woxlin.
Några ur spelmanslaget leder oss när inte Jon-Olov är med.
Vi spelar till dans den 24:e april.
Kostnad: 500 kr (u & s 300 kr)
Tider: 17:30 – 19:15 med paus för fika
Kursavgiften betalas in på pg 107741-1 eller Swish
1236085450. Ange namn + spelmanslaget
Anmälan och frågor: Henrik Åberg, 0729-707 156
henrik@folkmusikkafeet.net

Viskurs med Maria Röjås
-i samarbete med Malungs folkhögskola¨
Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om svensk vokal
folkmusik. Förutom att du lär dig några visor och trallar, kommer du
att få lite tips kring sångteknik och utförandepraxis.
Plats: Viktoriahuset, Linnégatan 21, Göteborg
Tid: 25/4 kl 9.30-17.00
Maria håller även en kostnadsfri visstuga kvällen innan kursen,
fredagen den 24/4 klockan 18.30-19.30 på Folkmusikkaféet.
Information: lars-gunnar@folkmusikkafeet.net, 070-3327781
Kursanmälan till kurser@folkmusikkafeet.net senast 27/3
Kostnad: 400 kr (u & s 200 kr), betalas in i samband
med anmälan på PG 107741-1 eller Swish 1236085450.
Ange namn + viskurs.

Tillsammansgruppen
Genom alla tider har vi lekt på fest och till vardags, barn
som vuxen.
Tillsammansgruppen ger dig möjlighet att ta del av denna
roliga tradition.
Stora som små är varmt välkomna att hänga med i
vindlande långdanser och visor.
Det är motion för både kropp som knopp!
Kurstillfällen: 7/2, 28/2 samt 3/4
Tider: 18:00 till 19:45 med tid för fika
Instruktörer: Gunnel Sjögren och Gunilla Sellersjö
Kostnad: Gratis
För barn i sällskap med någon vuxen
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