
Uddevalla	  
kommun	  

Folkmusikkurs	  17	  –	  18	  maj	  i	  hjärtat	  av	  Bohuslän	  
Välkomna	  8ll	  folkmusikkurs	  samt	  spelmansstämman	  ”Kom	  och	  spela	  din	  

musik”	  i	  Bokenäs	  Bygdegård	  utanför	  Uddevalla	  
	  	  

Kursen	  vänder	  sig	  3ll	  ungdomar	  från	  13	  år	  och	  uppåt.	  Alla	  instrument	  är	  välkomna.	  
Undervisningen	  sker	  med	  gehörsutlärning	  och	  låtarna	  är	  huvudsakligen	  från	  Bohuslän	  och	  Dalsland.	  

	  	  
Ledare	  är:	  Sara	  Mar8nsson,	  Joar	  Skorpen	  samt	  Jimmy	  och	  Ingegerd	  (dans)	  

	  	  
Vi	  börjar	  på	  fredag	  kl.17.00	  med	  inkvartering	  och	  mat	  i	  bygdegården,	  och	  däreHer	  börjar	  kursen.	  
Kursen	  avslutas	  i	  samband	  med	  uppspelning	  på	  stämman	  kl.	  17.30.	  Kanske	  vi	  också	  spelar	  några	  av	  

låtarna	  på	  scenen	  och	  3ll	  dansen	  på	  kvällen.	  
	  	  

Inkvarteringen	  sker	  i	  masslogi	  på	  golv.	  Du	  behöver	  luHmadrass/liggunderlag	  och	  sovsäck.	  
I	  kursavgiHen	  ingår	  alla	  mål3der	  från	  kursstart	  3ll	  kursavslut.	  	  

Mer	  informa3on	  får	  du	  när	  du	  anmält	  dig.	  	  	  
	  

Kursen	  kommer	  aL	  kosta	  250:-‐/person.	  (då	  ingår	  eL	  års	  medlemskap	  i	  Bokenäsets	  Ådra)	  
	  

För	  mer	  informa3on	  kan	  du	  ringa	  Helen	  Stark:	  0522-‐865	  04	  eller	  0722-‐04	  99	  93.	  
Du	  kan	  också	  kontakta	  Helen	  Stark	  på	  epost:	  holge.troll@gmail.com	  

	  	  
I	  samband	  med	  anmälan	  säUer	  Du	  in	  kursavgiWen	  på	  Pg	  432	  29	  10	  –3,	  Bokenäsets	  Ådra.	  Skicka	  

anmälan	  8ll:	  Bokenäsets	  Ådra,	  Hee	  315	  Dalekullen,	  451	  94	  Uddevalla	  
	  	  

Anmälan	  skall	  vara	  oss	  3llhanda	  senast	  den	  6	  maj.	  Du	  är	  inte	  anmäld	  förrän	  kursavgiHen	  är	  inbetald.	  
"-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
o	  Ja,	  jag	  anmäler	  mig	  3ll	  folkmusik-‐kurs	  17-‐18	  maj	  2013.	  
	  	  
	  Namn:…………………………………………	  	  	  	  Personnummer………………….…	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tel:	  ……………………………	  
	  	  
Adress:……………………………………….	  	  	  	  	  Ort:……………………………….	  	  	  E-‐mail:……………………………………….	  
	  	  
Ålder:……..	  Spelår:……………..	  	  Instrument	  …………………….	  Allergi/specialkost?……………………………...…	  
	  
Målsmans	  underskriH:………………………………………	  
	  


