Corona har ställt till det, för många! Av olika anledningar blev det inget läger i Smålands
Spelmansförbunds regi 2020. Vår förening har ändå möjlighet att erbjuda ett läger, så det gör
vi, i år. Nästa år kommer spelmansförbundet igen!
Vi anpassar verksamheten så att den ska vara corona-säker, vi dansar inte, vi sover glesare,
vi kommer att reglera matköerna, och så vidare. Lite beroende på hur många deltagare just
detta läger får, så kommer vi att anpassa avslutningskonserten, antingen live, eller inspelad.
Vi återkommer!
Med detta sagt hälsar vi välkomna till;

TID OCH PLATS: Måndagen den 20 juli t.o.m torsdagen den 23 juli 2020 på
Gransnäs strax utanför Aneby. https://goo.gl/maps/SjxrAe9HSvfH8eSAA
ELEVERNA är ungefär nio år och uppåt, alltså ingen övre åldersgräns! och spelar något
trevligt instrument.
INNEHÅLLET på lägret kommer att vara svensk folkmusik på gehörsbasis blandat med
sommarliv utomhus. Ni får sova tillsammans, men inte fler än två i varje rum. Enkelrum
finns också! Maten lagas på plats och för den badsugne finns den klara, vackra Assjön.
På lägret kommer ni träffa duktiga, musikpedagoger med många års erfarenhet, på olika
instrument. Deltagarna får spela på sina instrument, dagarna i ända, men också sjunga, bada,
buskspela och om intresse finns också få enskilda lektioner.
Lägret avslutas med en konsert, antingen på plats för hämtande föräldrar, eller digitalt om vi
kanske blir för många.
Ida Hellsten

Ebba Hellsten

sång och bas

fiol/stråk

Studerar folklig sång på KMH i
Stockholm. Har lång erfarenhet av att
kompa och spela motstämmor på bas.
Fantastisk arrangör.

Spelman med mycket stor repertoar,
från många platser i landet. Gör kluriga
stämmor och lär oss att dansa, så att det
svänger när vi spelar.

Lisa Hellsten Reuber
fiol/stråk
Riksspelman

Har lång erfarenhet av att undervisa, på läger
och i kulturskola. Sjunger fina, och fula! visor.
Kan spela grovt och grannt.

På kvällarna blir det sång, lekar, lägerbål och kanske en godnattsaga och buskspel såklart!
DELTAGARAVGIFT 2 700 kr
Deltagaravgiften ska vara på föreningens konto den 18 juli. Inga kontanter mottages!
Anmälan är bindande. Var vänlig att både betala deltagaravgift och skicka/maila in talongen,
tack!
PG nr 39 18 89-3 Föreningen Folkmusikläger för barn och ungdom.
Betalar du via Internet måste du tydligt ange vem anmälan avser!

Namn:
Adress:
Instrument:
Deltagarens telefon nr:

Födelseår:
Postadress:
Spelat hur länge:
Närmast anhörigs telefon nr:

Mail:
Jag vill bo ihop med:
Särskilda matbehov/allergier:
Jag är ok med att vara med på bild som kan delas i sociala medier:

Ja!

Nej!

Om under 18 år, målsmans tillåtelse och underskrift. ____________________
Anonyma pengar är mycket svåra att spåra.
FRÅGOR ställs till Lisa Hellsten 0725-757 252 eller till folkmusik@hotmail.se
Du kan både skicka in din anmälan till folkmusik@hotmail.se men lägg märke till .se!!!
eller med riktig post till:
Lisa Hellsten Reuber
Beckhemsvägen 41
573 42 Tranås

Hjärtlig välkommen till ett riktigt
höjdarläger!
https://goo.gl/maps/SjxrAe9HSvf
H8eSAA

