Mer info om våra kurser - Kursprojekt Gästrikland
1. Sammanfattning; Just nu deltar 53 personer i fem kurser som startade hösten 2021. 39 vuxna
nybörjare deltar i fyra kurser och lär sig spela fiol och låtar. Dessa kurser omfattar 80 kurstillfällen och pågår i
cirka två år.Vi har fyra fiolpedagoger som leder dessa kurser. Tre av dessa har utbildning som fiolpedagoger
och arbetar eller har arbetat på kulturskolorna i Gävle och Sandviken.
Vi har även en kurs med 14 personer som redan kan spela och som vill utveckla sitt spel. Lisa Rydberg, en av
landets ledande folkmusiker, leder denna fortsättningskurs.
Vi planerar starta flera nya kurser i år för vuxna nybörjare. Vi går nu ut med kurser i dragspel, durspel och
låtspel (folkmusik) på gitarr. I höst planerar vi erbjuda fler nybörjarkurser för vuxna i fiolspel, nyckelharpa,
sång och även dans. Vi planerar nya annonser i augusti och september.
Sandvikens Spelmanslag, folkdanslaget Rillen och folkdanslagens distriktsorganisationen Gästriklands
Folkdansring samarbetar om kursverksamheten som vi döpt till Kursprojekt Gästrikland.
2. Bakgrund & syfte. Vi tror att det finns många vuxna personer som vill lära sig spela fiol och andra
instrument och som vill spela folkmusik. 2019 annonserade Sandvikens Spelmanslag i Sandviken om
nybörjarkurser riktade till vuxna och över 20 personer anmälde sig. 2020 startade samarbetet med Rillen och
Gästriklands Folkdansring och vi annonserade till hela befolkningen i Gästrikland. Då anmälde sig över 25
personer. Och samma sak hände 2021. Vi har också fått frågor om vi kan erbjuda kurser även i dragspel,
nyckelharpa och sång. Vi har organiserat våra kurser så att de som går en kurs på 80 kurstillfällen ska kunna
lära sig tillräckligt mycket för att sedan börja spela i ett spelmanslag eller en spelgrupp. De som går våra kurser
får därmed möjlighet att spela i någon grupp resten av livet om de har lust. Folkdanslaget Rillen, Gefla
Spelmän, Sandvikens Spelmanslag och Torsåkers spelmanslag välkomnar nya medlemmar.
Genom samarbetet i Kursprojekt Gästrikland får Sandvikens Spelmanslag, Rillen och Gästriklands
Folkdansring resurser så att vi kan nå ut till alla hushåll i Gästrikland, cirka 70 000 hushåll, och hitta
kursdeltagare. Och vi har engagerat skickliga ledare för våra kurser.
Statistiken talar faktiskt för att kursverksamheten borde kunna expandera kraftigt. I Dalarna finns det en
spelman per cirka 200 invånare. I Hälsingland finns det en spelman per cirka 600 invånare. I Gästrikland finns
en spelman per cirka 1 000 invånare, 160 spelmän i jämförelse med cirka 160 000 invånare. Det är därför fullt
sannolikt att många fler anmäler sig till våra kurser.
3. Flera nybörjarkurser för vuxna i fiol och låtspel. Vi planerar starta minst ytterligare två kurser i fiol och
låtspel höst. Är Du själv intresserad eller känner Du någon som är intresserad? Vi är beredda att redan nu i vår
ta emot anmälningar. Är Du intresserad av att lära dig spela nyckelharpa? Ring oss och anmäl intresse.
4. Vill Du hjälpa till och sprida information så att fler kan delta i våra kurser? Vi söker nu personer som
kan tänka sig att hjälpa till och sprida information om våra kurser på sin hemort. Trots alla annonser, via
tidningar och via Internet, så är lokal personlig kontakt ett av de starkaste alternativen om vi ska hitta fler
kursdeltagare. Kan Du tänka dig att vara kontaktperson för Kursprojekt Gästrikland på din hemort? Tanken är
att då sprider Du information via dina egna kanaler om våra kurser till de som Du tror kan vara intresserade. Du
kan också komma med förslag om kurser som vi borde starta, kanske just på din ort. Ring oss.
5. Mer detaljer. Gå till vår hemsida, www.sandvikensspelmanslag.se. Där hittar Du mer detaljer om
pågående och planerade kurser.
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