Nybörjarkurs – vuxna
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Vi söker fler kursdeltagare
till nybörjarkurser i dragspel
Vi har idag två kurser (grupper) med drygt 20 kursdeltagare med
Britt-Marie Jonsson som ledare.
En kurs i Gävle på onsdagar med starttid kl 17.30 och en kurs i
Sandviken på torsdagar med starttid kl 16.00. Kurserna startade
i maj 2022.
Vi har ytterligare någon eller några kursplatser kvar.
Sista anmälningsdag 1 september. Anmäl dig snarast.
Detta är en nybörjarkurs för dig som längtar efter att lära dig spela
dragspel. Vi har inga förkunskapskrav, annat än att Du förfogar
över ett instrument. Piano- eller knapp spelar ingen roll.
Vi kommer inte att använda noter då kursen är en gehörskurs,
vilket innebär att Du lär dig genom att ”härma” ledaren.

Ledare: Britt-Marie Jonsson, har arbetat som
musiklärare, spelar främst gammeldansmusik.

Fokus kommer att ligga på att spela till dans och vi lär oss att
spela vals, schottis, polka, hambo i ett dansant tempo. Målet är att
kursdeltagarna efter kursen har kunskaper så de kan bli aktiva i
olika spelgrupper i Sandviken, Gävle och Hofors. Du kan då välja
mellan fyra–fem olika spelgrupper.
Kursen för nybörjare pågår i två år och omfattar cirka 80
kurstillfällen.
Kursavgift: Kursdeltagarna binder sig för en termin i taget. Upp
till 20 kurstillfällen per termin. Avgift 110 kronor per kurstillfälle.
Britt-Marie Jonsson har spelat dansmusik i närmare 40 år, framför
allt gammeldans och folkdans. Efter att ha jobbat några år som
musiklärare valde hon att ha musiken som hobby.
Vi kallar kursverksamheten Kursprojekt Gästrikland. Bakom står Sandvikens
Spelmanslag, Folkdanslaget Rillen i Gävle och Gästriklands Folkdansring (folkdanslagens
distriktsorganisation). Vi erbjuder kurser för vuxna nybörjare i fiol, dragspel, gitarr,
nyckelharpa och klarinett samt fortsättningskurser i låtspel på fiol, gitarr, nyckelharpa
och möjligen andra instrument. Ett antal nybörjarkurser i gammeldans, polskor med flera
danser kommer också att erbjudas.
Vi samarbetar med Vuxenskolan. Vi har ekonomiskt stöd av Vuxenskolan, Gästriklands
Spelmansförbund, Gunvor Göranssons Kulturstiftelse, Lars Bucans Kulturstiftelse,
Gästriklands Kulturhistoriska Förening, Sandvikens kommun och Region Gävleborg.

Britt-Marie med dragspel och Britt-Marie
med Durspel.

Anmälan snarast till
Göte Andersson:
Sandvikens Spelmanslag,
tel 070-575 54 00
Mer info om kursen:
Göte Andersson eller
www.sandvikensspelmanslag.se

