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För varje kurs finns detaljerad  
info på hemsida
www.sandvikensspelmanslag.se

Fiol och dragspel

Sista anmälningsdag: 15 sep
Anmälan och frågor:  
Göte Andersson,  
tel 070-575 54 00

• Fiolkurs för vuxna nybörjare.  
Evelina Höglund Åström mfl

• Dragspelskurs vuxna  
nybörjare. Britt-Marie  
Jonsson 

• Fortsättningskurs,  
Lisa Rydberg

Kursprojekt Gästrikland

Nybörjarkurs dans för vuxna 
Lär dig dansa Polka, Snoa,  
Schottis och Polska
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Detaljerad information om varje kurs på hemsida:  
www.sandvikensspelmanslag.se

Inga krav på förkunskaper.  
Kungsgården,  
Ovansjö Folkdanslag,

10 kurstillfällen. Avgift 350 kr

Sista anmälningsdag 15 sep

Anmälan och frågor:  
Karin Skogh:  
tel 070–336 19 93

Kursprojekt Gästrikland

Nybörjarkurser 
Pardanser, uppställningsdanser, 
polskor och linedance.
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För varje kurs finns detaljerad  
info på hemsida 
www.sandvikensspelmanslag.se
och www.folkdans.com

Sista anmälningsdag  
10 september
Anmälan och frågor:  
Lena Jönsson  
tel 070–288 34 99
Sandviken,  
Högbo Folkdansgille

Kursprojekt Gästrikland
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För varje kurs finns detaljerad info  
på hemsida
www.sandvikensspelmanslag.se
och www.rillen.se

Nybörjarkurser 
Gammeldans, folkdans, polskor, 
gillesdanser och gästrikedanser.

Sista anmälningsdag:  
4 september
Anmälan och frågor:  
Marita Hållén:  
tel 070–274 56 46

Gävle,  
Folkdanslaget Rillen

Kursprojekt Gästrikland
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För varje kurs finns detaljerad  
info på hemsida
www.sandvikensspelmanslag.se

Nya kurser:  
Harpa, gitarr & klarinett

Sista anmälningsdag: 15 sep
Anmälan och frågor:  
Göte Andersson,  
tel 070-575 54 00

• Nybörjarkurs nyckelharpa,  
Christer Sundbom

• Folkmusik på gitarr,  
nybörjarkurs och fortsättnings-
kurs, Simon Larsson

• Nybörjarkurs klarinett & träblås. 
Bertil Fält & Olle Nilsson.

Kursprojekt Gästrikland

Mer info om alla kurser.

Se detaljerna  
för varje kurs på

www.sandvikensspelmanslag.se

20 kurser – spel och dans  Läs detta först


