STRÅKMUSIKLÄGER PÅ USKAVIGÅRDEN 2018
nära Nora (f d Orsa stråkläger) 29 juli – 5 aug. (sönd – sönd)
Målgrupp: 7-100 år. Minst 1 års studier – alla nivåer (stud., amatörer) på fiol, viola,
cello, k-bas.
Spelande föräldrar kan anmäla sig som deltagare. Du som spelat förut, kom och rosta
av dig!
Innehåll: Gruppundervisning, orkester (3 nivåer), (kammarmusik). Stor vikt på
ergonomiskt spelsätt. Kvällssamling m gem. spel.
Yngre barn bör ha med en vuxen för övning och stöd. Ev medföljande vuxen får
social roll.
Deltagarna skall vara beredda att spela upp ett stycke för inplacering i rätt grupp.
(Ocarina-lektioner för medföljande, evt?)
Plats: Uskavigården, 15 km norr om Nora
vid sjön Usken. (www.uskavi.se)
Lärare: Anna Arnesson,vln, vla (Nacka)
Lena Brodin, vln, vla (Sthlm)
Eva-Helena Morén vln, vla (Ludvika)
Lovisa Engdahl Nilsson, vcl, k-bas (Nacka).
Kursavgift: 1.600:- (Ocarina 600:-)
Logi: 1.000:Mat: 1.400 lunch på restaurangen på gården,
middag från restaurangen (som matföräldrarna serverar),
frukost, mellanmål, kvällste i vårt självhushållskök.
detta under förutsättning att vi få 2 föräldrar,
som svarar för självhushåll:
Frukost, mellanmål, middag från restaurangen (kl 17.30) kvällste (kl 20.30).
De får hjälp av kursdeltagare. Så ställ upp som matförälder, så får du din matkostnad
reducerad med 500:- (+ ersättn f bilkostn för matinköp).
Anmälningsavgift: 500:- (som dras från kursavgiften)
Resa: Tåg t Örebro, buss t Nora, buss t Uskavigården – eller egen bil, evt samåkning.
Kursen slutar med konserter lörd kväll och sönd kl.13. Alla välkomna!
Anmälan: Senast 2/5 genom att fylla i nedanstående talong (skicka med post) samt
betala in anmälningsavgift till
Lena Brodin, personkonto 4395 - 00 450 89,
Baggensgatan 15, 111 31 Stockholm, 08-20 46 36 / 0708-24 16 95)
Välkomna!

(Kursledare)

ANMÄLAN TILL STRÅKLÄGER PÅ USKAVIGÅRDEN, 29/7 – 5/8, 2018
vilken sändes per post till Lena Brodin, Baggensgatan 15. 111 31 Stockholm
samtidigt med anmälningsavgiften 500:- till personkonto 4395 - 00 450 89
SENAST DEN 2 MAJ.
Deltagarens namn...........................................................Ålder......Instrument................
Lärarens namn:............................................................................
Senast spelade stycke........................................................................
Evt medföljande familjemedlem.........................................................Ålder...................
Målsmans namn...........................................................................................................
Vill du spela ocarina (finns instrument att låna)......................................
Jag ställer gärna upp som matmamma/-pappa (först till kvarn!).................
Adress............................................................................................................
gata e d
postnr
kommun
Mejladress...............................................................Tel …............................................
Jag/vi reser med egen bil....................

tåg/buss........................

Om egen bil, finns plats för samåkning för ….... personer?
Då alla bor i flerbäddsrum, är någon snarkare?......................(det finns tältplats!)
Allergi, specialkost? Andra önskemål..............................................

Att du kommit med på kursen meddelas
i början av juni. Ring Lena Brodin för info!

VAR GOD, SKRIV TYDLIGT!!!

