Vi vill önska er välkomna till 2022 upplaga av Östergötlands folkmusikläger för
barn och unga!
Vi kommer i år att ra 35-årsjubileum, så var beredda på något extra!
TID OCH PLATS: Måndagen den 20 juni kl 10.00 t.o.m torsdagen den 23 juni 2022
på Östgötagården strax utanför Rimforsa.
ELEVERNA är ungefär nio år och uppåt och spelar något trevligt instrument.
INNEHÅLLET på lägret kommer att vara svensk folkmusik på gehörsbasis blandat
med sommarliv utomhus. Ni får sova tillsammans i fyrbäddsrum. Maten lagas på
plats och för den badsugne finns sjön Åsunden.
På lägret kommer ni träffa duktiga, högskoleutbildade musikpedagoger med
många års erfarenhet, på olika instrument. Deltagarna får spela på sina instrument,
dagarna i ända, men också sjunga, bada, äta glass och busa. På kvällarna blir det
sång, lekar, lägerbål och kanske en godnattsaga.
Lägret avslutas med en konsert för hämtande föräldrar kl.15.00 på torsdagen. Sen
får alla åka hem!
ÅRETS LÄRARE:
Christer Samuelsson, fiol
Ebba Hellsten, fiol
Lisa Johansson, sång
Pers-Nils Toft, klarinett
Jonas Jansson, gitarr
och årets ungdomspedagog:

fi

Axel Samuelsson, fiol

DELTAGARAVGIFT 2 900 kr
(i avgiften ingår medlemsskap i Östergötlands Spelmansförbund)
Deltagaravgiften ska vara på föreningens konto senast den 1 juni. Inga kontanter
mottages! Anmälan är bindande. Var vänlig att både betala deltagaravgift och
maila in blanketten, tack! Bägge krävs för en giltig anmälan.
PG nr 39 18 89-3 Föreningen Folkmusikläger för barn och ungdom.
Betalar du via Internet måste du tydligt ange vilket/vilka barn anmälan avser!
Anonyma pengar är mycket svåra att spåra.
Namn:

Födelseår:

Adress:

Postadress:

Instrument:

Spelat hur länge:

Deltagarens telefon nr:

Närmast anhörigs telefon nr:

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

FRÅGOR ställs till Ida Hellsten 0761-456959 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:
Ida Hellsten
Skolvägen 12D
13754 Tungelsta

