Stråkstödet är en föräldraförening som ger oss
ekonomiska bidrag så vi kan fortsätta med vår
lägerverksamhet, vilket vi är väldigt glada för.
Om du inte redan är medlem i Stråkstödets förening kommer
du få en länk till din mejl för godkännande av medlemskap.

Kursen görs i samarbete med:

bjuder in till
sommarläger 16-21 juni 2018

Välkommen till
Glimåkra folkhögskola
Följ oss gärna på Facebook ”Stråkforum Malmö”

Lägret är för ungdomar som spelar fiol, altfiol och cello.

Rekommenderad ålder är 10 år och uppåt men yngre elever är välkomna
förutsatt att du har en vuxen med dig.
Lägret innehåller såväl workshops som stråkorkester och samspel med
pianist. På kvällarna anordnas kvällsmusik där alla får möjlighet att spela
för varandra.

Uppstart och samling kl 11.00 lördagen den 16 juni.

Plats: Glimåkra folkhögskola,
Gamla Sibbhultsvägen 5.

Transport: Tåg till Osby sen

buss 545 till Glimåkra busstation. 5 minuters promenad till
folkhögskolan.

Boende: På elevhemmet bor man i rum om 2 eller 3 personer. Två
rum delar toalett och dusch. Täcke och kudde ska du själv ta med.
På gångavstånd finns det mataﬀär och kiosk.

Kursen avslutas med en lunchkonsert den 21 juni kl 11.00 i Glimåkra

kyrka. Familjer och vänner är varmt välkomna att komma och lyssna.
Därefter gemensam lunch (anmälan krävs för er som inte är deltagare på
kursen, pris 65 kr).
Mer information kommer via
mejl i samband med antagning.

Datum: 16-21 juni 2018. Sista

anmälningsdag är den 18 maj.
Du anmäler dig på Stråkforums
hemsida under fliken ”läger”.

Lägeravgift: 4100 kr vilket

inkluderar undervisning och
boende med helpension.
I samband med bekräftelse av antagning skickas faktura ut
som ska vara betald före lägrets start.
Medföljande vuxen betalar 2815 kr för kost och logi.

Vi som är lärare på lägret:
Kursledare: Frida Silfverberg - cello
Lärare:
Siri Skansberger - fiol
Pianist och ytterligare en lärare på stråk finns med på lägret.

Anmälan görs via Stråkforums hemsida:
www.strakforum.se under fliken ”läger”

Sista anmälningsdag: 18 maj
Vid frågor kontakta Frida Silfverberg: frida@strakforum.se

