
 

Låtspelskurs Barn-och 
Ungdom med 

 Josefine Persson 

 
Bohusläns Spelmansförbund bjuder in till låtspelskurs med Josefine 
Persson. Kursen passar alla åldrar och alla nivåer. Utlärning kommer att 
ske på gehör. Ta med ditt instrument och en öppen inställning till sång - det 
kan tänkas att vi sjunger litegrann också! Alla instrument är välkomna! 
 
Josefine spelar fiol och flöjt och har precis fördjupat sig i den svenska 
folkmusikskatten vid Malungs folkhögskola. När hon inte spelar folkmusik 
skriver hon egna visor eller spelar fiol i medeltidsmetalbandet Black Magic 
Fools. 
 
I kursen kommer Josefine att lära ut låtar som hon själv gillar och som gruppen 
tycker om. Det kan tex. bli något svenskt, från Västergötland eller någon 
annanstans, något Skotskt, något ifrån Balkan eller något ifrån Black Magic 
Fools repertoar. 
 
Vi kommer att spela tillsammans och avslutar eventuellt med ett kort 
framförande inför publik kl 14.00. 
 
Noter kan mejlas till kursdeltagare efter kursen om så önskas. Ta gärna med 
inspelningsutrustning! 
 
När  Lördagen 5 augusti kl. 10:00 – 13.00 
Var  Bohusläns Museum, Uddevalla 
Kostnad Ingen kostnad – fika ingår 
Anmälan      Senast 1/8 till Lotta Johansson, lottastrand@live.se , 073-9233500 
Arrangör Bohusläns Spelmansförbund 
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