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för alla 

där vi skapar 
möten genom 
musiken för 
människor 

från hela världen

Bohusläns Museum
Fri entré!

3 augusti kl 9–24

Konserter, workshops och kurser... 
                                  ...allspel, buskspel och dans
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Låtkurs med Mats Berglund
kl 9 –12 
Spisrummet
Låtar från Värmland, Vänertrakten 
mm. Kursen riktar sig till dig som kan 
ditt instrument och är van vid att lära 
på gehör. Obs! Kursavgift. Endast på denna kurs.
Kursavgift: 300kr.  
Anmälan och betalning via muséets biljettjänst 
Nortic. https://www.nortic.se/ sök på Bohusläns 
Museum.  
Frågor? Anki Lövgren, knaverstad@gmail.com.

Västsvensk låtkurs 
– Bohuslän, Dalsland, Västergötland
kl 9 –12 
Hörsalen
Lär dig några låtar från västra Sverige under 
festival lördagen! Kursen riktar sig till dig som kan 
ditt instrument och är van vid att lära på gehör. 
Ingen föranmälan.
Kursledare:  
Bohuslän – Pernilla Stendahl 
Dalsland – Einar Hansander 
Västergötland – Jan Blom 

Workshop med Västra Låtverkstan
kl 14.30 –15.30 
Båthallen 
Gruppen består av ungdomar (14-20 år) som till-
sammans med två instruktörer träffas fyra helger 
per år och bygger upp ett konsertprogram med 
västsvensk folkmusik som de sedan turnérar med 
under vår/sommarhalvåret. 
Är du nyfiken på Västra låtverkstan, västsvensk 
folkmusik och vill prova att sjunga/ spela på ge-
hör tillsammans med andra ungdomar? Prova på 
under ledning av Jenny Gustafsson (fiol) & Anders 
Ådin (gitarr, vevlira). Du behöver inte ha några för-
kunskaper i folkmusik, ta med dig ditt instrument 
och kom! Min. ålder 12 år. Ingen föranmälan.

Workshop i näverlursspel 
med Britt-Marie Jonsson
kl 10 –12 
Bohusläns museum
Kursen riktar sig till dig som har tidigare vana 
av lurspel eller andra instrument med liknande 
blåsteknik (t.ex. trumpet/trombon/valthorn).  Vi 
kommer att spela både efter noter och på gehör. 
Kursdeltagare och instruktörer har en gemensam 
konsert efteråt. 
Frågor/anmälan: rskulturfond@gmail.com.  
Ange kurs, datum, namn, telefonnummer samt ev. 
tidigare erfarenhet av spel/sång. Meddela vilken 
stämning din näverlur har.

Kurs i kohornspel 
med Ida Malkolmsson
kl 10 –12 
Bohusläns museum
Kursen vänder sig till dig som har tidigare vana av 
kohornspel eller andra instrument med liknande 
blåsteknik (t.ex. trumpet/trombon/valthorn). 
Kursdeltagare och instruktörer har en gemensam 
konsert efteråt. 
Frågor/anmälan: rskulturfond@gmail.com.  
Ange kurs, datum, namn, telefonnummer samt ev. 
tidigare erfarenhet av spel/sång. 

Kurs i kulning med Karin Funseth
kl 10 –12 
CGB-salen
Kulning handlar om att använda 
sin egen röst och har haft ett 
starkt uppsving under de senaste 
åren. Kursdeltagare och instruk-
törer har en gemensam konsert efteråt. 
Frågor/anmälan: rskulturfond@gmail.com.  
Ange kurs, datum, namn, telefonnummer samt ev. 
tidigare erfarenhet av spel/sång. 

Danskurs med Ingegerd och Jimmy
kl 15 –16 
Hörsalen
Lär dig grunderna eller putsa upp dina gamla 
danssteg så att du kan sväva ut på dansgolvet un-
der kvällens dansprogram! Ingen föranmälan. 

OBS!  
Alla kurser är gratis utom Mats-kursen!
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Allspel
kl 12.45 
Hyllan
Spelmännen samlas för att spela låtar från Väst-
sverige tillsammans. Låtarna finns på hemsidan 
så att man kan träna i förväg. Spelledare är Helen 
Stark. Kursdeltagarna från förmiddagens kurser 
spelar också några låtar.

Konsert – Föreningen Årets näverlur
kl 14.30  
Hyllan
Kurs deltagare och instruktörer 
från näverlur-, kohorn- och kul-
ningskurserna har konsert till-
sammans. Vi presenterar våra 
instrument och berättar lite om användningen av 
dem i sitt naturliga sammanhang. 

Föreläsning – Vad är världsmusik
med Said Chaouch
kl 14.45 
Spisrummet
Said Chaouch, grundaren av 
skivaffären World Music Oasis, 
reder ut begreppet ”Världs-
musik”, och delar med sig av erfarenheter och kun-
skap. Han berättar även om stora och historiska 
världsmusikhändelser, artister, skivbolag mm.

Konsert – Västra Låtverkstan
kl 16.00 
Hyllan
Västra Låtverkstan be-
står av ungdomar (14-
20 år) som bygger upp ett konsertprogram under 
fyra helger per år med västsvensk folkmusik som 
de sedan turnérar med under vår/ sommarhalv-
året. De leds av Jenny Gustafsson (fiol) & Anders 
Ådin (gitarr, vevlira). 

Konsert – Faiz Karizi
kl 17.30 
Hyllan
Faiz Karizi är en mycket popu-
lär sångare från Afghanistan 
som har sin bas i Sverige. Han 
har sjungit offentligt sedan 70-talet och turnerar 
i Europa, USA och Australien med sin folklore-in-
fluerade musik.

Konsert Jenny Gustafs son och Mats 
Berglund – Vänerlåt
kl 19.00 
Hörsalen 
Med Sveriges största 
sjö som gemensam 
nämnare spelar Mats 
Berglund och Jenny 
Gustafsson låtar från sydöstra Värmland och nord-
västra Västergötland. Samma melodier återfinns i 
olika varianter runtom Vänern.

Pubspelning  – Zagros Duo
kl 19.00 
Kajkanten
Zagros Duo är Sarkawt 
Karlsson på klarinett 
och Salomon Jakobs-
son på gitarr. De spelar 
musik med rötterna i Mellan östern, främst Kurd-
istan och Turkiet. 

Pubspelning – TisDass
kl 20.00 
Kajkanten
Med akustiska folk liga 
sånger och klassiska 
rocklåtar tar Toua-
reg-gruppen TisDass 
dig från Azawad-öknen till Niameys hektiska gator. 
Gruppen leds av sångaren och låtskrivaren Kildjate 
Aldabe Moussa. 

Pubspelning – Alligator Gumbo
kl 21.00 
Kajkanten 
Bandet är från södra 
Sverige men låter 
som södra Louisiana! 
De har inte bara fått 
nordiska lurviga att 
svänga, utan har 
även prisats i USA för sin musik och sina skivor.

Dans till västsvenska spelmän 
kl 20.15 –24 
Hörsalen 
Ranrike Spelmän, Dalslands Spelmansorkester, 
Bokenäsets Ådra, Uddevalla Spelmanslag, MacRill.
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Ett arrangemang av Bohusläns spelmansförbund, Dalslands Spelmansförbund, Västergötlands Spelmansförbund, ABF, Studiefrämjandet, 
SEF-Sveriges Ensamkommandes Förening Uddevalla, Uddevallakassetten, Uddevalla FN-förening, Songlines, Kulturens, Västra Götalands-

regionen och Bohusläns museum

Konserter, workshops och kurser... 
                                  ...allspel, buskspel och dans

En folkfest för alla 
      där vi skapar möten 
            genom musiken 
                        för människor från hela världen
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