6
En folkfest
för alla
där vi skapar
möten genom
musiken för
människor
från hela världen

En folkfest för alla där vi skapar möten genom musiken för människor från hela världen
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Konserter, workshops och kurser...
...allspel, buskspel och dans

6 augusti kl 10–24
Bohusläns Museum
Fri entré!

www.uddevallafolk.se

Låtkurs med Alf Olsson
kl 10 –13
Spisrummet
Låtar från Svanskog, i gränstrakterna Värmland-Dalsland. Energifylld
musik med drag från flera håll i
den västsvenska musiken. Alf Olsson är riksspelman och har lång
erfarenhet av att lära ut låtar. Kursen riktar sig till
dig som kan ditt instrument och är van vid att lära
på gehör. Obs! Kursavgift. Endast på denna kurs.
Kursavgift: 350 kr.
Anmälan och betalning via muséets biljettjänst
Nortic. https://www.nortic.se/ sök på Bohusläns
Museum.

Västsvensk låtkurs
– Bohuslän, Dalsland, Västergötland
kl 10 –13
Hörsalen
Lär dig några låtar från västra Sverige under
festivallördagen! Kursen riktar sig till dig som kan
ditt instrument och är van vid att lära på gehör.
Ingen föranmälan till kursen. Ingen avgift.
Kursledare:
Bohuslän – Joar Skorpen
Dalsland – Caroline Malmberg
Västergötland – Michael Eriksson

Kurs i näverlursspel
med Britt-Marie Jonsson
och Barbro Forsgren
kl 10 –13
Båthallen
Britt-Marie Jonsson och Barbro
Forsgren håller i kursen i att spela näverlur. Vi pratar om hur du får ljud i näverluren och vilka toner
du kan spela.
Vi tar upp rundblåsning och näverlurssamelsurium.
Du behöver inte kunna läsa noter, du får improvisera på luren. Vi har några lurar som du kan låna.
Ingen föranmälan till kursen, ingen avgift.

Alla konserter och nästan alla
kurser är gratis!

Kurs i kulning och trall
med Marika Appelholm
kl 10 –13
CGB-salen
Kulning och trall handlar om
att använda sin egen röst. Tjusningen i kulning ligger framförallt i de trolska och
lite mystiska tongångarna. När du trallar för du de
dansande framåt med rösten som ditt instrument.
Låt Marika leda dig genom upptäckandet av trall
och kulning.
Ingen föranmälan till kursen, ingen avgift.

Workshop för barn med Sabina
Henriksson
kl 11.45 –12.45
Båthallen, yttre rummet
Direkt efter familjekonserten fortsätter Sabina
med workshop för barn och unga. Kom och prova
att göra dina egna instrument!
Ingen föranmälan, ingen avgift.

Workshop för ungdomar med
Västra Låtverkstan
ca kl 15
Båthallen
Kom och prova att sjunga/spela med andra ungdomar! Workshop under ledning av Jenny Gustafsson och Anders Ådin. Du behöver inte ha några
förkunskaper i folkmusik, ta med dig ditt instrument och kom!
Min. ålder 12 år. Ingen
föranmälan, ingen
avgift.

Danskurs med Ingegerd och Jimmy
kl 16 – 17
Spisrummet
Lär dig grunderna eller putsa
upp dina gamla danssteg så
att du kan sväva ut på dansgolvet under kvällens dans till
levande musik!
Ingen föranmälan, ingen
avgift.
Dansen i Hörsalen börjar ca kl 20.

www.uddevallafolk.se

Familjekonsert –
Sabina Henriksson
kl 11
Hyllan
Sabina Henriksson berättar,
sjunger och spelar på spännande, forntida instrument
– flöjter, pipor, mungiga,
trumma, kantele, brummare,
rebec mm.
Efter konserten får alla slöjda ett par egna sten
åldersinstrument!

Konsert –
Amper & Petrini

Konsert – Det Blev Handgemäng
ca kl 17
Hyllan
Det Blev Handgemäng är inget bluesband, inget
countryband och inget rootsband. De kan sin skit,
men är inget band som konserverar musik och
låser in den på museum. Istället spelar de amerikansk folkmusik på ett sätt som gör att den känns
angelägen.

ca kl 13
Hyllan
Emilia Amper, nyckel
harpa, och Anna Petrini, blockflöjt, möts. De
blandar och utforskar – varför överlever viss musik
i århundraden? Nordisk folkmusik möter tidig
musik från Europas alla hörn och eget. Det blir – ny
musik! I samarbete med Frontside festival.

Allspel
kl 14
Hyllan
Spelmännen samlas för att spela låtar från Väst
sverige tillsammans. Spelledare är Helen Stark och
Caroline Malmberg.

Konsert Spöket i Köket
ca kl 19
Hörsalen
Spöket i Köket är en urkraft på folkmusikscenen.
Ett svenskt/danskt folkfusion-storband med sällan
skådad partypotential. Spöket hanterar lika väl
skira visor och polskor som käftsmälliga reels och
schottisar. Fyra språk och tjugotalet instrument!

Dans till västsvenska spelmän
Konsert – Västra Låtverkstan
ca kl 18
Hörsalen
Västra Låtverkstan består av ungdomar och två instruktörer. De träffas fyra helger per år och bygger
upp ett konsertprogram med västsvensk folkmusik
i inspirerande form som de sedan turnerar med.
En svängig energiinjektion utlovas! Ledare är Jenny
Gustafsson (fiol) och Anders Ådin (gitarr, vevlira).

www.uddevallafolk.se

ca 20.00 – 23.45
Hörsalen
Ranrike Spelmän, Dalslands Spelmansorkester,
Bokenäsets Ådra, Uddevalla Spelmanslag, MacRill.

Dessutom – instrumentakuten!
Under dagen är Tonbyggaren på plats. Tonbyggaren är en butik och verkstad för fiol-altfiol-cello-bas. Köp nya strängar eller kanske något annat
som du behöver. Har du frågor om din fiol? Passa
på att fråga Instrumentakuten!
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