
VAD
Spel, sång och dans

NÄR
27 juni – 1 juli 2016

PLATS
Julita Gård

AVGIFT
2 000 SEK, fem dagars helinackordering
OBS! För boende i andra län än Sörmlands är avgiften 3 500 SEK då 
Södermanlands spelmansförbund reducerar priset för sörmländska 
ungdomar. Ni som bor i andra län - kontakta spelmansförbundet i ert län 
för eventuella bidrag.

ANMÄLAN TILL
Studieförbundet Bilda tel. 021-470 35 20 
eller via www.bilda.nu/webbanmalan
Ange födelsedatum och huvudinstrument/sång i din anmälan. 
Antalet platser till lägret är begränsat - anmäl dig omgående för att 
vara säker på att få plats. Sista anmälan 29 april.

ÖVRIGT
För ev frågor (ej anmälan) om lägret kontakta Åsa Englund Jacobsson 
via epost dansinspirator@telia.com eller tel. 070-675 27 97

Hoppas att vi ses i sommar!
// Åsa Englund Jacobsson & Karin Ericsson Back
i samarbete med Södermanlands Spelmansförbund & Studieförbundet 
Bilda

Låtläger 
Sörmland

27 juni – 1 juli 2016
vid Julita gård
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Låtläger Sörmland är til l för dig som är mellan 11-18 år (född 
1996–2005) som vill spela och sjunga folkmusik, dansa och ha 
grymt kul med likasinnade veckan efter midsommar.

Du som spelar instrument bör ha spelat i minst ett år och ha 
vana att lära på gehör, dvs. utan noter. Naturligtvis är du 
som spelar annat än stråkinstrument välkommen men då ska 
du ha god vana att spela på gehör och kunna transponera 
tonarter.

Man kan även ha sång som huvudinstrument. De som väljer 
att gå på sång kommer att bilda en egen sånggrupp men 
kommer även sjunga til lsammans med dem som spelar 
instrument. För dig som väljer att gå på sång är det viktigt att 
du vågar sjunga ut och att du är intresserad av att upptäcka 
och utveckla din röst.

Vi kommer förutom att lära oss låtar och sånger också att 
jobba med att spela och sjunga i grupp och utforska hur man 
arrangerar låtar med stämmor, rytmer och grooves. 
En av dagarna kommer vi få besök av en hemlig gästartist!

Årets lärare och medhjälpare är: 
Åsa Englund Jacobsson (dans) 
Karin Ericsson Back (sång) 
Madliene Eriksson (fiol, nyckelharpa) 
Adrian Jones (fiol, altfiol, mandola) 
Tove Pettersson (allt-i-allo)

Varje år sedan 1997 har Låtläger Sörmland ägt rum veckan 
efter midsommar. 100-tals ungdomar har genom åren 
medverkat vid lägret. De flesta kommer år efter år fram til l de 
är 18 år och flera av tidigare deltagare arbetar idag som 
musiker och lärare.

Åsa Englund Jacobsson och Karin Ericsson Back har arbetat 
med lägret i många år och sedan 2010 är det de som driver 
lägret i samarbete med Sörmlands spelmansförbund och 
Studieförbundet Bilda.

Veckan blandas med spel, sång, dans och lek i både mindre 
grupper och storgrupp. Varje kväll avslutas med en gemensam 
samling då man spelar, dansar och sjunger för och med 
varandra. Maten är viktig på ett läger och där för ser vi alltid til l 
att det är en kompetent kock som står för matlagningen.

Lägret avslutas med att alla anhöriga får komma och avnjuta 
en konsert och höra/se vad vi lärt oss under veckan.

V ä l k o m m e n  t i l l 

L å t l ä g e r 

S ö r m l a n d !


