Nytårskursus Snoghøj

1. - 4. januar 2021
Vesteregnens Gamle Danse, og Mors/Thy.

Spillemandskredsen indbyder til det traditionelle Nytårskursus på Snoghøj højskole. Kurset
afholdes sideløbende med Folkedans Danmarks dansekursus.

Årets instruktørteam: Mette Kathrine Jensen Stærk, harmonika og Kristian Bugge på violin.
Det bliver starten på 20- års jubilæumsåret for duoen Jensen og Bugge. Og garanteret et
fantastisk kursus.

Den centrale del af kurset er sammenspil i stort orkester og små grupper. Ud over det, vil der
være morgenrytmik og instrumentalundervisning, sangtime sammen med danserne, og spil til
dans i små grupper. Den ”interne” kirkekoncert genopstod i 2020, hvor vi fik mulighed for at
benytte kirkerummet, som nu ikke længere er kirke, men undervisningslokale. Meget
stemningsfuldt. Alle musikalsk bidrag til koncerten er velkomne. Og så skal vi naturligvis spille
med til dans.
Den sidste aften er der festaften med gæster udefra, hvor vi bl.a. spiller koncert i stort orkester,
danse- og spillekursister underholder, og efterfølgende er der legestue. Inviter gerne gæster.
Se billeder fra dette års kursus her

Niveau 2 - 3. Se en beskrivelse af niveautrinene her.
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Vi følger anbefalede forholdsregler vedrørende Covid 19 om hygiejne og afstand i
undervisningssammenhæng. Skulle det ikke være muligt at gennemføre kurset, får du
naturligvis hele kursusafgiften retur.

Instruktør:
Mette Kathrine Jensen Stærk på harmonika og Kristian Bugge på violin.
Kursussted:
Højskolen Snoghøj, Højskolevej 9, 7000 Fredericia.
Ankomst / Afrejse:
1. jan. kl. 14.00 - 15.00 / 4. jan. efter frokost.
Indkvartering:
På 2 eller 3 sengs værelser. Mulighed for opfyldelse af individuelle ønsker.
Opredning på madrasser kan forekomme. Dyner og puder forefindes.
Pris: ___________
For medlemmer af Spillemandskredsen: Kr. 2.900,-

Pris for ikke medlemmer:

kr. 4.050,-

Tilmelding:

Senest 15. nov. 2020, Klik her for tilmelding. (Der åbnes for tilmelding den 10. september
2020)

Husk at skrive specialønsker vedrørende mad og indkvartering på den elektroniske tilmelding.

Du kan læse Spillemandskredsens afbudsregler her
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Kursusleder:
Agnethe Bak Jensen, Teglgårdsvej 96, 5500 Middelfart. Tlf. 2129 7307.
Mail: bakogdam@hotmail.com .
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