Temakursus Høng

16.- 18. august 2019

”Spilleglæden – og dens afsmitning på musikken”

Et spillekursus, hvor fokus altid er på spilleglæden – og dens afsmitning på musikken.
Årets instruktører er Bent og Ove, som begge tidligere har været på instruktører på Høng-kurset
– og vi glæder os til at få dem tilbage. Bent og Ove har spillet mange år sammen bl.a. i
spillemandsgruppen Rasmus Storm.
Hvad der er at vide om spillemandsmusik ved Bent og Ove, og da de samtidig er fremragende
musikpædagoger, kan vi godt glæde os til en weekend i topklasse.

På kurset skal vi spille nogle af Bent og Ove’s favoritter, men herudover skal vi også friske de
mest kedelige melodier op fra ”358”. På kurset i 2018 var der ønske om at tage nogle af de
melodier fra ”358”, som er blevet spillet så mange gange, at de måske er blevet lidt kedelige.
Når du melder dig til, så skriv under bemærkninger, hvilket nummer fra ”358” du er blevet lidt
træt af at spille. Bent og Ove udvælger herefter de mest kedelige numre, som vi skal arbejde
med på kurset, så de får nyt liv.

Kurset er for niveau 2 og 3 – se mere om niveautrinene her:

Har du hang til god spillemandsmusik – så tag til Høng.
Vi glæder os til at se dig

Instruktører:
Bent Melvej og Ove Andersen
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Kursussted:
Sjællands Landbrugsskole, Finderupvej 8, 4270 Høng

Ankomst / Afrejse:
Fredag kl. 18.00 - 19.00 / Søndag kl. 14.00

Indkvartering:
2 personer på elevværelser med bad og toilet. Medbring sengetøj, linned og håndklæder.

Pris:
For medlemmer af Spillemandskredsen:

1.800,- kr.

Prisfor ikke medlemmer:

2.500,- kr.

Tilmeldingsfrist.:
31. juli 2019 til kursuslederen.
Du kan tilmelde dig kurset her

Kursusleder:
Anne-Mette Jansen, Lillegade 2B, 2670 Greve
tlf. 4340 5520, mobil: 2116 9168, email: lillegade2b@gmail.com
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