
 

 

 

 

www.sommenbygdensfolkhogskola.se 

Vill du ha mer information om ENSEMBLEMUSIKER? 
 

Kontakta kursansvarig Magnus Eriksson: 072-589 85 20 eller musik@sommenbygdensfolkhogskola.se 

eller kontakta studerande Saga Levin - sång och bas: 0736-74 11 17 eller sagalevin@yahoo.se  

ENSEMBLEMUSIKER på  

Sommenbygdens Folkhögskola 
 

 

Vi erbjuder en härlig miljö med fina, tillgängliga lokaler och engagerade lärare som utvecklar dig såväl 

musikaliskt som socialt och ger dig en gedigen musikalisk grund för framtida musikstudier. Undervisningen 

centreras runt ensemblespel och tar utgångspunkt i jazz- och improvisationstraditionen.  

 

ENSEMBLEMUSIKER - för dig som vill 

• fördjupa ditt kunnande på ditt instrument 

• utveckla din förmåga att uttrycka dig med musik 

• spela tillsammans med andra – varje dag! 

• spela jazz, blues, fusion, latinamerikanskt, etno, folkmusik… 

• förbereda dig för vidare studier på t.ex. musikhögskola 

• ta en paus från annat för att utveckla din musikalitet 

På schemat 

Hos oss får du rejält med lärarledda lektioner, till exempel: ensemblespel, huvudinstrumentlektioner, 

musikteori, gehör, lyssning/analys, gruppimprovisation och repertoarspel. Under kurstiden deltar du aktivt 

i projekt- och konsertverksamhet på och utanför skolan. Vi har inget internat vilket ger dig möjlighet slippa 

dyra kostnader – du bor billigt i lägenhet, själv eller ihop med andra och äter vad och när du själv vill! 

Ansökan 

Kursstart: 17 augusti 2020         Sista ansökningsdatum: 15 april 2020.         Välkommen med din ansökan! 

 

Med anledning av Coronaviruset erbjuder vi olika sätt att göra antagningsprov hos oss!  

Video: Du skickar en videofilm med ditt framträdande till oss - alternativt spelar upp live via videolänk. 

Prov på skolan: Du väljer valfri dag/tid i vecka 17 eller 18 och kommer till oss på skolan och gör ditt 

antagningsprov enskilt – utan gemensam samling. Du träffar bara en kompgrupp samt lärare. 

Mer information om våra antagningsprov finns på vår hemsida! 

 

Antagningsvillkor: Du som söker bör du ha goda instrumentala färdigheter, viss notkunskap och ett 

genuint intresse för musik. 

Kostnader: Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar en serviceavgift 2000 kr/termin. I avgiften ingår 

elevförsäkring, kopiering, studieresor, studiematerial och litteratur. 
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