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I likhet med alla andra platser och tider där Anden har verkat har 
Stiftsgården i Rättvik varit en plats där ny musik har fötts. 

Många sånger, visor, psalmer och mässor har skapats och först framförts 
på Stiftsgården för att sen leta sig ut i landet och i världen. 

Denna helg samlas vi för att hedra denna tradition men framförallt för att 
ge den nytt liv och föra den vidare framåt.

Vi kommer att sjunga sånger från tidigare epoker av Stiftsgårdens liv, men 
viktigast är att pröva nya sånger, en del helt nyskrivna, andra plockar vi från 
de senaste årens mest populära sånger bland konfirmander och ungdomar. 
Vi kommer att sjunga tillsammans men också jobba i mindre grupper med 
låtskrivning, röstteknik samt instrumental ensamble. Ta gärna med ett 
instrument om du har. 

I anslutning till helgen kommer ett nytt häfte med Stiftsgårdssånger att 
presenteras och det är ur den sångskatten vi hämtar vårt material. 

Vi hälsar alla välkomna till denna härliga helg. Tillsammans skapar vi och 
sjunger Den Nya Sången!

Ankomst fredag kl. 19.00 med förstärkt fika.
Kursen/lägret avslutas söndag efter lunch.

Ungdomar, sök bidrag för lägret!
Du kan söka bidrag från Solidaritetsfonden På vår hemsidan 
https://stiftsgardenrattvik.se/vara-fonder/ Fyll i blanketten och 
skicka till oss på Stiftsgården Rättvik/ Programenheten, 
Kyrkvägen 2, 795 32 Rättvik. Om du inte har möjlighet att 
skriva ut blanketten eller om du vill hellre vill skicka den 
digitalt går det bra att skicka ett mejl till oss med dina svar. 
Kom ihåg att ta med allt som står i formuläret så att vi kan göra 
en bedömning. Skicka det till fonder@stiftsgardenrattvik.se.



Ledare för helgen är:
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Jennifer Ferguson, 
musikansvarig  på Stiftsgården 
Rättvik. Sydafrikansk sångerska, 
röstterapeut, låtskrivare, kör-
ledare samt aktivist för naturen 
och mänskliga rättigheter. 

Anders Nyberg, 
konfirmand 1969. Har arbetat in-
ternationellt med world music för 
fred. Han har arbetat med folk-
musik från Dalarna och 
Sydafrika. Han är medförfatta-
re till filmen Så som i himmelen. 
Grundare av flera musik och 
pilgrimsvandrings projekt.  

Gabriel Nyberg, 
konfirmand 2011. Mångsidig
musikproducent, ljuddesigner och 
multi instrumentalist med rötter i 
både Sydafrika och Sverige. 
Låtskrivare, kompositör i klassisk, 
jazz, EDM och world music. 

Gustaf Norén, 
konfirmand 1996. Svensk artist, 
världsberömd låtskrivare samt 
musiklärare. Tidigare frontman i 
Mando Diao. Aktuell i Så mycket 
bättre med Bröderna Norén. 



Kursavgift:    1 025 kr
Kostnad för kost & logi tillkommer:  
Enkelrum med dusch & wc    2 885 kr 
Enkelrum med wc (dusch i korridor)   2 355 kr 
Ungdom på lägergård    1 235 kr 
För ej övernattande tillkommer (inkl måltider) 1 225 kr

Upplysningar: 
Stiftsgården Rättvik, tel 010-160 80 00, 
e-post: program@stiftsgardenrattvik.se

Anmälan senast 11 februari (i mån av plats anmälan senare) 
till Stiftsgårdens bokning, tel 010-160 80 01, 
bokningen@stiftsgardenrattvik.se 
Kom ihåg att uppge korrekt fakturaadress när du anmäler dig   
till våra kurser!

Bekräftelse 
Mer information finns på bekräftelsen du får en månad innan din 
planerade vistelse hos oss.

 
Med reservation för ändringar.

Avbokningsregler 
Anmälan är bindande men ej personbunden. Vid avbokning debiterar vi enligt 
nedanstående såvida Ni inte skickar en ersättare. Vid uppvisande av läkarintyg debiteras 
endast kursavgift.
  Kursavgift Kost/logi
28-15 dagar före kursstart 50 % --
14-0 dagar före kursstart 100 % 50 %
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurs vid för få deltagare.
Avvikelse från ovanstående villkor kan förekomma vid vissa arrangemang.
Betala gärna i förskott till vårt Bg 470-0050.
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