
Alla barnlåtar på 
fyra strängar 

 
- ukulele för öppna förskolan
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Klappramsor i alla ära men det gör något särskilt med stämningen i 
rummet när det blir lite musik till sångerna. Barnen jazzar lite mer, 
föräldrarna blir mer säkra i sången och som ledare får man en grund 
för sången. En ukulele är inte världens mest avancerade instrument, 
men såväl amatör som professionell kan göra mycket och mera med 
dom där fyra strängarna och på så vis skapa den där eftersträvansvärda 
stämningen. 
Kursens upplägg är enkelt: spela tills det gör ont i fingrarna och 
fortsätt. Under två dagar nöter vi in sånger som grundar sig på några 
få grepp på ukulelen. Löftet är att alla ska kunna en låt utan att titta 
innan första dagen är slut, målet är att två låtar ska sitta hos var och en 
innan kursavslutningen och ambitionen är att alla kan tre låtar utantill. 
Ambitionen är inte menad att sätta press på kursdeltagaren - snarare 
tvärtom! Det är en försäkran om att instrumentet är lätt att spela på. 
Varmt välkommen!

Varmt välkommen!

Utrustning
Instrument, väska, stämapparat och sångbok ingår i kursavgiften. 
Du behöver alltså inte ha med dig mer än utrymme i packningen för 
hemresan. Det här gör att du är redo för ditt första pass med barnen 
samma dag som du kommer hem!
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Kursledaren och instrumentet  
Andreas Wikblad Bohm kallar sig själv för 
hobbymusikant och spelar flera instrument. 
Kärleken till ukulele kom när han för första 
gången mötte och provspelade en guitalele 
(en sexsträngad ukulele) och insåg hur 
praktiskt det var med ett litet instrument som 
alltid kunde följa med på konfirmandläger, 
scoutmöten och dessutom var så litet så att 
barn kunde testa att spela och själva upptäcka 
musiken. 

Dessutom menar Andreas att ukulelen är ett så’nt instrument som gör 
det möjligt att ”bara hamra på” med ackorden eller göra mer avancerade 
komp för den som har det intresset och den möjligheten. Att det enbart 
är fyra strängar att hålla rätt på gör att det går fort att lära sig grunderna 
och komma igång med ”nötandet” som alla instrument behöver för att 
allt ska sätta sig i skallen, som Andreas uttrycker det. 
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Kursavgift inkl. instrument och utrustning: 2 770  kr
Kostnad för kost & logi tillkommer:  
Enkelrum med dusch & wc    2 450 kr 
Enkelrum med wc (dusch i korridor)   2 180 kr 
Dubbelrum med dusch & wc    2 180 kr / person
För ej övernattande tillkommer (inkl måltider) 1 595 kr

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

Anmälan senast 10 maj (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.
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Avbokningsregler
Anmälan är bindande men ej personbunden. Vid avbokning debiterar
vi enligt nedanstående såvida ni inte sänder en ersättare.
   Kursavgift Kost/logi
28--15 dagar före kursstart  50 %  --
14--0 dagar före kursstart  100 %  50 %
Vid uppvisande av läkarintyg debiteras endast kursavgift enligt ovan.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurs vid för få anmälda.


