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Sång & Gång under Anders Nybergs ledning är ett koncept som då och då 
har återkommit på Stiftsgården i över 20 år.

I år gör vi en lightversion, där betoningen ligger på sången, men där 
vi också använder några av dygnets alla ljusa timmar till att vara ute i 
naturen.

Repertoaren blir en uppföljning av kursen som Anders tillsammans med 
Stiftsgårdens egen musiker Jennifer Ferguson ledde i februari, där fokus 
låg på att sjunga nya hymner skrivna av Anders, Gabriel och Jennifer. 
Dessa dagar botaniserar vi i samma material, Anders nyutgivna samling 
”Hundra Hymner”, men vi går vidare och tar musiken ett steg längre med 
nya och fräscha kör-arrangemang. 

Vandringarna ligger främst som en valfri aktivitet efter lunch och tar oss 
ut i de närbelägna, och väldigt vackra, omgivningarna till Stiftsgården!

Detta blir ljusa och vackra dagar i sångens och gångens tecken!

Alla är välkomna, men en viss vana – och stor vilja – till sång och gång är 
något av en förutsättning.

Start torsdag kl. 9.30, vi kör igång direkt och avslutning söndag ca 18 
efter kvällsmat.
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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, 
är körledare, text- och musikska-
pare, förläggare, Oscarsnominerad 
filmmanusförfattare och vandrare.

Han har arbetat på 6 kontinenter 
i ett 30-tal länder med kurser och 
konserter, men återvänder ofta och 
gärna till Dalarna och Stiftsgården 
där han har ett av sina hem. 

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. 
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Kursavgift:    2 350 kr
Kostnad för kost & logi tillkommer:  
Enkelrum med dusch & wc    4 805 kr 
Enkelrum med wc (dusch i korridor)    3 995 kr 
Dubbelrum med dusch & wc    3 995 kr
För ej övernattande tillkommer (inkl måltider) 2 240 kr

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

Anmälan senast 15 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.

Stiftsgården Rättvik
Kyrkvägen 2, 795 32  RÄTTVIK

Tel: 010-160 80 00, Bokning: 010-160 80 01
info@stiftsgardenrattvik.se • www.stiftsgardenrattvik.se

VÄSTERÅS STIFT

Avbokningsvillkor
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.


