
Konsert med Zifa 
lör 3 sep kl 18

Låtkursen på 
Ekebyholm 2016
Söndag 26–torsdag 30 juni

Sagt om Låtkursen

   Ekebyholmskursen betyder stor  
gemenskap och avkoppling från den  
yttre världen.”

Kerstin Hellstrand 
mångårig deltagare

   Ekebyholmskursen är 100% nyckelharpa, 
dag som natt, i undervisning, spontana jam, 
konserter och i mötet med alla som deltar. 
Det är helt enkelt omöjligt att ha annat än 
jäkligt kul på den här kursen!”

Josefina Paulson 
lärare första gången 2012

   ”Ekebyholm är bland det bästa man kan 
vara med om! Man glömmer nästan bort 
vad som finns utanför Ekebyholm och nju-
ter 100 % av musiken. 
Som stipendiat blev jag väldigt väl omhän-
dertagen och det fantastiska är att alla kan 
spela med varandra oavsett ålder.

Agnes Lax 
stipendiat 2014

Låtkursen på Ekebyholm startade 1976 med 
Eric Sahlström och Gösta Sandström som 
lärare.

Varje år utser Eric Sahlströms Minnesfond 
några unga spelmän i åldrarna 13–20 år till  
stipendiater. Förutom en kursplats på Låt
kursen på Ekebyholm är det en stor ära att bli 
utsedd till ”Sahlströmstipendiat” och hittills 
kan 100 personer titulera sig så!

Många stipendiater kommer också tillbaka, 
både som kursdeltagare och som lärare.
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Nyckelharpa & fiol  
dygnet runt

40 år 
1976-2016



Välkommen till årets låtkurs!
Under fem intensiva dagar och nätter fyller vi 
1600talsslottet Ekebyholm och dess slottspark 
med 90 spelmän från hela världen i alla åldrar. 
Undervisningen sker på alla nivåer – det är allt 
från rena nybörjare till riksspelmän! De flesta 
spelar nyckeharpa, men vi har även fiolspelare.

Undervisning sker dels i form av individuella 
lektioner, en halvtimme per dag med samma 
lärare (måndag–torsdag), dels i små grupper 
med olika lärare. Lektionerna sker på gehör.  
Vi sjunger också visor med Eva Tjörnebo.

På kvällarna har vi program med inbjudna 
gästspelmän, vissång och stora möjligheter att 
spela och dansa tillsammans.

Kursen avslutas med konsert i Rimbo kyrka på 
torsdagen kl 19.00.

Lärare 2016 
Ditte Andersson
Edward Anderzon
David Eriksson
Esbjörn Hogmark
Josefina Paulsson
Sigurd Sahlström
SvenOlof Sundell
Markus Svensson
Eva Tjörnebo

Plus eventuellt ytterligare någon lärare

Sagt om låtkursen

   Den var nog bland det bästa jag varit med 
om. Att ha den möjligheten att spela i stort 
sett dygnet runt utan att någon tröttnar på 
en, och bland likasinnade är ju fantastiskt!”

Dan Eriksson,  
deltog första gången 2011

   Kursen innebär en njutning och glädje 
som jag inte vill vara utan!”

Eva Tjörnebo,  
vislärare på kursen  
sedan många år

Var och när?
Ekebyholms slott, Rimbo.  
Söndag 26–torsdag 30 juni 2016.

Kostnad?
Kursavgift inklusive helpension: 5 250 kr 
Inkvartering i dubbelrum med enklare stan
dard.

Kampen om platserna
startar 1 mars kl 12.00: 
www.bilda.nu/webbanmalan 
Det är hårt tryck på platserna. Vi önskar få 
din anmälan senast 21 mars. Du som inte har 
internet – kontakta arrangören.

Kursledare
Lars Lindkvist och Barbro Wendt i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.

Arrangör
Studieförbundet Bilda 
www.bilda.nu 
marit.sjostrom@bilda.nu 
08727 18 04

Frågor?
Lars Lindkvist 
lars.spelman@gmail.com 
+46(0) 761 33 32 77

Låtspel  Enskilda lektioner  Buskspel  Kvällskonserter  Dans  Grupplektioner  Sång
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