
 
 

Ljungskile körvecka 2020 
 

Skara Stifts Kyrkosångsförbund anordnar årligen en dirigent- och röstvårdskurs 
för körsångare, körledare och andra intresserade på Ljungskile folkhögskola.  
2020 genomförs kursen 27 juli-2 augusti. Du behöver inte vara medlem i vårt 
kyrkosångsförbund för att delta. Kursen erbjuder körsång, röstvård, dirigering 
samt möjlighet till individuell tid med någon av pedagogerna. Nytt för i år är att 
vi dela upp dirigenterna i två grupper baserat på tidigare erfarenhet. 
 

Ledare 2020: 
• Kursledare - Hanz Blomdahl 
• Sångpedagoger - Mats Backlund och Paula Schütz Karlsson 
• Dirigentledare - Reibjörn Carlshamre och Britt-Marie Gidstedt 

 

                                    



 
Kursstart 
Kursen startar måndagen den 27 juli kl 15.00 och avslutas söndagen den 2 augusti kl 11.00. 
På lördagskvällen håller vi en konsert i Ljungs kyrka då vi framför kursens repertoar. 
 

 

 
Dagsschema 

Dagarna är uppdelade enligt följande grundschema: 

• 08.15-08.30 Morgonsamling 
• 08.30-09.25 Uppsjungning  
• 09.30-10.00 Körsång/röstvård/dirigering 
• 10.00-10.15 Paus/kaffe  
• 10.15-10.50 Körsång/röstvård/dirigering 
• 11.00-12.15 Körsång/röstvård/dirigering 
• 12.15 Lunch, fritid 
• 16.00-17.00 Körsång/röstvård/dirigering 
• 17.00-18.00 Middag 
• 18.00-20.30 Körsång/röstvård/dirigering 
• 20.45 Aftonsamling 
• 21.15 Kvällskaffe 

  



Boende/kurskostnad 
Vi bor på Ljungskile folkhögskola där det finns både vandrarhemsstandard och 
hotellstandard att välja på. I kurskostnaden, som ligger från ca 5.900 kr och uppåt (beroende 
på boende och om man är medlem i Skara stifts kyrkosångsförbund, även ungdomar under 
25 år från våra medlemskörer sponsras extra) ingår boende, mat och allt kursmaterial. Mer 
exakta priser hittar ni på anmälningsblanketten på vår hemsida: www.skara.sjungikyrkan.nu. 
 
Avbokningsregler 

• Inbetald anmälningsavgift (500 kr) återbetalas ej. 
• Fram till 30 dagar före bokad ankomst återbetalas hela 

kurskostnaden, förutom anmälningsavgiften. 
• Från 30 dagar fram till 10 dagar före bokad 

ankomst återbetalas 50% av kurskostnaden, förutom 
anmälningsavgiften. 

• Senare än 10 dagar före bokad ankomst återbetalas inte 
någon del av kurskostnaden, såvida inte läkarintyg kan 
uppvisas. 

 
Anmälan 
Kursen kan ta emot 50 st deltagare och man anmäler sig antingen som körsångare eller 
dirigent (dock högst 12 dirigentelever). Anmälningsblankett hittar ni på vår hemsida 
www.skara.sjungikyrkan.nu. Anmälan ska ha inkommit senast 15 juni antingen via 
anmälningsformuläret på hemsidan eller inskickad till Gunilla Jacobsson 
(gunilla.jacobsson@slu.se). Ev frågor kan ställas till Gunilla Jacobsson, 073-8326903. 
 

  



 
 

Vi hälsar er alla hjärtligt välkomna! 
 

 


