
En chans att få spela ihop och lära sig några låtar!  

Mitt i covid 19-pandemin!  Missa inte detta! 

I dessa coronatider blir man ju sugen på att spela och längtar efter att 

restriktionerna ska upphöra och livet återgå till det normala. Här kommer ett 

erbjudande att i någon mån lindra suget att få lära sig låtar och spela med 

andra än bildskärmen. Medelpads Folkmusikförbund ordnar nämligen en  

Kurs/ workshop- dag onsdag 15 juli kl 11.00 – 17.30 

Handledare: Christian Cuadra och Magdalena Eriksson, två tredjedelar av 

gruppen Bjäran. Christian är saxofonist och Magdalena spelar fiol, men de 

hanterar många andra instrument också. De vill gärna ha med även komp-

instrument. De vill klura ut några roliga arr, så att vi kan avsluta dagen med att 

spela alla tillsammans. 

Plats: Sundsvalls Kulturskola. Vi startar i kupolsalen, där vi kan sitta med 

armlängds avstånd när vi är färre än 20. Delar av dagen delar vi oss i grupper 

och använder några av Kulturslans stora salar. Vi kan också sitta ute. 

Pris: 150 kr 

Alla instrument är välkomna 

Antal deltagare: minst 10, max 20 

Anmäl dig genom att svara maila till gbhermansson@gmail.com senast 8 juli. 

Ange det där vanliga: namn, födelsenummer, tel, adress osv. Framför allt ange 

vilket/vilka instrument du spelar. Vill du vara säker på att komma med, så 

anmäl dig NU. Vi tar in efter först till kvarn-principen. Om vi inte fått in minst 

10 anmälningar 8 juli, så ställer vi in – och det vore ju trist. Finns det plats kvar 

så kan vi ta emot deltagare även efter 8 juli. 

Genast när man anmält sig får man ett svar, som talar om ifall man kommer 

med. Några dagar innan 15 juli får alla som ska delta ett mail med nödvändig 

info. 

OCH: samma dag l 19.00 har TRIO TÖRN en konsert i GA-kyrkan, alldeles intill 

Kulturskolan. Vi avslutar dagen med att gå dir tillsammans. 

VÄLKOMNA! 

Medelpads Fokmusikförbund gm Gun-Britt Hermansson 

mailto:gbhermansson@gmail.com

