
 

Återuppta ditt spelande – spela folkmusik! 
 
I ett nytt projekt vill Finlands svenska spelmansförbund nå ut till alla som tidigare spelat ett instrument, 
men av en eller annan orsak låtit det bli liggande en tid. 

Under hösten 2021 ordnas kursen Återuppta ditt spelande på tre orter i Svenskfinland. Kurserna ger 
deltagarna möjlighet att komma igång med sitt spelande igen, i grupp och med folkmusik på repertoaren.  

Kursernas lärare är aktiva folkmusikutövare och -pedagoger med stark förankring i den finlandssvenska 
folkmusiken. Undervisningen kommer att präglas av lärarnas egna metoder, men några av låtarna kommer 
att vara de samma för att deltagarna ska ha en liten gemensam repertoar om de träffas i något 
folkmusiksammanhang. 

Det kommer att ordnas minst tre kurstillfällen på varje ort. Kurserna är avgiftsfria (förutom i Ekenäs där 
kursen ingår i Raseborgs kulturinstituts kursutbud), men till alla kurserna ska man anmäla sig på förhand. 
 
Välkommen med, eller tipsa någon i din närhet som du tror kan vara intresserad! 

 

Ekenäs 
 
Lärare: Linnea Holmberg                                                
Tidpunkter:  torsdagar 9.9–2.12.2021, 13.1–7.4.2022 (kl. 18–20.30) 
Plats:  Seminarieskolan i Ekenäs 
Anmälan:  fr.o.m. 18.8 kl. 11.00 till 

www.raseborg.fi/kulturinstitutet eller 019-2892765, 
kursnummer 10951063, namn Spelmansorkester 

 
Linnea spelar i Ingå spelmansgille där hon också fungerar som lärare för nybörjare på fiol och 

mandolin. Hon är även en flitigt anlitad folkdansspelman och sjunger visor i folklig tradition. 

Linnea har avlagt 3/3 på fiol i musikinstitutet.  
                                                                                                                                          Foto: Tommi Pietiläinen 

  Vasa 
 
  Lärare: Johanna Lönngren 
  Tidpunkter: 13.9 (kl. 18–21), 27.9 (kl. 18–19.30) och 11.10 (kl. 18–19.30)  
  Plats: Vasa Settlementförening, Villagatan 1 
  Anmälan: kansliet@spelmansforbundet.fi eller 0500-560 209, 
                        senast den 6 september 
 
  Johanna är utbildad folkmusik- och fiolpedagog från Yrkeshögskolan Centria i Karleby. 
  Hon undervisar i fiolspel med betoning på den finlandssvenska folkmusiken i olika 
  medborgar- och arbetarinstitut i Jakobstadsnejden och i Vörå. Johanna fungerar också 
  som fiolist i gruppen Rie och i La Riippa Group.  

Foto: Boden Live 

Kristinestad 
 
Lärare:  Kenneth Nordman 
Tidpunkter:  onsdagarna 27.10 (kl. 18–21), 3.11 (kl. 18–19.30) 

och 10.11 (kl. 18–19.30) 
Plats:  Lappfjärds folkhögskola 
Anmälan:  kansliet@spelmansforbundet.fi eller 0500-560 209, 

senast den 17 oktober 
 

Kenneth är utbildad musiklärare och spelar bl.a. fiol, nyckelharpa, bas och gitarr. 
Inom folkmusiken spelar han med grupperna I Fäälan och Tjöck spelmanslag. 
                                                                                                                                                                                                     Foto: Pressbild 
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