
Skärikurs på Sälgrund 

21–23.9.2018 
 

Välkommen på spelkurs 

till lotsstationen på Sälgrund 

utanför Kaskö 
 
Kursen riktar sig till alla folkmusikintresserade som vill lära sig nya låtar. Låtarna lärs ut på 
gehör, så för att få ut det mesta av kursen bör du helst ha spelat på ditt instrument ett tag.  
Som kursledare fungerar Hans Kennemark (Sve) och Anni Järvelä (Fin). Båda trakterar 
fiol, men oberoende av vad du spelar för instrument så är du välkommen med kurs! 
 
Kursen inleds redan på fredag kväll med ett par lektioner, detta för att lektionerna på 

söndag morgon inte behöver inledas så tidigt.  
Det är ändå helt möjligt att delta i kursen först från lördag morgon. Vid anmälan till kursen; 
meddela om du kommer på fredag eller lördag. 
 
Kursavgift: 115 € för Spelmansförbundets medlemmar, 145 € för övriga. I avgiften ingår 
kost och logi (fre–sön), båttransport och undervisning. 
 
Anmälan senast söndagen den 9 september 2018 till kansliet@spelmansforbundet.fi 
 
Meddela namn, adress och telefonnummer samt instrument, eventuell specialdiet och om du 
kommer på fredag eller lördag. Kursavgiften faktureras. 
 

Kursprogrammet skickas ut till de anmälda efter anmälningstidens utgång. 
 
Kontaktuppgifter 

 

 Spelmansförbundet: 
Åsa Lillhannus (ordf.), 0400-951 958, asa.lillhannus@gmail.com 
Pia-Stina Sarin (org.sekr.), 0500-560 209, kansliet@spelmansforbundet.fi  

 
Frågor gällande båttransporter och kost: 
Rose-Marie Engvall, 0400-744 507, roseolinko@hotmail.com  

 
 
Kort om kursledarna: 
 

Hans Kennemark är född i Sandhem 1965. Han är en av landets främsta folkmusiker och har turnerat 
internationellt med grupper sedan början av 80-talet. Man har kunnat höra honom i grupper som Forsmark tre, 
Bäsk, Tritonus och Nordik tree där han medverkat till att sprida den västgötska musiken vida omkring. Som 
kompositör och arrangör har han gjort folkmusiken tillgänglig för en bredare publik inom Sverige och 
internationellt. Inte minst genom de körverk han skrivit med Alf Hambe som textförfattare. Han är välkänd på de 
folkmusikpedagogiska lärosätena runtom i Norden och undervisar regelbundet på Högskolan för Scen och Musik 
vid Göteborgs Universitet. Sedan 1990 undervisar han på folkmusikkursen för ungdomar i Sjövik, 
Västergötland. Han är riksspelman på västgötalåtar sedan 1985. 
 
Anni Järvelä är utbildad som klassisk violinist men har rötterna i Kaustby spelmanstradition. Hon har bakgrund 
som orkester- och frilansmusiker och nu arbetar hon som violinlärare vid Musikhuset i Jakobstad och som 
utbildningsansvarig vid Folkmusikinstitutet i Kaustby. 

 
Kursarrangör: Finlands svenska spelmansförbund r.f. i samarbete med SFV 


