
Ornungastämman
   musikalisk närhet på avstånd  13-15 aug 2021

Groupa • Fromseier Hockings • Richard Burgess & Foghorn • Vågspel
Ralf Novak Rosengren & Marie Länne Persson • Västra låtverkstan • Thor & Olle

konsert vid Trojaborgen, vandringskonserter, invigning av utställning, 
vandrande kulningskurs, musikalisk tipspromenad och digitala workshops
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arrangeras av  Svältornas Fornminnesförening & Västergötlands Spelmansförbund



Västergötlands spelmansförbund arrangerar en digital 
låtkurs inför Ornungastämman, kursen består av tre 
utskick med kursmaterial under en period på tre veckor 
(ett utskick per vecka) samt ett avslutande zoom-möte.

Marit Vestrum, uppvuxen i Trøndelag i Norge, lärde sig 
att spela fiol av sin far, Johan Vestrum.
Hon är utbildad folkmusikpedagog och etnomusikolog 
och har stor erfarenhet som fiolpedagog och 
kursledare i låtspel. 

Marit har letat fram musik efter resandespelmän, 
först och främst från Trøndelag. 

På kursen får du både lära dig låtar och ta del av 
smakprov från arkivens gömmor.

Låtar efter resandetraditionens spelmän
med Marit Vestrum 

Kursen riktar sig till instrumentalister på alla nivåer, eftersom det är en digitalkurs bestämmer du 
själv inlärningstempot. Låtarna kommer presenteras i långsam, medel och snabb hastighet. Kursen 
sträcker sig över tre veckor och innebär att du som deltagare mottar en ny filmlänk varje vecka. 
Förutom låtar innehåller kursen smakprov från arkivinspelningar. All utlärning sker på fiol.

Kursen startar torsdag den 22 juli kl. 18.00 då den första filmlänken skickas ut.
Materialet är inte offentligt, utan skickas ut som slutna YouTube-filer. 
Kursen avslutas med en zoom-träff den 12 augusti kl. 18.00.

Efter avslutad kurs är materialet tillgängligt i ytterligare två månader, så det finns 
möjlighet till repetition.

Kursavgiften är 200 kr för medlemmar i Västergötlands spelmansförbund, 250 kr för övriga. 

Anmälan: dinkurs.se/marit2021

Var noga med att uppge korrekt e-postadress dit du vill att filmlänkarna skickas.

ornungastamman.se



Kulningskurs
längs Ornungasjöns strand

Innan mobiltelefoner och radio fanns, sjöng och använde vi människor våra röster i vardagens
alla sysslor, i allt från rop och lock på boskap till att söva det lilla barnet.

I Skandinavien har människor som arbetat med boskapsskötsel utvecklat en kommunicerande 
röstteknik vars syfte bl.a. har varit att höras på långt håll – kulningstekniken!
Ingrid Brännström är folksångare, sång & rytmikpedagog men med musikalisk hemvist i den
skandinaviska folkmusiken. 

Detta är en kurs som riktar sig både till dig som är nybörjare och till dig som har kulat tidigare. 
Grundläggande kulningsteknik varvas med att testa olika akustiska omgivningar och att kula på 
boskap. Du får också lära dig om vallmusikens historia under vandringen.

Vandringen är ca 3 km på skogsstigar i lätt terräng. Kursen varar i tre timmar och en skål
soppa serveras under vägen, ta med vatten, sittunderlag och ta på bekväma skor.

Kursen avslutas vid entrén till Ornungastämmans konserter.

Du kan välja att gå kursen fredag eller lördag, fredag 15.30 start vid Simonsgården, 
lördag 14.30 start vid Trojaborgen.
Pris 250 kr (inkl soppa)
Anmälan: dinkurs.se/kulning2021


