Här kommer FolkUngars nyhetsbrev med lite info om hösten som gått
En ny medarbetare, lovande kontakter, ett nytt spännande sammarbetsprojekt och mycket mer har vi hunnit med.
Här är ett axplock ur FolkUngars höst:

I början av terminen var det dags att hitta en ny medarbetare, då David Albertsson tyvärr slutat i projektet. Bland
många intressanta sökande valde vi en högt aktad och på alla sätt fantastisk musiker och rolig person, gitarristen
Ian Carr! Ian fick en raketstart in i arbetssättet och lärde sig med bravur hur folkungapedagogiken fungerar i
praktiken när vi i september för första gången jobbade tillsammans i Åmål. Det kändes som om vi alltid hade
jobbat tillsammans. Ian har med sig mycket kunskap in i projektet som gett en nytändning åt oss alla!!
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Vårt andra hem den här hösten har varit Hedemora kommun där vi workshopat i fem veckor, men även lagt tid på
att repa in Ian i föreställningen ”Vinterfesten”. Med otroligt proffsig hjälp av Agneta Stolpe gick det fort och vi
alla fick nya redskap som vi kan arbeta med på scenen. Stort tack Agneta!

20 september åkte vi till Gällö i Jämtland och kombinerade en workshop för lågstadiebarn med en inspirationsdag
för kulturskolelärarna. Lärarna deltog i workshopen precis som barnen och när hela klassen hoppsat ut var det dags
för dem att arra och testa vår metod, anpassat för deras användningsområden. En mycket trevlig dag där vi lärde
oss mycket av varandra! Extra roligt att skolan köpt in guitalales och redan veckan därpå startade klassorkester för
åk 3, som även skulle få bjuda skolan på luciafirandet i år, i FolkUngars anda!
23 sep arrangerades en ledarutvecklingsdag i samband med Låtar på gränsen – Dalarnas spelmansförbunds
höststämma i Sälen. Vi vände oss till folkmusikintresserade från bl.a. spelmanslag och folkhögskolor. Målet var att
ge en tydlig bild av vad vår verksamhet handlar om, ge enkla verktyg för att arbeta med barngrupper och att några
av de 21 deltagarna efter kursen skulle bli sugna på att starta studiecirklar för barn i FolkUngars Musikverkstad. En

mycket lyckad dag med ett roligt gäng och vi hoppas förstås att det ger många ringar på vattnet. Ett stort tack till
Dalarnas spelmansförbund för en mycket fint arrangerad helg!

I mitten på oktober åkte vi ner till Stockholm för att göra workshop på Stallet Folk & Världsmusik och vi fick ett
mycket trevligt möte med elever från Bromma enskilda Skola. Framförallt blev vi varmt omhändertagna av Stallets
personal och ser fram emot att komma tillbaka. Peter Bothén Stallets producent tog även fina bilder under passet.

30-31 okt ställde vi upp en monter på Skolforum, en mässa för skolpersonal, där vi träffade kommande
uppdragsgivare, och fick prata direkt med många intresserade rektorer, lärare och elever. Skolforums arrangörer
ville att vi återkommer nästa år och då även gör en workshop under mässan. Det ser vi fram emot!

Under hösten vi fått det spännande erbjudandet att bli en del av Ljusdalsbygdens Museums verksamhet i den nya
lokalen ”Mejeriet”, ett f.d. mejeri i Ljusdal där bland annat den godaste Grevéosten har tillverkats! FolkUngar har
erbjudits en fast lokal i huset dit skolklasser kan komma. Samarbetet bygger även på att tillsammans med
Hälsinglands spelmansförbund och museet bygga en barnanpassad utställning om vår kulturhistoria. FolkUngar
kommer naturligtvis att fortsätta turnera ute i övriga landet, även om vi planerar att ha fasta veckor på Mejeriet.
Den 12 december fick vi det positiva beskedet att en förstudie blev beviljad ett stöd på 75000 kr från Leader
Hälsingebygden för att göra studiebesök och knyta kontakter inför uppbyggandet av utställningen, som ska
involvera ny spännande teknik. Jätteroligt! Fortsättning följer på detta spännande samarbete….

Slutligen vill vi tacka Pär Kunze, Maria Ten Wolde, Jocke Blomgren, Staffan Lindfors, Anna Larsson, Lotta
Andersson och Robert Järvström Rotter, mycket kompetenta vikarier som hållit FolkUngar flytande oavsett vad!

Varma julhälsningar till er alla från oss i FolkUngar och vi önskar er och ett härligt nytt musikår 2018!
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