
 SAFFA inviterer til 
folkemusikk kurs 
for barn og 
ungdom Med Kjerringrokk og flere 

fullstendig kule folk!  Fullstendig kursplan her: 
 
http://www.saffa.no/saffakurset.htm  

  

HVOR: Hotell Olavsgaard http://www.olavsgaard.no/  
Knallgod lunsj- og dessertbuffet, med ustoppelig soft is og 
popcorn-maskin! 

 
NÅR:  Lørdag 12.01.2019 kl. 10.00-17.00  
   
 
Kurs 1: FOLKEMUSIKK FOR BARN 
Felekurs for barn alder 9-13 år (Bør ha spilt minst 2 år). 
Flere nivåer. Morsomme låter læres på gehør uten noter! 
Instruktører: Folkemusikktrioen «Kjerringrokk» med 
Kulturskolelærerne Agneta Holmer Mæland, Elisabet 
Olhans og Marianne Tomasgård. Instrument: fiolin, bratsj 
og cello.  

 
Kurs 2: TREKKSPILLKURS 
For deg som er 9-16 år og har spilt minst 2 år. Instruktør: 
Stian Aase, som har lang erfaring som kulturskolelærer  i 
Ås, Asker og Ski og er kjent fra superduoen «Duo Jupiter» 
som har turnert og spilt for over 50 000 barn rundt om i 
Norges land. 

 

 
Kurs 3: FOLKEDANS FOR BARN 
Instruktør: Trine M. Sjølyst, som er instruktør i teater og 
folkedans og har jobbet masse med barn og ungdom 
gjennom en rekke ulike prosjekt, som folkedans- og 
teaterinstruktør i Noregs Ungdomslag, prosjektleder i Den 
mangfaldige scenen, i BUL Oslo og i Bygda Dansar. Har 
også ledet Norsk Folkemuseums Dansegruppe. Nå jobber 
hun frilans som instruktør og ved Larvik Kulturskole. 
 
Mari Skeie Ljones er en sprell levende felespiller og skal 
være spelledama til Trines kurs. Mari er til daglig frilans 
folkemusiker og underviser felespillerne i Unge 
folkemusikere i Oslo, (UFO).  

http://www.saffa.no/saffakurset.htm
http://www.olavsgaard.no/


 

Kurs 4: SAMSPELLKURS FOR UNGDOM 
Instruktør: Vegar Vårdal. Alder 13-18. Lurer du litt på hva folkemusikk 
er? Har du hørt noen jamme amerikansk folkemusikk på TV eller 
radio? Er du litt nysgjerrig men kjenner ingen som kan lære deg? Kom 
og lær folkemusikk fra Akershus og Oslo med rå rytmer, kraftige 
polkaer, vare valser, rare riler, intrikate springdanser eller coole 

hallinger. Spiller ingen rolle hva slags instrument du har bare du husker å ha det med 
deg på kurset, kunne spelle på det, og ikke være noteavhengig. Sier felevirtuosen 
Vegar Vårdal,en dyktig og energisk felespiller og instruktør med bred og solid erfaring 
fra utallige prosjekter for og med ungdom. Vegar turnerer, spiller inn plater, underviser 
masse, (Vågå vgs., Ole Bull akademiet, NMH, NU, Nordic Dance 2012/ Stjernekamp, 
Småleik 2019).  
 

 
Kurs nr. 5: FOLKESANG FRA OSLO OG AKERSHUS 
Instruktør: Øyonn Groven Myhren regnes blant våre 
fremste folkemusikere. Hun har flere førstepremier fra 
Landskappleiken i kveding og trakterer også lyre og 
seljefløyte. I tillegg til norsk folkemusikk har hun arbeidet 
mye med middelaldermusikk, blant annet gjennom 
gruppa Aurora Borealis og sist med CD-en «Sogesong». 
Hun har gitt ut uttallige CD-er, der «Nivelkinn» med Odd 
Nordstoga har mottatt Spellemannprisen. Hun har også 
arbeidet som skuespiller ved Det Norske Teatret, 
Riksteatret og Hordaland Teater og var musikalsk 
ansvarlig for forestillingen «Konglomerat», (Bygda 

dansar Akershus). Øyonn underviser også Unge folkemusikere i Oslo (UFO).  
 
 

  
 
Pris per kurs kr. 500,- inkluderer lunsj. Påmelding på epost snarest og senest 
innen 1.jan.2019 til marianne.tomasgard@musikk.no. Betaling innen fristen til 
kontonummer: 0530.35.85577.  Vennligst merk eposten med NAVN på 
kursdeltaker OG foresatte, ALDER på elev, og HVILKET KURS (kurs 1-5) 
påmeldingen gjelder.  
 

Ved spørsmål kontakt: marianne.tomasgard@musikk.no eller tel. 90952434. 
 

I 2019 samarbeider SAFFA med Noregs Ungdomslag (NU) om to spennende prosjekt: 
Småleik: http://www.hundreleik.no/smaleik og Folkepedia http://www.folkepedia.no/ 
Mye av det som læres bort på årets SAFFA-kurs blir derfor folkemusikk, sanger og 
danser fra Oslo og Akershus som skal brukes videre i disse to prosjektene.  
 
 
 

VELKOMMEN TIL ET TRIVELIG SAFFA-
KURS, FOR OG MED TRIVELIGE FOLK!! 

😊 
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