
 
 
Folk Practice Academy - aktiviteter under 2016 (jan-dec) 
Verksamhetsberättelse 
 
Folk Practice Academy har haft ett antal olika projekt på gång under 2016: 

- Folkmusikkören  
- Sjung oss in! Integrationskör 
- A Cappella South Sweden – unga sångare (ACSS) 
- repr i Sverige Spelmäns Riksförbund, RFOD, Erik Sahlströmsinstitutet, 

Samarbetsnämnden för Folklig dans, jury Folk- & Världsmusikgalan 
- Deltagit vid konserter, dans- och låtutlärning både i Blekinge, Småland, Skottland 

(Aberdeen). 
- Återskapat traditionen med att sjunga Maj i By (majsjungning) i Järnavik. 

Genomfördes för fjärde året 2016. 
- Koraleriet 

 
Medlemmar 
Medlemmar till föreningen har hittills värvats genom körverksamheten och ur publiken vid 
framträdanden. Under 2016 har vi 43 registrerade medlemmar (men många fler tar del av våra 
aktiviteter). 
 
Styrelsen 
Under 2016 har styrelsen bestått av Kristin Borgehed, Agnes Sjöberg, Astrid Selling, Linnea 
Blomgren, Martin Nilsson 
 
Folkmusikkören 
Vi har under 2016 haft ca 6 träffar. Vårt högsta syfte är att så många som möjligt ska få 
chansen att sjunga. Därför använder vi oss av ett rullande schema så att det alltid ska finnas 
några tillfällen per termin för samtliga. Det finns heller inget krav på hur ofta man måste 
delta, utan alla kommer när de vill. Öppenhet är viktigt!  
 
Offentliga framträdande 
Den 30 april genomförde kören tillsammans med andra intresserade, för femte året i rad, den 
gamla sydsvenska traditionen Majsjungning. Några samlades på eftermiddagen på 
Gamlegården i Jernavik för att göra feststänger. Vid 18-tiden anlände resten för knytkalas och 
uppsjungning med olika majvisor och festvisor. 
Vid 21-tiden begav vi oss upp till byarna i Kullåkra och Järnavik. Vi vandrade från hus till 
hus och sjöng. I år besökte vi med stor framgång Järnaviks Camping. Framåt 3-tiden 
avslutade vi med pannkakskalas på några av de hundratals ägg vi lyckats sjunga till oss. 
Gensvaret var enormt bland äldre som kom ut på trappan, mindes sången och sjöng med och 
bland yngre som blev glatt överraskade. Liksom i fjol hade vi flera som ringt i förväg och 
meddelat att de ville få besök av sjungarna. 
 
Koraleriet 
Gruppen består av 9 kvinnor (ca 20-50 år). Fokus på att ta fram den gamla traditionen att 
sjunga koralsång och andra religiösa visor och placera dom i en nutida kontext. Under året har 



 
 
Koraleriet haft 3 offentliga framträdanden – Mångfaldsfestivalen i Ronneby Brunnspark den 
21 maj, egen konsert i Kallinge kyrka 21 maj samt konsert i Bräkne-Hoby kyrka 20 juli. 
Utöver det har gruppen träffats för att sjunga och utveckla sin repertoar och sångteknik. 
 
Sjung oss in! 
Ett körprojekt som genomfördes med intergrationsmedel från Ronneby kommun. Kören 
träffades ca var tredje vecka under hösten och avslutade terminen med 4 offentliga 
framträdanden; två under Julkul i Bergslagen, samt två framträdanden i Karlshamn 
tillsammans med Sjung oss in-kören i Karlshamn. Ronneby pastorat tillhandhöll lokaler åt 
projekt i den gamla Prästgården vid Heliga Kors Kyrka. Kören bestod av en blandning av 
gammelsvenskar och nyanlända. 
 
A Cappella South Sweden – unga sångare (ACSS) 
Ett a cappella-projekt för unga (13-25 år) där de ska få upp ögonen för at sjunga stämsång i 
lite ensemble samt lära sig sångteknik, samsångteknik, arrangering, produktion mm. Projektet 
finansieras av Myndigheter för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) och är tänkt att 
pågå i tre år. År två löper mellan 1 sept 2016 och 31 aug 2017. Höstens arbete bestod i att 
göra en strategi och plan för projektet, engagera styrelsen unga (Agnes och Linnea) samt 
påbörja rekrytering av deltagare och workshopledare. 
 
Övrigt 
Kristin har genomfört konserter, forskning, undervisning, workshops och föreläsningar vid 
konferens och seminarier, genom sin forsknig vid Aberdeens Universitet. 
 
Astrid har under 2016 skapat musik för teaterpjäsen Den olycklige danske prinsen, Teater 
Kontur. Arbetet har bestått av att forskat fram musik och tester ur musikarkiven, komponerat 
samt repeterat och spelat (tillsammans med skådespelare) 5 föreställningar under hösten. 
 
Astrid deltog i Arkipelagens biosfärprojekt Recordi genom att resa till Hiiumaa tillsammans 
med Heleen Podswedkowska (PL) och Emelie Trossö, skådespelare i Teater Kontur och 
Pinamackorna. 
Först besökte Astrid Riga i fem dagar för att få sin nybyggda kokles, fick lektioner av Rozite 
Spica samt deltog vid framträdande vid Rigas utomhusmuseum för folklore tillsammans med 
spelmän och dansare. Emelie och Heleen anslöt Riga och sedan bil upp till Hiiumaa, Estland 
för konferens i fem dagar. Emelie och Astrid höll föredrag och workshop om tradition, lokal 
förankring, skapande etc i Blekinge.. 
Efter konferensen besökte Astrid Viljandi folkmusikfestival. 
 
Astrid vikarierade som spelman på Simrishamns kulturskola 23 sept – 15 nov. 
 
Både Astrid, Kristin och Camilla har under hösten gått Landstingets kurs för ledare till 
Kulturprogrammet, riktat till unga med mental ohälsa. I nov höll vi ca 10 workshops i 
Ronneby och Karlskrona. Samt även för ungdomar i programmet Liv i Livet. 
 
 



 
 
Aktiviteter: 
8-10 jan – Astrid deltog i Folk at Heart och deltog i panelen för en diskussion om kvinnor på 
scen, kategoriseringen av kvinnor i ”tjejband”, mm. 
17 jan – Astrid besökte Lajvgruppen i Kallinge kyrka och sjöng och dansade medeltida 
ballader 
31 jan – Koraleriet deltog i medeltidsgudstjänst i Heliga Kors kyrka 
3 feb – Folkmusikkören. Sångträff på Slöjdhuset, på temat Katter – äldre än Facebook!  
24 feb – Folkmusikkören. Sångträff på Slöjdhuset 
27 feb – Koraleriet. Sångträff 
16 mars – Folkmusikkören. Sångträff på temat Sång till arbete 
19 mars – Koraleriet. Sångträff  
1-3 april – Astrid på Folk- & Världsmusikgalan i Västerås. Deltog med Bessman i konsert och 
workshop. Astrid medlem i en juryn för utdelning av priser. 
6 april – Koraleriet. Inspelning i Heliga Kors kyrka 
7 april – Astrid träffade David Adam, styrelseledamot i Blekinge Spelmansförbund 
13 april – Folkmusikkören, sångträff på temat Scottish singing på Slöjdhuset Gästmusiker: 
Nathan Bissett 
17 april – Astrid och Agnes deltog i övertonssångkurs för Anna Hefele, Lund. 
30 april – Majsjungning i Jernavik 
21 maj – Föreningen deltog med informationsbord vid Mångfaldsfestivalen i Brunnsparken i 
Ronneby. Koraleriet genomförde två framträdanden under festivalen samt en egenarrangerad 
konsert i Kallinge kyrka. 
22 maj – Astrid och Kristin höll kurspå Gamlegården i Järnavik med ca 15 deltagare. 
Kulning, lockar och vallvisor. Lantbrukaren Rikke Neuedorff visade hur hon kallar på sina 
kor och får med rösten. 
14 juni – Folkmusikkören, sångträff på temat Lunder och ängar, stunder och sängar, på 
Gamlegården i Jernavik. 
19 – 23 juni – Astrid var lärare på Jazz & World-kursen på Bräkne-Hoby folkhögskola 
24 juni – Agnes och Astrid spelade vid midsommarfirande på Tromtö. 
29 juni – Kristin och Astrid spelade vid dansutlärning i Vämöparken i samarbete med 
Blekinge Spelmansförbund 
3 juli – Kristin och Astrid engagerades till Nässelfrossans avslutningsseminarium, Jämshög. 
8 juli – Folkmusikkören, sångträff på temat Sommaren är kort, men sjungas måstes det!, på 
Gamlegården i Jernavik. 
20 juli – Konsert med Koraleriet i Bräkne-Hoby kyrka. 
16 – 31 juli – Astrid reste i Baltikum.  
13 aug – Lönnamohagens spelmansstämma 
12 – 21 sept – Kristin och Astrid utbildas i Landstinget till ledare i Kulturprogrammet 
14 sept – Folkmusikkören, sångträff på temat Antihjältar och losers! 
25 sept – Sjung oss in! 
27-28 sept – Astrid och Camilla besökte Stockholm inom projektet ACSS. Introduktion 
tillsammans med övriga projekt i landet. 
4 okt – Sjung oss in! 
15 okt – Astrid gick kurs i Stockholm. Körledare för integrationskörer. Kulturfyren. 
26 okt – Sjung oss in! 



 
 
27 okt - Folkmusikkören, sångträff på temat Americana. Gästmusiker: Nathan Bissett 
28 okt – Astrid lärde ut folklig sång vid Nova Academy i Simrishamn. Estetgymnasium. 
4 nov – Astrid och Kristin deltog vid Magnus Gustafssons disputation i Lund. 
7 nov – Sjung oss in! 
19 nov – Sjung oss in! 
30 nov – Sjung oss in! 
3-4 dec – Sjung oss in! Konserter 
10 dec – uppstartmöte för styrgruppen i ACSS-projektet (Astrid, Camilla, Agnes och Linnea) 
10 dec – Koraleriet. Sångträff i Jernavik 
24 dec – Folkmusikkören, sångträff på temat Nu är det jula för hej och hopp! Gästmusiker: 
Nathan Bissett 
19 dec – Sjung oss in! Konsert 
21 dec – Sjung oss in! Avslutningsfest på Gamlegården, Jernavik. 
 
 
 
 
Styrelsemöten 
Följande tillfällen har styrelsen sammanträtt under året: 
2016-03-10, 2016-06-09, 2016-12-10, 2016-12-30 
Styrelsen har haft kortare informationsmöten under året via Skype/Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 
Astrid Selling 
Kassör/projektledare 
 
   


