
 
 
Folk Practice Academy - aktiviteter under 2015 (jan-dec) 
Verksamhetsberättelse 
 
Folk Practice Academy har haft ett antal olika projekt på gång under 2015: 

- Avslutande rapportering till Jordbruksverket för Basic – Folk & Tradition (samarbete 
med Slöjd i Blekinge och Krusznia Polen, Viljandi Folkmusikcenter) 

- Folkmusikkören  
- repr i Sverige Spelmäns Riksförbund, RFOD, jury Folk- & Världsmusikgalan 
- Fortsatt ansökningar till större fonder för fler samarbeten runt Östersjön 
- 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 2015. 
- Koraleriet 

 
Medlemmar 
Medlemmar till föreningen har hittills värvats genom körverksamheten och ur publiken vid 
framträdanden. Under 2015 har vi 43 registrerade medlemmar (men många fler tar del av våra 
aktiviteter). 
 
 
Folkmusikkören 
Vi har under 2015 haft ca 8 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! Under 2015 fick vi två nya 
medlemmar som är invandrade från Polen. 
 
Offentliga framträdande 
Den 30 april genomförde kören tillsammans med ungdomar i det tidigare Baltic Sea Inter 
Cult och andra intresserade, för fjärde året i rad, den gamla sydsvenska traditionen 
Majsjungning. Lisa, Nisse och Astrid samlades på eftermiddagen på Gamlegården i Jernavik 
för att göra feststänger. Radio Blekinge nävarande och gjorde en direktsänd intervju. Vid 18-
tiden anlände resten för knytkalas och uppsjungning med olika majvisor och festvisor. 
Vid 20-tiden deltog hela sjungarelaget vid Bräkne-Hoby Majfirande, då vi sjöng de gamla 
visorna vid elden. Vi upptäckte då att många i publiken kunde majvisan. Framåt 22-tiden 
begav vi oss upp till byarna i Kullåkra och Järnavik. Vi vandrade från hus till hus och sjöng. 
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. I år hade vi flera som ringt i förväg 
och meddelat att de ville få besök av sjungarna. 
 
4 februari 
Nisse Stormlod och Astrid besökte en antikvitetssamlare i Kallinge/Bredåkra, som äger en 
äldre fiol 



 
 
 
7 februari 
Astrid höll solokonsert med blekingska visor på Midvinterton i Olofström 
 
Läsåret 2014-2015 
Martin Nilsson (deltagare i BaSIC) gick Folkmusik på fiol i Malung.  
 
Basic – Folk & Tradition 
Dec 2013 beviljades Folk Practice Academy bidrag från LEADER (samt Region Blekinge) 
för en 8 månader lång förstudie. Med erfarenheterna från Baltic Sea Inter Cult (BaSIC) har vi 
nu knutit in Slöjdverksamheten i Blekinge och fördjupat samarbetet med föreningen Krusznia 
i Suwalki Polen. Tillsammans vill vi skapa ett långsiktigt samarbete kring att koppla samman 
och överföra kunskap mellan unga och gamla genom: Folkmusik, slöjd och digitalt 
berättande. Folk Practice Academy är huvudman för projektet. Projekt var helt avslutat mars 
2015. 
 
Aktiviteter: 
2-4 jan – Astrid deltog i Folk at Heart och höll seminarium tillsammans med Andreas 
Svensson, Örebro, om hur man ansöker om bidrag för musikprojekt. 
26 jan – sjunga och spela i Lund 
7 feb – Kristin konsert på Papay Gyro Nights, Orkneyöarna 
11 feb – Folkmusikkören 
27 feb – Kristin konsert i Aberdeen, Collective compositions 
13-15 mars – Astrid på Folk- & Världsmusikgalan 
mars – uppstart av projektet #koraleriet (koralsång i Blekinge, med 9 sångerskor från 
Blekinge, Småland, Skåne) 
12 april #koraleriet  - sångträff 
19 april – ssr årsmöte (astrid) 
30 april – majsjunging 
30 april – Kristin föreläsning musikfestivalen sonADA, Aberdeen.  
2 maj - Kristin konsert musikfestivalen sonADA, Aberdeen.  
18 maj – folkmusikkören 
23 maj –  #koraleriet 
13 juni –  #koraleriet   
25 juni – #koraleriet 
11 juli – folkmusikkören  
20 juli – #koraleriet 
19 juli – Hästholmen. Folkmusikkören med gäster sjöng sjömansvisor vid allmogebåtsdag på 
Hästholmen. 
23 juli – Astrid och Agnes konsert i Kvarnen på Korrö Folkmusikfestival 
24 juli – Astrid workshop i Kvarnen på Korrö Folkmusikfestival 
4 aug – Kristin och Astrid konsert på Linnés Råshult 
10 aug – #koraleriet 
11 okt - #koraleriet 
Firade Magnus Gustafsson 



 
 
14 okt – Astrid möte med Unesco och RFOD om immateriellt kulturarv på Folk- & 
världsmusikgalan 
16-18 okt – Astrid på stämman i Sundsvall, samt SSR 
22 okt – möte med UNESCO 
5 Nov – Martin trallade till dans på Valshuset i Växjö. 
24-26 nov – Astrid och Kristin på konferensen Det sjungna ordet, Linneuniversitet, Växjö. 
25 nov - Kristin föreläste på konferensen Det sjungna ordet, Linneuniversitet, Växjö  
5 dec – firande av Toste Länne (riksspelman) 
28 dec – första mötet med juryn. Astrid invald i en av folkmusikgalans jury. 
 
Styrelsemöten 
Följande tillfällen har styrelsen sammanträtt under året: 
2015-10-12 
 
Enskilda lektioner 
Kristin och Astrid har under året haft ett antal enskilda lektioner i folklig sång och fiolspel. 
 
Övriga framträdanden och aktiviteter 
Som duo (och/eller också i samarbete med någon annan) har vi också gjort en hel del 
framträdanden. Detta gäller bl a framträdande vid andra föreningars möten, på skolor, på 
festivaler, mm. 
 
 
 
 
Astrid Selling 
Kassör/projektledare 
 
   


