
 
 
 
Folk Practice Academy - aktiviteter under 2018 (jan-dec) 
Verksamhetsberättelse 
 
Folk Practice Academy har haft ett antal olika projekt på gång under 2018: 

- Folkmusikkören  
- A Cappella South Sweden – unga sångare (ACSS) 
- Sjung oss in! Sång med nyanlända 
- 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, Skåne 
- Koraleriet - sånggrupp 

 
Medlemmar 
Medlemmar till föreningen har hittills värvats genom körverksamheten och ur publiken vid 
framträdanden. Under 2018 har vi 45 registrerade medlemmar (men många fler tar del av våra 
aktiviteter). 
 
Styrelsen 
Under 2018 har styrelsen bestått av Agnes Sjöberg, Astrid Selling, Linnea Blomgren, Martin 
Nilsson 
 
Folkmusikkören 
Vi har under 2018 haft 5 sångträffar. 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 
Julmarknadssjungning Pensionat Järnavik. 
Koraleriet: konsert Urshults kyrka 20 jan, konsert Hoby kyrka 18 juli, konsert Mjölnarholmen 
3 aug 
 
Koraleriet 
Gruppen består av 9 kvinnor (ca 20-50 år). Fokus ligger på att ta fram den gamla traditionen 
att sjunga koralsång och andra religiösa visor och placera dem i en nutida kontext. Under året 
har Koraleriet haft 4 offentliga framträdanden – Midvinterton i Olofström i februari, egen 
konsert i Hasslö kyrka i september samt konsert i Svenska kyrkan i Köpenhamn i november, 
samt julmarknadssjungning vid Pensionat Järnavik. 
 Utöver det har gruppen träffats för att sjunga och utveckla sin repertoar och sångteknik. 
 
Sjung oss in! 
Lördagen den 17 mars genomförde vi en träff med både svenskar och nyanlända på 
Kulturcentrum. Vi sjöns folkvisor och gjorde sånglekar tillsammans. Eventet var mycket 
uppskattat. 



 
 
 
 
A Cappella South Sweden – unga sångare (ACSS) 
Ett a cappella-projekt för unga (13-25 år) där de ska få upp ögonen för att sjunga stämsång i 
liten ensemble samt lära sig sångteknik, samsångsteknik, arrangering, produktion mm. 
Projektet finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) och är 
tänkt att pågå i tre år. År två löper mellan 1 sept 2018 och 31 dec 2019.  
 
Projektaktiviteter under 2018 
Styrgruppsmöten med unga 
Vocal Camp, Bräkne-Hoby, 17-21 juni (halva veckan för vuxna, halva veckan för unga) 
Ett antal träffar med ensembler med unga i hela södra Sverige; Lund, Höör, Kalmar, Växjö, 
Tingsryd (AMB) 
Höstläger, Gamlegården, Järnavik, 5-6 oktober 
Framtidsgruppen, arbetsgrupp med unga 31 okt, 4 jan 
 
Samt möten med mängder av samarbetspartners i 4 regioner (Blekinge, Kalmar, Kronoberg, 
Skåne) 
 
 
Övrigt 
Astrid höll folkmusikkonserter och workshops i USA (Los Angeles, Fargo North Dakota, 
Butte Montana) i juli. 
Astrid undervisar i nyabörjarfiol för vuxna samt i kannel/kokles. 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har sammanträtt två gånger under året. 
Styrelsen har haft kortare informationsmöten under året via Skype/Facebook. 
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