
 
 
 
Folk Practice Academy - aktiviteter under 2019 (jan-dec) 
Verksamhetsberättelse 
 
Folk Practice Academy har haft ett antal olika projekt på gång under 2019: 

- Afterwork – med folksång 
- A Cappella South Sweden – unga sångare (ACSS) 
- Vocal Camp  
- repr i Sverige Spelmäns Riksförbund, Samarbetsnämnden för Folklig dans, Folk- & 

Världsmusikgalan, Womex 2019 
- Deltagit vid konserter, dans- och låtutlärning både i Blekinge, Småland, Skåne 

 
Medlemmar 
Medlemmar till föreningen har hittills värvats genom sångverksamhete. Under 2019 har vi 29 
registrerade medlemmar (men många fler tar del av våra aktiviteter). Vi har ändrat 
förhållningssätt till medlemskap. Vi vill att medlemmar ska vara engagerade eller med 
hängivenhet stötta verksamheten. Vi söker därför inte efter att explicit öka antalet 
medlemmar. Sedan förra året är medlemasavgiften 50 kr. 
 
Styrelsen 
Under 2019 har styrelsen bestått av Agnes Sjöberg (ordf), Astrid Selling (kassör), Linnea 
Blomgren (ledamot), Martin Nilsson (ledamot). 
 
Afterwork med Folksång 
Vi har under 2019 haft 8 sångträffar, vilka genomfördes av Astrid Selling. Vårt högsta syfte 
är att så många som möjligt ska få chansen att sjunga. Därför använder vi inte samma format 
som vanliga körer. Det finns heller inget krav på hur ofta man måste delta, utan alla kommer 
när de vill och betalar 60 kr per gång. Öppenhet är viktigt!  
 
Vi har haft som regel att träffas en fredag i månaden. Alla tar med sig mat till en knytis och 
kvällarna brukar vara mellan kl 18 och 22. Gruppen har en sluten facebookgrupp med ca 25 
personer,  
 
22 feb, 29 mars, 30 april, 24 maj, 30 aug, 27 sep, 31 okt, 15 nov. 
 
8 dec genomfördes en helsdagskurs i folklig julsång. 
 
Offentliga framträdande 
Julmarknadssjungning Pensionat Järnavik den 8 dec 
 
A Cappella South Sweden – unga sångare (ACSS) 
FPA har under tre år drivit projektet A Cappella South Sweden – unga sångare med 
grundmedel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.  
 
Uppnådda mål i projektet 



 
 
 
Deltagare är unga mellan 12 och 28 år från hela södra Sverige. Vi har haft totalt 480 deltagare 
i projektets aktiviteter. Av dessa är ca 80% tjejer och 20% killar – en fördelning som speglar 
gruppsångsområdet. Av deltagare är det 105 st som kommer från Blekinge. 
Totalt ca 170 deltagare har varit med på fler än en aktivitet, varav ca 45 st av 
Blekingeungdomarna. Det tillkommer kontinuerligt nya unga som fått vetskap om aktiviteter 
via kompisar, musiklärare etc. 
 
Totalt har elva unga deltagit i styrgrupp, framtidsgrupp, styrelse och arbetsgrupper. Utöver 
det påverkar alla deltagare i aktiviteter projektets inriktning och innehåll.  
I projektet har totalt sex a cappellagrupper startat, varav tre i Blekinge. Utöver det etablerades 
kontakt med två befintliga ensembler där vi hjälpt den ena.  
Vi har genomfört sex offentliga evenemang med deltagares ensembler samt pedagoger och 
deltagare på läger.  
 
Totalt har vi genomfört 20 workshopar på flera olika orter och sex läger som alla varit 
placerade i Blekinge. Samarbetsworkshoparna har inneburit stora möjligheter att möta 
målgruppen i hela verksamhetsområdet. Lägren håller en hög kvalitet med professionella 
musiker som pedagoger och lockar även långväga deltagare. Vi är måna om att ha en jämn 
könsfördelning på pedagoger.  
Mer info om projektets verksamhet: https://www.acappellasouthsweden.se/projektet  
 
Vocal Camp 2019 
Som en del i projektet genomfördes för andra året Vocal Camp på Blekinge folkhögskola i 
Bräkne-Hoby. Vocal Camp är ett femdagars sommarläger med fokus på a cappella och sång i 
mindre grupp. Vocal Camp är generationsöverskridande med deltagare i flera olika åldrar, 
men med en majoritet unga tjejer. Huvudpedagog 2019 var Staffan Paulson och utöver det 
fanns flera pedagoger inne och höll i olika pass med olika inriktning. Vocal Camp innehöll: 
 

- workshops, repetitioner, master classes, clinics m.m.  
- fem offentliga evenemang,  
- arrangörsworkshop  
- avslutande offentlig konsert med pedagoger och lägerdeltagare.  

 
Genom Vocal Camp har både deltagare, samarbetspartners och allmänhet fått upp ögonen för 
stämsång och a cappella. Mer info: https://www.acappellasouthsweden.se/vocalcamp 
 
Övrig verksamhet i Ronneby 2019 
Projektet har gett hjälp till unga som vill starta egna sångensembler. I Ronneby startades en 
grupp.  I början av sommaren beslutade de sig för att gå ihop med Karlshamnsgruppen till en 
grupp då de var lite för få i båda grupperna för att komma vidare. 
 
 
 
 



 
 
 
Övrigt 
Astrid höll folkmusikkonserter, föreläsningar och kurser i Blekinge (om tradition på de tre 
folkhögskolorna, konserter om Blekinges musiktradition på SPF och PRO i Hoby, kurs i 
kadriljspel för Blekinge Spelmanförbund) 
Astrid undervisar i nybörjarfiol för vuxna samt i kannel/kokles. 
Martin är medlem i Unga Folkdansare i Umeå. 
Agnes och Linnea är medlemmar i a cappella-gruppen Low Ambition i Lund. 
Astrid besökt Womex 2019 i Tampere och knöt kontakt med en lettisk folkmusikgrupp för att 
göra utbyte med Afterwork-gruppen. 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har sammanträtt två gånger under året. 
Styrelsen har haft kortare informationsmöten under året via Skype/Facebook. 
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Astrid Selling  Martin Nilsson 
kassör   


