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Folk Practice Academy  
Verksamhetsberättelse 2020 
 
Under 2020 har vi fortsatt lägga fokus på folksång Afterwork med Folksång, som visade sig 
bli en stor succé under 2019! Vi har nu döpt om aktiviteten till ”Meraftan med Folksång” 
eller bara ”Meraftan”.  
Vi har genomfört följande aktiviteter under 2020: 
 

- Meraftan med folksång 
- Bildande av ny folkmusikkör - Blaustjyng 
- ”RAPPSKALL – i en europeisk region” – nytt projekt med folksång, 

berättande, hantverk och teater 
- Samtal med folksångare och berättare i Kuldiga, Lettland. 

 
Meraftan med folksång 
Öppet hus med sång, ca en gång i månaden. Deltagare betalar 60 kr per gång, utan tvång på 
deltagande. Under våren 2020 har aktiviteten, p g a Corona-pandemin skett utomhus och 
med särskilda direktiv om att hålla avstånd och medtagande av egen fika. 
5 träffar under våren: 28 feb, 6 mars, 28 mars, 18 april, 21 maj  
 
Meraftan anordnade en distanserad folkmusikfestival på Gamlegården i Järnavik genom att 
den 25 juli koppla upp sig mot Korrö Folkmusikfestivals online-sändning med konserter, 
visutlärning och dansutlärning, genom att projicera på väggen i ett garage. Meraftan fick 
besök av lantbrukare Ricke Neuendorff som kom och visade hur hon lockar på sina kor. 
Ca 20 deltagare 
 
Majsjungning 30 april fick tyvärr ställas in p g a corona-pandemin. 
 
BLAUSTJYNG 
Sångarna i Meraftan, tillsammans med några sångare som tidigare inte varit med, bildade en 
ny folkmusikkör/ensemble, som ansökte (och beviljades) ett stipendium från Körcentrum 
Syd för att de båda körledarna att komponera folksång för kör. Ensemblen bildades i maj och 
träffades sedan varannan vecka under sommaren, utomhus och i en rymlig lada. Vid ett 
tillfälle lånade vi Bräkne-Hoby kyrka för att kunna repa med avstånd. 
Ensemblen skulle göra sitt första publikframträdande vid Rappskalls kulturarvscafé den 7 
nov, men caféet fick pga coronan ställas in och efter det kunde vi, pga nya restriktioner inte 
träffas mer fysiskt under 2020. Istället genomfördes 3 online-träffar. 
12 fysiska träffar, ca 2,5 timme: 
17, juni, 28 juni, 11 juli, 25 juli (repa innan festivalen), 6 aug, 21 aug, 5 sept, 20 sept, 3 okt, 
18, okt, 1 nov, 7 nov. 
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3 digitala träffar över zoom: 22 nov, 6 dec, 20 dec 
 
Ensemblen har under sommaren och hösten repeterat sånger till Kung Byxlös och det 
nyskrivna körstycket till Körcentrum Syd. 
 
RAPPSKALL 
Tre-årigt projekt tillsammans med Teater Kontur där vi deltar med sångare och körledare. År 
ett juli 2020 – aug 2021. 
 
Medfinansiärer: Region Blekinge (100.000 kr), Studieförbundet Vuxenskolan (54.000 kr). 
 
Samarbeta med Studieförbundet Vuxenskolan, Sveriges Spelmäns Riksförbund, Blekinge 
Spelmansförbund, m fl. 
 
Projektgruppen består av Astrid Selling (projektledare och musiker), Margareta Skantze 
(manus), Viktoria Rosén (scenografi) och Emelie Trossö (regi och koreografi) och har under 
hela året träffats för att bygga upp projektet, skriva ansökningar, bygga nätverk.  
 
En referensgrupp bildades med representanter från slöjd, kultur, musik, kyrkan, 
studieförbund, lajvsällskapet mm. Gruppen lyckades träffas vid ett tillfälle under hösten, 
men fick sedan ställa in p g a coronan. 
 
Hittills har följande genomförts: 
 

- Möten med Johannishus Gods om samarbete kring genomförande av  5 
föreställningar av Kung Byxlös i augusti 2021 

- Referensgruppmöte på Kallvattenkuren (22 sept) 
- Planering av 5 kulturarvscaféer på Slöjdhuset våren 2021 
- Samtal med kulturarvsarbetare (berättare, vissångare m fl) i Kuldiga, 

Lettland, för samarbete om hur man levandegör en medeltida stad. 
- Repetitioner med kören 
- Manusbearbetning 
- Samtal med skådespelare (avtal under bearbetning) 
- Omarbetning av musikarrangemangen till den nya uppsättningen av Kung 

Byxlös 
 
Styrelsen har haft 3 styrelsemöten under året. 
Årsmöte genomfördes online den 13 april. 
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ILMA – a cappella 
ILMA är en a cappella-kvartett, som genomför sina aktiviteter i samarbete med Folk Practice 
Academy. Under 2020 lyckades ensemblen träffas vid 10 tillfällen, men fick fr o m nov 2020, 
pga nya restriktioner, låta repetitionerna vila 
10 fysiska träffar: 4 feb, 17 mars, 9 april, 22 april, 5 maj, 24 aug, 1 sept, 24 sept, 13 okt, 3 
nov 
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