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Folk Practice Academy verksamhetsplan inför 2021 
 
Under 2021 kommer föreningen att lägga nästan all fokus på projektet Rappskall – i en europeisk 
region som genomförs tillsammans med Teater Kontur och Vuxenskolan. 
 
Basen för projektet är föreningens två folkmusikverksamheter Meraftan med folksång och Blaustjyng 
(folksångensemble). Inom föreningen finns även a cappella-kvartetten ILMA. 
 
 
AKTIVITETER 2021 
 
Blaustjyng – folksångensemble 
Ensemblen bildades 2020 i samband med en stipendieansökan för att aktivera kompositörerna och 
körledarna Astrid Selling och Elisabeth Ekman att komponera ett folkmusikstycke för kör. Ansökan 
beviljades och ensemblen kommer i januari att spela in sitt framträdande på Musikhögskolan i 
Malmö.  
 
7 februari deltar Blaustjyng i medeltidsmässa i Heliga Kors kyrka tillsammans med Svenska kyrkan 
och Ronneby Lajvsällskap, som en upptakt till projektet Rappskall. 
 
Under våren och sommaren deltar Blaustjyng i projektet ”Rappskall i en europeisk region”, vilken 
avslutas i augusti med 5 föreställningar av pjäsen Kung Byxlös tillsammans med en skådespelare på 
Johannishus Slott. 
 
Hösten 2021 avser kören att samarbeta med en folksångensemble från Kuldiga, Lettland, samt även 
fortsätta in i år två av projektet Rappskall. 
 
Afterwork med folksång 
Öppet hus med sång, ca en gång per kvartal. Deltagare betalar 60 kr per gång, utan tvång på 
deltagande. Under våren 2020 genomfördes, p g a Corona-pandemin, sången utomhus och kommer 
att ske på liknande sätt så länge som pandemin pågår. 
 
Majsjungning 30 april  
(om corona-pandemin tillåter det) 
Återuppta majsjungandet i Järnavik, en tradition sedan medeltiden, som föreningen lyckats 
återuppstarta, men som fick pga coronan fick vila under 2020. 
 
Kurs i folkliga julsånger från Blekinge 
För fjärde året i rad vill vi genomföra sångkurs i traditionella julsånger från Blekinge och hoppas att 
2021 ska kunna genomföras på vanligt vis (2020 sker den via zoom). 
 
ILMA – a cappella-kvartett 
Föreningen har en a cappella-kvartett som sjunger och arrangerar sånger inom flera genrer; visa, 
pop, jazz och framför allt folkmusik från hela världen. Ensemblen hoppas kunna sjunga mer offentligt 
när pandemin är under kontroll. Ensemblen har under året sjungit bl a estnisk folkmusik och 
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folksånger från USA. 
 
Projektet ”Rappskall i en europeisk region” 
Projektet är treårigt och syftar till att inkludera och engagera Ronnebybor och Blekingebor i att 
undersöka och berättar historien ur ett sydsvenskt perspektiv genom historieseminarier, 
hantverksträffar, sång, berättande och gestaltning. 
 
Detta iscensätts under våren genom kulturarvscaféer med olika teman, som ex Drottning Margareta, 
Heliga Birgitta, historiska hantverkstekniken och hur man berättar historien för en modern publik, 
blekingska traditionen majsjungning, Ronneby historia, Blekinge mitt i Östersjön och influenser över 
Östersjön, mm. Vi hade redan planerat in ett allra första café i november 2020, men fick ställa in p g 
a de stärkta restriktionerna för coronan. 
 
Under sommaren kommer första året att avslutas med att sätta upp pjäsen Kung Byxlös om 
Drottning Margareta som ett kör-performance tillsammans med en skådespelare. 
 
Under hösten drar år två igång, då med fokus på guldgubbarna i Vång och med målet att lyfta fram 
en region mitt i Östersjön. Året kommer att få ett liknande format och kommer att sommaren 2022 
av slutas med ett teater/berättande/sånguppförande av den lokala legenden Vogn och Yxna om 
kärlek och våld under järnåldern. 
 
Samarbete sker tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, Region Blekinge, Johannishus Gods, 
Ronneby Lajvsällskap, Svenska Kyrkan, Blekinge läns hemslöjdsförening, m fl. 
 
KULDRUM 
FPA kommer fr o m 1 aug ansvara för ett folksångarprojekt – KULDRUM – som är ett samarbete 
mellan Astrid Selling, Ina Celitane (Lettland) och Kairi Leivo (Estland). Målet är att tillsammans 
utforska metoder för folksång och berättande, både för scen och pedagogik. 
Nordisk kulturkontakt har bewviljat 200.000 kr för 12 månader. Sångarna i föreningen kommer att 
involveras. 
 
 
BUDGET 2021 
Budgeten nedan beskriver innefattar ett antal olika aktiviteter, men som alla är sammanflätade. 
 
Kommentar till intäkter: 

1. Bidraget från Region Blekinge ligger från juli-juli. Vi är alltså beviljade 100.000 kr för det 
första projektåret, och kommer att ansöka ytterligare medel för projektår två juli 2021-juli 
2022. 

 
2. Under första året får vi ett innovationsbidrag från Studieförbundet Vuxenskolan. Under 

andra året kommer vi att kunna förvänta oss ett avsevärt lägre bidrag. 
 

3. Eftersom projektet kommer att kunna genomföra publik musikframträdanden förväntar vi 
oss kunna få arrangörsmedel från Musik i Blekinge, men kan i det här skedet inte beräkna 
nivån för dessa. 
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4. Vi avser att lägga ansökningar till flertalet kultur- och projektfonder, framför allt med syfte 

att samarbeta med kommuner i Danmark och Lettland som har medeltida städer och arbetar 
aktivt med att engagera invånare och förmedla till besökare. 
 

5. Biljettintäkterna från föreställningarna av Kung Byxlös är estimerade och ej exakta. 
 
 
 

Kommentar till kostnaderna som är indelade enligt: 
 

1. Aktiviteter inom projektet Rappskall  
a. Projektledning, planering, genomförande 
b. Marknadsföring, kommunikation 
c. Kulturarvscaféer (fem under våren och tre under hösten) 
d. Kung Byxlös (manusbearbetning, koreografi, regi, repetitioner med kör och 

skådespelare, scenografi, kostym, mm) 
 

2. Aktiviteter inom folkmusik och sång 
a. Blaustjyng – inom Rappskall, konserter och projekt, kurser, arkivbearbetning 
b. Meraftan med folksång – kurser och sångträffar (ingår ej i budget, eftersom 

aktiviteten vilar under pandemin) 
c. ILMA – a cappella-kvartett (ingår ej i budgeten, eftersom ensemblen använder gage 

till sina aktiviteter) 
d. Tillfällen för instrumental folkmusik (ingår ej i budget, eftersom aktiviteten vilar 

under pandemin) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

4 

 

Intäkter 2021

VT 21 timmar/tillfällen antal pris Totalsumma
Vuxenskolan 20 54 000 kr         
Ronneby kommun 70 000 kr         
Region Blekinge 100 000 kr       
Vuxenskolan, studiecirkel 1 000 kr            
Biljettintäkter (osäker) 5 80 180 72 000 kr         
Musik i Blekinge (osäker) 5 6000 30 000 kr         
Hyra J-hus (ev sponsring) 10 000 kr         

SUMMA 337 000 kr      

HT 2021
Vuxenskolan 21 10 000 kr         
Ronneby kommun 40 000 kr         
Region Blekinge 50 000 kr         
KULDRUM* 100 000 kr       

SUMMA 200 000 kr      
*100.000 kr under VT 2022 TOTALT 537 000 kr      

UTGIFTER
Kulturarvscaféer - Rappskall
föredragshållare
fika, hyra av lokal
musiker 61000

Projekt Rappskall - år 1 och 2 (termin 1)
projektledning, administration
resor
marknadsföring
lokalhyra 115000

Rappskall - Kung Byxlös
musikledning, kör
koreograf, regissör
skådespelare
kostym, scenografi, ljud/ljus
lokalhyra
Maknadsföring 200000

Rappskall - Blaustjyng
24000

KULDRUM - utgifter termin 1
resor
musikledare
föredragshållare
marknadsföring
nätverksplattform 100000

ÖVRIGT, utveckling, buffert
37000

SUMMA 537000
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Agnes Sjöberg, ordf  Astrid Selling, kassör 
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