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FOLK PRACTICE ACADEMY 2022 
 
 
Fortsätta med Rappskall år två 
Samtal har hållits med Region Blekinge om en fortsättning (Görel Abramsson och Sigrid Oldenburg, 
17 sept). Vi enades om att FPA ska ansöka om ett nytt projektbidrag för år två. 
 
Under 2022 kommer vi i föreningen att ha tre huvudområden; 
 

1) RAPPSKALL år två, som kommer att utgå från utgrävningarna i Västra Vång som tema, dvs 
järnåldern.  

2) KULDRUM – ett internationellt berättarprojekt tillsammans med Estland och Lettland. 
3) Folkmusikkören Blaustjyng och Meraftan då vi har körrepitioner, kurser, workshops mm. 

Meraftan är öppna sångträffar, då deltagare kan komma och sjunga utan att anmäla sig i 
förväg. Blaustjyng och Meraftan kommer naturligt att inkluderas i projekten ovan, men har 
även aktiviteter som Majsjungning och kurs i blekingska julvisor, som tillhör föreningens fasta 
evenemang. 

 
RAPPSKALL ÅR TVÅ 
Rappskall kommer under sitt andra projektår ha sitt fokus på Västra Vång och har inspirerat Kuldrum-
projektet att välja temat GULD. På så sätt vill vi se till att de båda projekten drar nytta av varandra 
och varandras aktiviteter. 
 
Under år ett genomförde vi fyra kulturarvscaféer med stor succé. Ett stort antal 
besökare/åhörare/deltagare dök upp till caféerna där vi dels sålde förtäring och dels bjöd på samtal 
och konserter med experter inom olika områden; arkeologi, hantverk, medeltida ballader och 
historieforskning. Dessa hamnade pga covid under sommaren, vilket visade sig vara mycket lyckat! 
Detta vill vi återskapa under våren och sommaren 2022, men den här gången med fokus på 
järnåldern och också guld som symbol i tradition och berättande. 
 
På samma sätt som vi återgav medeltiden genom teateruppsättningen Kung Byxlös (med fem 
slutsålda föreställningar) vill vi under år två sätta upp pjäsen Wogn och Yxna. Pjäsen är baserad på en 
lokal vikingasägen och vi vill använda gestaltning och berättande för att föra samtal om arkeologi och 
historia i Blekinge, genom att koppla samman materiellt och immateriellt kulturarv. 
 
Under 2022 kommer vi dock att vilja lägga pjäsen senare under hösten i november och låta kör och 
ensemble arbeta med uppsättningen under höstterminen med hjälp av studieförbund. Detta för att 
erfarenheten från i somras var att repetitioner och aktiviteter tog mycket tid från semestrar, och 
kören deltar ju helt volontärt. 
 
Vi startade ett väldigt spännande samarbete med Sandelius Kultur & Nöje genom Elins medverkan i 
pjäsen, och vår kombination visade sig ge en otroligt hög kvalitet till vårt arbete. Vi fick många lovord 
för föreställningarna och har sedan hittat ytterligare möjligheter till samarbeten. 
 
 
KULDRUM 
Projektet är initierat av tre folksångerskor; Astrid Selling (Folk Practice Academy, Ronneby), Kairi 
Leivo (Viljandi, Estland) och Ina Celitane (Kuldiga, Lettland) och finansieras av Nordisk Kulturkontakt 
(Nordic Culture Point). Målet med projektet är dels att lyfta fram berättande (storytelling) genom 
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både folksång och berättande i tal, och dels att skapa en plattform för utbyte av kunskap och 
metoder bland professionella och amatörer som på olika sätt använder berättande. Projektet pågår 
aug 2021 - aug 2022 med tre fysiska fyra-dagarsevenemang (ett i varje partnerland) och tre online-
evenemang där varje partner agerar värdar.  
 
Blekinge är värdar för en fysisk träff i november 2021, då vi kommer att genomföra ett kulturarvscafé 
med Rappskall, som ett exempel för våra inresta gäster från Estland och Lettland, på en metod för 
hur man inkluderar allmänheten i kulturprojekt med berättande. Vi kommer också att arrangera 
samtal, workshops och konserter i Järnavik och Ronneby. Samtliga evenemang har en del för 
professionella och en del som är helt öppen för vem som helst att delta. 
 
Blekinge kommer också att vara värdar för en online-dag i juni med fokus på drama i berättande, 
genom bl a majsjungningstraditionen i Blekinge.  
 
KULDRUM är en blandning av estniska, liviska och svenska. Kuld (är guld på estniska och liviska) rum 
(på estniska och liviska heter det ruum). Ett guldrum - Den gyllene plats där berättare möts och byter 
berättelser och kunskap med varandra.  
 
Projektets aktiviteter: 
2021: 
15 okt online från Lettland 
10-14 nov fysisk träff i Blekinge, med berättare och sångare på besök från Lettland och Estland. 
Tema: hur involverar man det omgivande samhället i storytelling. 
2022: 
11 feb online från Estland 
20-24 april fysisk träff Kuldiga, Lettland – Fish Soup Festival 
3 Juni online från Sverige 
27-31 juli fysisk träff under Folkmusikfestivalen i Viljandi, Estland. 
 
Projektet är ettårigt och medlen är så kallade mobilitetsstöd, men vi har redan nu målet inställt på 
att lägga en ny och större ansökan, för att både förlänga projektet och inkludera fler länder kring 
Östersjön, samt även etablera en plattform där vi kan byta kunskap. 
 
Något vi redan nu har sikte på i Folk Practice Academy är att pröva att skapa ett återkommande 
evenemang i Blekinge; ”Blekinges internationella berättarfestival”. I samarbete med de festivaler 
som redan nu finns i Viljandi och Kuldiga och som de svenska deltagarna kommer att besöka i april 
och juli 2022. Det skulle då vara en perfekt tredje festivalnod i Blekinge i november, med 2022 som 
den andra gången vi genomför festivalen. 
 
Samarbeten 
Det finns flera möjligheter att inkludera föreningar och skola. Exempelvis folkhögskolorna som alla 
kan involveras på olika sätt. Jämshög med sitt samarbete med Nässelfrossa och litteraturhistoriska 
evenemang, Blekinge Folkhögskola med sitt fokus på musik och kulturkreativt skapande och inte 
minst Litorina, med ett starkt Östersjöfokus och också med både personal och elever från andra sidan 
Östersjön. 
 
Vi ser också att all satsning som görs på kultur och kulturarv i Ronneby kommun inspirerar till 
samarbeten och idéer. Samtal har t ex redan först med Björn Nilsson om att tillföra en diskussion om 
immateriellt kulturarv till utgrävningarna i Västra Vång som kommer att genomföras sommaren 
2022. 



 
 

3 

 
BLAUSTJYNG och MERAFTAN 
De aktiva sångarna är medlemmarna i vår folkmusikkör Blaustjyng. Under pandemiåret har de visat 
stort engagemang i att hålla sången vid liv. Först genom att träffas i skogen, och sedan utomhus och 
en stor lada. Vi anordnade kurs i kolock med en lantbrukare som kom och visade hur man kallar på 
kort och följde Korröfestivalens onlinesändning tillsammans i ett öppet garage. Under sommaren 
2021 deltog 10 sångare i Kung Byxlös och lade många semestertimmar på att repetera in stämmor 
och agera på scen. Genom föreställningarna har vi värvat nya sångare ur publiken, som anslutit sig nu 
under hösten. 
 
Blaustjyng har också ansökt om och beviljats Körcentrum Syds kompositionsstipendium för att låta 
sina körledare komponera folkmusikkör. Resultatet blir en film som kommer att presenteras med 
övriga stipendiater under november månad. 
 
2022 hoppas vi genom Meraftan kunna genomföra majsjungning i Järnavik med omnejd, en omtyckt 
aktivitet något som vi har fått vila under de två covidåren. 
 
 
Föreningen har ca 25 medlemmar och består av följande styrelse: 
 
Ordförande: Maria Rydqvist 
Kassör: Astrid Selling 
Ledamot: Agnes Sjöberg 
Ledamot: Martin Nilsson 
Ledamot: Linnea Blomgren 
 
https://folkpractice.wordpress.com  
https://www.facebook.com/folkpractice  
 
 
 
 
 
 
BUDGET för FOLK PRACTICE ACADEMY  
2022 
 
Kommentar till budget 
Vi tänker att kommunens verksamhetsbidrag bidrar till följande poster: 
  
Lokalhyror, workshopmaterial, resebidrag (inom sydregionen), komposition/arr noter för kören 
Blaustjyng och Meraftan, ljus, ljud, scenteknik vid framträdande/workshops marknadsföring, print, 
kontorsmaterial. 
 
SUMMA:  ca 150.000 kr (vi ansöker om 150.000 kr) 
 
Arvoden samt manus och komposition till teateruppsättningen täcks av Region Blekinge samt övrig 
sponsring. 
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Intäkter - Rappskall 

Intäkter Rappskall     

Biljetter estimering för 5 föreställningar   80 000 

Bidrag kommunen Ansökan lagd   150 000 

Bidrag Vuxenskolan Ansökan kommer att läggas   25 000 

Bidrag Region Blekinge Ansökan kommer att läggas   180 000 

Intäkter kurser estimering    4000 

Intäkter café estimering   2500 

Sponsring kören Varenda Music extern sponsring   1000 

Övriga externa fondmedel extern sponsring   15000 

   SUMMA 457 500 

     

Övriga intäkter - föreningsaktiviteter     

Arrangörsbidrag musiker julkonsert konsert kurs  2 musiker 8000 

Deltagaravgifter julkurs Meraftan 500 15 deltagare 4000 

Konsertbiljetter julcafé  80 40 pers 1600 

Festivalpass KULDRUM - berättarfestival  250 40 pers 10000 

Konsertbiljetter KULDRUM - berättarfestival  140 40 pers 5000 

Arrangörsbidrag musiker - festival   9 musiker/berättare 27000 

Resebidrag (fonder)   6 berättare 18000 

Medlemsavgifter  50 ca 25 st 1250 

   SUMMA 74850 
 
 

UTGIFTER     

Rappskall - produktion timmar/tillfällen antal pris  

Projektledning 5 18 400 36000 

Arbetsgrupp produktion  12 2 400 9600 

Resor till möten PL    1800 

Kontor och print    2500 

Grafisk form, webb, social media, stratetgi    7000 

   SUMMA 56900 

Kulturarvscaféer, våren och sommaren 2022     

Caféer 4 st      
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Mästare (två vid varje tillfälle) 4 2 3500 28 000 

Rese mästare 4  1000 4 000,00 

Rese PL  4  200 800,00 

Rese prod 4  200 800,00 

Rese prod 4  200 800,00 

FB ads 4  150 600,00 

Fika bakning 4  2000 8000 

   SUMMA 43 000 
 
 

Wogn och Yxna timmar/tillfällen antal pris  

Arvode Elin Sandelius skådespelare 5 2 8000 80000,00 

Arvode musiker 1    30000,00 

Arvode musiker 2    12000,00 

Arvode regissör    40000,00 

Arvode scenograf    20000,00 

Sponsring kören   10 500 5000,00 

Teknik/bygge/kostym    5000 

Scenografi material    10000 

Ljus    5000 

Hyra lokal    10000 

Manus  5 2000 10000 

Komposition  5 4000 20000 

Rese     8000 

Marknadsföring fb ads    550 

     

   SUMMA 255550,00 
 
 

ÖVRIGA AKTIVITETER     

Kuldrum - online 3 juni Antal Pris   

Konsert 2 3500  7000 

    7000 
 
 
  

Kuldrum - internationell berättarfestival     
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november 2022 Antal Pris   

Kulturavscafé KULDRUM 9 berättare 9 1700  15300 

Konsert 9 berättare 9 3000  27000 

PL (ekonomi, ansökningar, planering) 70 400  28000 

resor (hyrbil)    5000 

Admin kontor    1000 

MF    700 

Hyror (slöjdhuset + kuldrum Gamlegården)    5000 

Boende 3 EE + 3 LV  3 600 4 7200 

Boende Gamlegården 3 450 4 5400 

Mat 9 pers 9 400 4 14400 

Resor internationella gäster 6 3000  18000 

   SUMMA 127000 
 
 
 

BLAUSTJYNG/MERAFTAN     

rep och majsjungning, julkurs Antal Pris Upptsättningar  

FIKA    600 

Hyra (Gamlegården) 16  650 10400 

kursledare    6000 

resor    1500 

Kompostition, arrangemang, noter 5 400 12 24000 

MF    400 

   SUMMA 42900 
 
 
Det är inte vattentäta skott mellan de   SUMMA INTÄKTER 457 500 
tre aktivitetsområdena, därav kan   SUMMA UTGIFTER 514 350 
det som ser ut som ett underskott för   DIFF −56 850 
Rappskall, vägas upp av ex kursavgifter   ÖVRIGA INTÄKTER 56850 
biljettintäkter, mm inom de övriga aktiviteterna.   NY DIFF 0 

 


