
VÄLKOMNA TILL 
SÅNGVECKAN 2017

HEJ

Snart är det dags att komma till Hemavan för att delta i årets sångvecka. I år kommer 16 personer 
från olika delar av landet, en del känner varandra från tidigare år, några andra kommer för första 
gången. Det som präglar våra sångveckan är den starka gemenskapen som bildas varje år. Vi 
hoppas att samtliga deltagare bidrar även i år till den härliga stämningen. 

Vi vill ta emot alla när de kommer fram så kontakta mig antingen via mail eller sms om när och hur 
du tänker anlända till Hemavan. Det kommer att finnas gitarrer och keyboards men spelar du ett 
instrument hemma kan vi säkert fixa instrument som du kan låna från musikskolan. 

VI har tagit emot alla anmälningar och noterat era kostönskemål - personalen i köket är väldigt 
medgörliga så var inte blyg om någonting inte är helt rätt. 

Låtlistan med övningsfiler läggs upp denna vecka - så glöm inte att gå in på hemsidan för att kolla. 
Vi lägger upp även instruktioner. Vi har gjort en mindre ändring i programmet nu när vi flyttat till 
Hemavan Fjällstation. Vi kommer att ha fyra uppträdanden, de första tre är informella men det gör 
inget om man vill ha nåt fint på sig vid avslutningskonserten - klädstilen brukar vara väldigt 
blandad.

Fredag 09.30 - Frukostkonsert vid Ruttjebäcken - härlig utomhuskonsert tillsammans några andra 
musiker. Ta med badkläderna !
Lördag 14.30 - Uppträdande på marknaden i Tärnaby 
Lördag 19.00 - Open stage hos Hemavan Fjällstation
Söndag 14.00 - Avslutningskonsert i Tärna Kyrka

Vi räknar vara klar till kl15.15 senast så att alla hinner med flyg och bus och bil…..

Hemavan är liten men det finns trots allt en del intressanta butiker så glöm inte att ta med lite extra 
pengar! Ta med även skor som klarar av att gå längs en led - en del vill kanske gå på fjälltur. 

För att kunna genomföra kursen söker vi kostnadsersättning både från RUM och från ABF. Detta 
innebär att det blir studiecirklar medan de är här och RUM vill att samtliga deltagare blir medlem i 
RUM (Riksförbund för Unga Musikanter). Många brukar vara medlemmar redan men om du är 
osäker om du vill vara med är det bara att du hör dig av oss - det är absolut inget tvång. 

Vi provar nåt nytt i år - vi kombinerar både traditionell popsångteknik med en metod som heter 
Komplett sångteknik. Jill har just blivit nyexaminerad så vi hoppas att tillsammans med Linda och 
William kommer ni att få en fantastiskt rolig OCH lärorik sångvecka.

Hör av er om ni har några frågor.

Mvh

Duncan
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