
Hej sånglägerdeltagare! 
 
Under årets sångläger kommer vi vara två sångpedagoger, Jill och Linda, som kommer jobba 
tillsammans med er under dagarna! Vi kommer jobba med sång på många olika sätt, solistiskt och 
tillsammans med andra i sångensembler. En typisk dag börjar med gemensam uppvärmning av 
rösten kl.09:00 och ser ut ungefär så här: 
 

● Gemensam uppsjungning  
● Enskild sånglektion 30 min med Jill eller Linda 
● Eget övande på enskild låt eller sångensemble 
● Masterclass med Jill och/eller Linda då alla är samlade men man jobbar en i taget på sin låt 
● Sångensemble unisont och i stämmor 
● Enskild sånglektion 20-30 min med Jill eller Linda 
● Workshop kring rösten, t.ex. improvisation, sångteknik, etc. 

 
Vi kommer även ha flera tillfällen att uppträda tillsammans (frivilligt) och även att ha öppen scen med 
eller utan publik! 
 
Förberedelser: 

● Förbered 2-3 låtar du vill jobba med på dina enskilda sånglektioner. Den får gärna vara en 
utmaning för dig att sjunga så vi har något att jobba med. Vi ser helst att karaokebakgrund 
finns på Spotify eller Youtube! 

● Ta med utskrivna låttexter till de låtar du förberett och papper med ackord/noter eller 
karaokebakgrund. 

● Ta med utskrivna låttexter till de gemensamma ensemblelåtarna. 
● Ta med penna och låttext till lektionerna. 
● Inspelning: vi rekommenderar att ni spelar in era sånglektioner och lyssnar i samband med ert 

eget övande! Det funkar bra att använda röstmemon på telefonen eller en zoom eller 
liknande.  

● Skaffa gärna ett konto i Dropbox och ladda ner appen i förväg då vi kommer dela noter samt 
stämfiler där. 

Det går även att skriva ut låttexter på plats om du inte har utskriftsmöjligheter hemma! 
 
Gemensamma ensemblelåtar: 

● Uptown Funk - Bruno Mars 
● Just the Way You Are - Bruno Mars 
● A Bitter Lullaby - Martin Almgren 
● This Is Me - Kesha (från “The Greatest Showman”) 
● Royals - Lorde 
● Lean On Me - Bill Withers 

 
Spotifyspellistor med låtförslag till enskild sånglektion samt ensemblelåtar (uppdateras med nya låtar 
fram till lägrets start): 
https://open.spotify.com/user/niskalainen/playlist/6ksPva9rTg6AdbVVOX4JEB 
https://open.spotify.com/user/jill_81/playlist/0GyGs2xM4M5k31U2mdZ4KV?si=xqa5rAx9QvqE5-pyDr
Hxxg 
 
Det finns förstås också tid till att umgås, äta glass, njuta av naturen och skratta tillsammans. :-) Vi 
hoppas att ni ser fram emot det här lägret lika mycket som vi gör! 
 
Många soliga hälsningar, 

https://open.spotify.com/user/niskalainen/playlist/6ksPva9rTg6AdbVVOX4JEB
https://open.spotify.com/user/jill_81/playlist/0GyGs2xM4M5k31U2mdZ4KV?si=xqa5rAx9QvqE5-pyDrHxxg
https://open.spotify.com/user/jill_81/playlist/0GyGs2xM4M5k31U2mdZ4KV?si=xqa5rAx9QvqE5-pyDrHxxg


Jill och Linda 


