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Med stöd av

Arrangör för FolkBeat är Värmlands spelmansförbund som stöttas av Region Värmland, RUM
Värmlandsdistiktet och Studieförbundet Bilda.
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Sedan starten har FolkBeat framträtt runtom i
Värmland och Sverige, bland annat på några av
Sveriges största folkmusikfestivaler samt på en
ungdomsfestival i Turkiet. Gruppen har haft fl era
gästlärare, bl.a. indiska musiker, och ett utbyte med
liknande ensembler från andra håll i Sverige.

Framträdanden

FolkBeat är en mötesplats mellan både människor
och musikstilar. Det är till för dig som vill träffa
nya människor att spela med och är nyfikenpåvad
mötet kan ge. Det är en plats där olika musikstilar
möts och där bandets musik färgas av deltagarna
själva. FolkBeat är också en brygga mellan musicerandet i ungdomen och steget vidare till ett aktivt
musikliv. Flera av deltagarna har fortsatt spela i
andra sammanhang eller gått vidare till musikutbildningar på musikhögskolor och folkhögskolor.

En mötesplats

FolkBeat startade 2009, och medlemmarna i den
nuvarande ensemblen har varit med sedan 2014 och
framåt. Gruppen kännetecknas av härlig
gemenskap, spännande musikaliska möten och
smittande spelglädje. Soundet präglas av en
kombination av tajt, melodiskt samspel, popiga
stämföringar och ett riff-baserat komp med
rockattityd. Ensemblen arbetar med låtar och
arrangemang samt med att gemensamt arrangera
musik och scenisk träning.

FolkBeat är ett folk-fusion-storband där traditionell
folkmusik blandas med nya stilar. Ensemblen är
öppen för alla instrument och riktar sig till dig som
är 15-20 år. Du måste inte spela folkmusik sedan
tidigare, men det är bra om du är van att spela på
gehör. Gruppen har 20 platser totalt och till våren
kommer några av platserna bli lediga. Vi söker därför bandmedlemmar från alla instrumentgrupper.

FolkBeat tar in nya medlemmar våren!

Nina Perez: 070-791 01 91
nina.perez@imh.kau.se.
folkbeatvarmland@gmail.com

Vid frågor:

www.folkmusik.info - klicka på kurser
www.facebook.com/folkbeatvarmland

Ytterligare info:

Vilket:

Annat spelmansförbund

Underskrift samt namnförtydligande (Målsmans underskrift
om du är under 18 år)

Övriga upplysningar av vikt för arrangören, t.ex. allergier:

Sveriges Spelmäns
Riksförbund

Lokalförening:

Värmlands Spelmans
förbund

Rum Värmland

Anmälan

Anmäl dig genom att skicka in blanketten till: Nina
Pérez, Majas Väg 47, 656 38 Karlstad. OBS!
Anmälan är bindande. Vid anmälningsbekräf-telse
kommer mer info om inbetalning av deltagar-avgift,
samt praktisk info kring träffarna. Ett urval bland
ansökningarna görs för att få en välfung-erande
ensemble. Sista anmälningsdag är 14 januari 2016.

Medlem i (om ja, sätt ett kryss i respektive ruta)

Ev. andra instrument

Instrument

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

E-post

Tel. mobil

Tel. hem

Ort och postnummer

Adress

Namn

800 kr

Deltagaravgift:

11 mars, 25 mars, 22 april, 13 maj, 27 maj. OBS!
Datumen är preliminära och kan ändras. Vi repar
heldagar, ca 10-17, i Karlstad.

Datum och övningstider:

Lärare på FolkBeat är Nina Perez och Pasi Pasanen.
Nina är frilansmusiker och spelar bl.a. i trion MP3.
Hon är utbildad fiol- och folkdanslärare och undervisar alla åldrar. Pasi är en mångsidig musiker och
med erfarenhet från en mängd genrer och han kombinerar frilansuppdrag med undervisning på kulturskolan och estetgymnasium.

Kursledare

FOLKBEAT 2018
Sista anmälningsdag 14/1 2018

Anmälan FolkBeat 2018

