
SÅNGLÄGER I FJÄLLEN
HEMAVAN TÄRNABY

13-20 JULI

Vill du satsa lite tid på din egen sångteknik? 

Ta chansen med våra sångpedagoger. Sånglägret 
ger dig möjligheten att utvecklas både som solist 
så som sångare i en duo, trio eller Scream Team 
- vår sångensemble!

Vem får delta?

Kursen är såååå bra att flera av våra äldsta del-
tagare återkommer trots att de egentligen är 
för gamla. Gemenskapen är helt otroligt! Detta 
innebär att kursdeltagare är mellan 12-20 år. 
Vi ser gärna att man har en viss sångerfarenhet 
men det är din entusiasm som är det viktigaste.

”Förmodligen Sveriges bästa sångläger”

SJUNG HELA DAGEN
       ALLA DAGAR!



VAR?
Vi bor och tränar på SMU-Fjällgård mitt i fjällvärlden. Här 
finns det plats för flera grupper att repetera samtidigt. 

NÄR?
Mellan 13-20 juli. 

VILKA ÄR LEDARNA?
KulturAkadmemin har jobbat tillsammans med våra 
ledare i många år. Susanne Carlström är sångpedagog, 
James Batty är kompositör, specialist på jazz, musikal och 
pop. Kicks Törnlund är musiklärare med lång erfarenhet i 
branschen och Olle Berggren är en trollkarl på pianot!

PROGRAMMET
För att hinna med så mycket som möjligt, 
måste deltagarna lära sig ett antal låtar innan 
de ansluter sig till kursen. Dessa låtar 
kommer att finnas på hemsidan.

Varje dag får varje deltagare individuell 
undervisning. Ni repeterar ert program 
under resten av dagen antingen individuellt 
eller tillsammans med de andra deltagarna.

Det är roligt att sjunga i grupp och 
sånglägret ger deltagarna möjlighet att 
utveckla sin egen sångteknik tillsammans 
med andra. Våre ledare guidar dig genom ett 
späckat program med olika musikstilar.

Kursens program inkluderar några uppträ-
danden och avslutas med konsert på SMU 
Fjällgård.PRIS: 

2200 kr - inkl. boende, mat och 
undervisning. Alla som deltar blir automa-
tiskt medlem i RUM (www.rum.se)

SISTA ANMÄLNINGSDAG MAJ 31

TA MED DIG FAMILJEN!
Hemavan Tärnaby är ett fantastiskt om-
råde med ett stort utbud av aktiviteter för 
hela familjen. www.hemavantarnaby.se

För mer information om SÅNGLÄGRET och hur man tar sig hit, kontakta oss på 
www.kulturakademin.se eller ring 070 693 9999

M
itt i Lappland


