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Vad	  får	  man	  för	  pengarna	  om	  man	  anmäler	  sig	  till	  	  

Kramfors	  musikalfestivals	  fortbildningspaket?	  (18	  –	  19	  oktober	  2018)	  

	  

Du	  får	  välja	  mellan	  ett	  stort	  antal	  workshops/föreläsningar	  som	  är	  speciellt	  riktade	  

till	  personer	  som	  jobbar	  med	  barn	  och	  unga	  och	  sceniskt	  berättande/musikal.	  	  

Du	  kommer	  hinna	  gå	  på	  sju	  av	  dessa.	  
Vi	  bokar	  enbart	  etablerade	  och	  rutinerade	  pedagoger/föreläsare	  och	  vårt	  mål	  är	  att	  

erbjuda	  ett	  varierat	  och	  användbart	  utbud.	  Det	  blir	  förstås	  workshops	  riktade	  mot	  dans,	  

sång	  och	  teater	  men	  också	  föreläsningar	  som	  handlar	  om	  hur	  man	  anpassar	  sin	  

undervisning	  för	  transbarn	  och	  ickebinära	  och	  hur	  man	  kan	  jobba	  med	  nervositet	  hos	  

barn	  och	  unga.	  Det	  kommer	  ges	  tillfälle	  att	  fylla	  på	  med	  verktyg	  som	  rör	  undervisning	  av	  

barn	  och	  unga	  med	  funktionsvariationer.	  Dessutom	  fortsätter	  vårt	  samarbete	  med	  

Teater	  Västernorrland	  och	  vi	  kommer	  därigenom	  att	  erbjuda	  föreläsningar	  inom	  

områden	  som	  scenografi,	  kostym,	  mask	  och	  andra	  viktiga	  perspektiv	  på	  scenkonst.	  

Du	  får	  inträde	  till	  två	  av	  festivalens	  kvällsaktiviteterna	  vilket	  innebär	  

invigningskonsert	  med	  Hanna	  Hedlund	  och	  Jakob	  Stadell	  på	  torsdagen	  och	  Club	  

Corner	  of	  the	  Sky	  (musikalpub	  de	  lux	  med	  open	  mic,	  tävlingar	  och	  andra	  upptåg)	  

på	  fredagen.	  

Du	  har	  också	  möjlighet	  att	  köpa	  biljett	  till	  festivalens	  avslutande	  Festkonsert	  (artister,	  

musiker,	  över	  100	  korister...)	  som	  äger	  rum	  på	  lördagen	  den	  20	  oktober.	  

Allmänheten	  kan	  köpa	  biljetter	  till	  alla	  tre	  kvällsevenemang.	  

	  

Du	  får	  tillgång	  till	  festivalens	  övriga	  event	  dagtid	  vilket	  

innebär	  lunchkonserter	  och	  föreläsningar	  	  

(som	  också	  är	  öppna	  för	  allmänheten).	  

	  

Du	  får	  lunch,	  middag,	  fika,	  frukt	  och	  godis	  de	  två	  första	  

festivaldagarna	  (torsdag	  och	  fredag)	  när	  

workshops/föreläsningarna	  är	  ute	  på	  Hola	  Folkhögskola.	  

	  
Jakob	  Stadell,	  musikalartist	  
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Du	  erbjuds	  boende	  (hotellstandard)	  på	  Hola	  folkhögskola	  till	  ett	  bra	  pris	  inklusive	  

frukost.	  

	  

Du	  har	  möjlighet	  att	  ta	  med	  dig	  dina	  egna	  elever	  till	  lördagens	  workshops	  som	  

riktar	  sig	  till	  barn	  och	  unga.	  Dessa	  är	  gratis,	  men	  föranmälan	  krävs.	  

Workshopsen	  kommer	  att	  rikta	  sig	  till	  barn	  från	  5	  år	  upp	  till	  unga	  vuxna	  (20	  år).	  

Undervisningen	  ges	  av	  skickliga	  och	  rutinerade	  musikalpedagoger.	  Vi	  jobbar	  även	  för	  att	  

kunna	  erbjuda	  workshops	  som	  är	  riktade	  till	  barn	  och	  unga	  med	  alla	  former	  av	  

funktionsvariationer.	  

	  

Om	  du	  anmäler	  dig	  innan	  midsommarafton	  	  

så	  får	  du	  hela	  paketet	  för	  1495	  kr.	  	  

Efter	  midsommar	  kostar	  det	  1795	  kr.	  

	  

Frågor?	  

Kontakta	  Åsa	  Jönsson,	  projektledare,	  på	  mailadress:	  musikalfestival@kramfors.se	  

	  

Hur	  anmäler	  jag	  mig?	  

Via	  Kramfors	  kommuns	  webbtjänst:	  	  

https://e-‐tjanster.kramfors.se/oversikt/overview/168	  

	  

	  


