
Arrangörer: Sommarmusikskolorna arrangeras av Svenska Missionskyrkans Musikkårer, Frälsningsarméns 
Musikkårer och Pingströrelsens Brassband. Som samverkanspart deltar också Studieförbundet Bilda.

SMM:S
SoMMArMuSikSkolor

Sommaren 2014 genomförs  
sommarmusikskolor enligt följande:

Blåsorkester (10–16 år) 23–29 juni på  
Ralingsåsgården, Aneby

Brassband (10–16 år) 23–29 juni på  
Hjortsbergagården, Alvesta

Brassband och Blåsorkester (från 16 år)  
28 juli–3 augusti på Södra  
Vätterbygdens Folkhögskola, Jönköping

informationen finns också på www.smm.nu

Välkommen till våra sommarmusikskolor för blåsare och 
slagverkare. Vad kan vara mer inspirerande än att till-
bringa en hel sommarvecka tillsammans med människor 
som har samma musikintresse som du själv. Genom våra 
entusiastiska instruktörer lär du dig spela bättre på ditt in-
strument och veckan ger dig motivation som räcker hela 
året. Våra sommarmusikskolor erbjuder kurser för både 
barn, ungdomar och vuxna och vår utgångspunkt är att 
alla ska kunna utvecklas utifrån sin egen nivå. Inom varje 
kurs fördelas deltagarna på orkestrar och stämmor bero-
ende på förkunskaper. Som orkesterledare och instruktö-
rer deltar erfarna musiker och pedagoger.
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23–29 juni 2014 
Sommarmusikskola  
på Ralingåsgården, Aneby

SymfoniSk  
blåSoRkeSteR
Den här veckan vänder sig till dig som spelar 
träblåsinstrument, bleckblåsinstrument eller slag-
verk. Basister - elbas eller kontrabas - är också 
välkomna. Blåsorkesterveckan håller till på en kurs-
gård med fantastiska möjlighete, Ralingsåsgården 
utanför Aneby. Där finns bra boende, rejäla utrym-
men för aktiviteter och en härlig utomhusmiljö.
Vi spelar i tre nivågrupperade orkestrar. Det 
betyder att såväl nybörjare som vana musikanter 
kan placeras på en stämma som ger precis rätt 
utmaning. Det finns instruktörer till hands för varje 
instrumentgrupp för att stötta och hjälpa till där det 
behövs. Veckan innehåller också sång, idrott, bad, 
andakt och mycket annat. Vi avslutar med en stor 
finalkonsert då alla anhöriga är välkomna att se 
och höra resultatet av en veckas inspirerande och 
intensivt musicerande.
På www.kssb.org/ralingsas kan du se hur det ser ut 
på Ralingsåsgården.

Tid  
23–29 juni 2014.
Ålder 10–16 år
Avgift inkl kost och logi 
Medlem i SMM-musikkår/SMM-stödjare 2 400 kr 
övriga 2 700 kr. Syskonrabatt 300 kr.
Plats  
Ralingsåsgården utanför Aneby, förläggning i rum 
med 2 – 6 bäddar.
information och kursansvarig  
Jan Blomgren 076-78 78 336, ralingsas@smm.nu
Anmälan senast 30/4  
(Obs! Antalet platser är begränsat),  
SMMs Sommarmusikskola Ralingsås Annika Blom-
gren, Klockargården, Åkerby 10, 740 22 Bälinge. 
e-post ralingsas@smm.nu

Bekräftelse och information sänds ut till alla an-
mälda i slutet av maj. Kursavgiften skall betalas 
in senast den 31 maj till SMMs pg 72 97 50-0. Var 
noga med att ange Sommarmusikskola Ralingsås 
2014 och deltagarens namn.

23–29 juni 2014 
Sommarmusikskola  
på Hjortsbergagården, Alvesta

bRASSbAnd
På Hjortsbergagården utanför Alvesta finns allt 
som behövs för att du ska få en toppenvecka i 
musikens tecken. Den här veckan vänder sig till dig 
som spelar bleckblåsinstrument eller slagverk. Det 
mesta av veckan ägnas åt orkesterspel. 
Deltagarna delas in i tre olika orkestrar efter för-
kunskaper. Bad, idrott, sång och andakt står också 
på programmet. På lördagskvällen bjuder vi in till 
konsert i Växjö Missionskyrka. OBS! I ett brassband 
är de flesta stämmor skrivna i G-klav. Utrymmet för 
trombonister/barytonister som bara spelar i F-klav 
(basklav) är därför begränsat (kontakta gärna 
kursledningen om du undrar något).
På www.hjortsbergagarden.se kan du se hur det 
ser ut på Hjortsbergagården.

Tid 
23/6 – 29/6 2014.
Ålder 10 – 16 år
Avgift inklusive kost och logi 
Medlem i SMM-musikkår/SMM-stödjare 2 400 kr 
övriga 2 700 kr. Syskonrabatt 300 kr.
Plats  
Hjortsbergagården utanför Alvesta i Småland, för-
läggning i rum med 4 – 8 bäddar.
information hjortsberga@smm.nu
Anmälan senast 30/4  
(Obs! Antalet platser är begränsat) e-post hjorts-
berga@smm.nu

Bekräftelse och information sänds ut till alla an-
mälda i slutet av maj. Kursavgiften skall betalas 
in senast den 31 maj till SMMs pg 72 97 50-0. Var 
noga med att ange Sommarmusikskola Hjortsber-
ga 2014 och deltagarens namn.



28 juli–3 augusti 2014 
Sommarmusikskola på Södra  
Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping

bRASSbAnd ocH  
SymfoniSk blåSoRkeSteR
Det här är en sommarkurs för dig som älskar att 
spela brassband eller blåsorkester. Vi erbjuder 
dig en intensiv vecka med det bästa av musik och 
gemenskap. Kursen vänder sig till både amatörmu-
siker och musikstuderande.
orkesterspel är veckans huvudingrediens. För att 
få ut mesta möjliga av veckan bör du vara minst 
16 år och van att spela i orkester med avancerad 
repertoar. Om antalet anmälda medger kommer 
kursen att erbjuda en blåsorkester och två brass-
band. Det ena brassbandet är då öppet för alla 
medan det andra reserveras för erfarna musikan-
ter, som vill spela på mycket hög nivå. Ange på 
anmälningsblanketten vilket du är mest intresserad 
av. Genom en enkel uppspelning vid ankomst och i 
samråd med instruktörerna föreslås du en lämplig 
stämplacering. 
kursledare är Berit Palmquist. Dessutom finns an-
dra professionella instruktörer på plats för att dela 
med sig av sina kunskaper på respektive instru-
ment. 
Förutom orkesterspel finns det möjlighet att ägna 
sig åt en annan aktivitet någon timme per dag. Välj 
mellan körsång, improvisationsgrupp/storband 
eller enskilda lektioner. Du väljer en aktivitet för hela 
veckan eller disponerar den tiden själv för eget 
övande.

Tid 
28 juli–3 augusti 2014. Kursen börjar vid lunchtid 
måndag den 28 juli.
Ålder  
från 16 år.
Avgift inklusive kost och logi 
Enkelrum Hemgården wc/dusch 4 400 kr  
Enhet Hemgården (2 enkelrum med delad wc o 
dusch) 4 150  
Enkelrum Furugården/Solgården wc 3 800 kr. 
Dubbelrum Hemgården wc/dusch 3 750 kr 
Dubbelrum Furugården/Solgården wc 3 250 kr.  
Logement, luftmadrassboende på golvet (begrän-
sat antal) 2 900 kr

Plats  
Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping. 
Information och kursansvarig Berit Palmquist, jon-
koping@smm.nu
Anmälan senast 30/4  
till SMMs Sommarmusikskola Jönköping, Berit 
Palmquist, Missionskyrkan, Tingshusgatan 2, 685 30 
Torsby. E-post jonkoping@smm.nu

Mer information sänds ut till alla anmälda i mitten 
av juni. Kursavgiften ska betalas senast den 30 juni 
till SMMs pg 72 97 50-0. Var noga med att ange 
Sommarmusikskola Jönköping 2014 och deltaga-
rens namn.



AnmälningSblAnkett 2014
Jag anmäler mig till sommarmusikskola i
£ Ralingsås 23–29 juni           £ Hjortsberga 23–29 juni            £ Jönköping 28 juli–3 augusti

namn:  ........................................................................................................................................................................
Adress: .......................................................................................................................................................................
Postadress:  ..............................................................................................................................................................
telefon:  ......................................................................................................................................................................
Personnummer (10 siffror):  ................................................................................................................................
e-postadress:  ..........................................................................................................................................................
mitt instrument är: .................................................................................................................................................
Jag spelar också:  ....................................................................................................................................................
Jag har spelat i ..................år  
Har tidigare varit på Smms sommarmusikskolor:    £ ja, år…………............. £ nej

medlem i .............................................................................................................................. Musikkår
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................  
Som tillhör: £ SMM     £ FA     £ PBB     £ annan organisation

Jag vill dela rum med: ............................................................................................................................................
Övriga  upplysningar: . ..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
(Här kan du t ex ange om du är vegetarian eller allergiker.)

nedanstående del fylls endast i av deltagare på sommarmusikskolan i Jönköping.
£ Enkelrum i Hemgården med wc o dusch på rummet 4 400
£ Enhet i Hemgården, 2 enkelrum med delad wc o dusch 4 150
£ Enkelrum i Furugården/Solgården med wc på rummet, dusch i korridoren 3 800
£ Dubbelrum i Hemgården med wc o dusch på rummet 3 750
£ Dubbelrum i Furugården/Solgården med wc på rummet, dusch i korridoren 3 250
£ Logement med luftmadrassboende 2 900

Jag vill helst 
£ spela blåsorkester      £ spela brassband      £ spela brassband på avancerad nivå

Som fritt valt ämne önskar jag
£ Sjunga i kör                £ Improvisation/Storband     
£ Enskilda lektioner       £ Egen tid


