
SCHEMA - musiklärarsymposiet 30-31 oktober 2018
START SLUT LÄNGD AKTIVITET

08:30 09:30 01:00 Registrering

08:30 09:30 01:00 Kaffe

09:30 09:50 00:20 Presentation av Symposiet

10:00 11:40 01:40 Workshop pass 1

11:40 13:00 01:20 LUNCH & utställare

13:00 14:40 01:40 Workshop pass 2

14:40 15:00 00:20 Kaffe & utställare

15:00 16:40 01:40 Workshop pass 3

17:00 17:45 00:45 Konsert

17:45 19:00 01:15 Egen tid

19:00 23:00 04:00 Festmiddag

TISDAG 30/10

START SLUT LÄNGD AKTIVITET

09:00 10:40 01:40 Workshop pass 4

10:40 11:40 01:00 Tid för repertoar & utställare

11:40 13:00 01:20 LUNCH & utställare

13:00 16:00 03:00 Coachande Metodik med  Fredric Käld

ONSDAG 31/10

Workshop 
pass 1 10.00‐11.40 Att leda ensemble/orkester Kompgruppsmetodik: 

nybörjare Notskrivningsprogram Körgehörsmetodik Storgruppsmetodik för gitarr

Workshop 
pass 2 13.00‐14.40 Barnsångsperspektivet Ljud är kul! Att komponera i 

ögonblicket Röstyoga Violin Viola Cello Kontrabas

Workshop 
pass 3 15.00‐16:40 Musik & rörelse med yngre 

barn
Kompgruppsmetodik: 

avancerad Notskrivningsprogram Balansprogrammet Storgruppsmetodik för gitarr

Workshop 
pass 4 9.00‐10.40 Piano Ljud är kul! Sing & song‐writing Över nejden går 

låten

TISD 30/10

ONSD 31/10

WORKSHOP SCHEMA - musiklärarsymposiet 30-31 oktober 2018
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30/10 kl: 10.00-11.40  
”KOMPGRUPPSMETODIK: NYBÖRJARE” med Filip kvissberg
Ensemblespel från basic till mer avancerat – spel och metodik
* Om man själv som lärare är nybörjare på instrumenten och genren och vill lära sig mer om hur man kan spela på ett enklare sätt
* Om man själv är nybörjare på att leda ensemble
* Om man jobbar med ensemble där deltagarna i princip är nybörjare på instrumenten. 
Var och hur kan man börja för att komma igång?

Filip har jobbat med ensemblespel sen han började undervisa på Kulturskolan i Haninge i början på 90-talet. Det har varit en självklarhet för mig eftersom jag alltid 
själv spelat i band och fått uppleva vilken kraft och glädje det finns i att spela tillsammans. Så fort man får ihop gruppen och det börjar svänga så är man på banan. 
Nivån har inte så stor betydelse, bara man förstår sin roll i gruppen och kan förhålla sig till samma puls så är man med i matchen, säger Filip. Han har jobbat på 
folkhögskola, högskola och även med yngre barn och tonåringar både i grundskola och i egen regi då han hade musikskolan Soultime Music på Ekerö.

30/10 kl: 10.00-11.40  
”NOTSKRIVNINGSPROGRAM” med (inFo kommer)
Mer info kommer snart...

30/10 kl: 10.00-11.40  
”KÖRGEHÖRSMETODIK” med Ulrica gUlz
Vi provar körgehörsövningar som stärker kören vokalt, socialt, öppnar kroppen, kommunikationen, förmågan att höra harmoniskt, rytmiskt, melodiskt, interagera 
med varandra, intonera, experimentera med klang och röst med mera. 

Ulrica är lärare i körledning på Stockholms Musikpedagogiska Institut sedan 1997. Ulrica har även arbetat många år med musikteori och filmmusikmetodik. 
Sedan 2003 arbetar hon även till stor del med metoden HoliYoga RÖST.
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30/10 kl: 10.00-11.40 (denna workshop görs 2ggr, även kl:15.00-16.40) 
”STORGRUPPSMETODIK FÖR GITARR” med lars martin
Lars Martin är gitarrist och gitarrpedagog. Efter pedagogexamen vid KMH1980 och diplomutbildning 1982 arbetade han som frilansmusiker, framförallt med
gitarrduon ”Doudecima”. Duons konserterande var omfattande, och en skiva ”Music for two guitars” opus3 med originalmusik, blev omtalad i svensk och 
internationell press. Duodecima kan höras på Spotify ” Duodecima live”.
Han är numera verksam i Huddinge kulturskola, och har under de senaste åren utvecklat en ny metod för nybörjarundervisningen i gitarr. Metoden bygger på att 
eleverna har lektion 2 gånger i veckan. Då en av lektionerna sker i storgrupp (12 elever) har lektionsupplägg och material anpassats och utvecklats efter detta.
En svårighet med nybörjarundervisning är att det kan ta lång tid att etablera gitarrspelet. Ibland så lång tid att eleven hinner tröttna.  Utgångspunkten för 
förnyelsearbetet var att göra undervisningen mer effektiv.  Kan vi åstadkomma en snabbare progression/inlärning är frågor som denna workshop handlar om.

30/10 kl: 13.00-14.40  
”BARNSÅNGSPERSPEKTIVET” med elin rise
Denna workshop vill inspirera pedagoger att utveckla sin barnsångsundervisning, så att den tar utgångspunkt i det som är just barnens egna förutsättningar. Vi 
berör till exempel vad som är specifikt för barnrösten och vilka utmaningar som kan finnas vid sång i barngrupper. Användbara tips och idéer blandas med sång 
och diskussion med målet att locka fram sångglädjen med hjälp av flera sinnen. 

Elin Rise är sångerska samt sång- och musiklärare, utbildad vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Hon har bland annat arbetat som sånglärare för både barn 
och vuxna på Kulturama, samt som musiklärare i grundskolan i Sollentuna Kommun. Elin arbetar på SMI som kurslärare i barnsångsmetodik. Hon skriver även 
musik och vann första pris i kategorin barnkör i en kompositionstävling som anordnades av Stockholms Stifts Kyrkosångsförbund 2017.

30/10 kl: 10.00-11.40  
”ATT LEDA ENSEMBLE/ORKESTER” med (inFo kommer)
Mer info kommer snart...
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30/10 kl: 13.00-14.40 
”att komponera i ögonblicket” med mats persson
- eller Instant Composition, som företeelsen även kan kallas – innebär ett sätt att skapa musik, där improvisation är ett bärande element.
Vi kommer att arbeta med klangliga, rytmiska och melodiska strukturer som t.ex. ”Variationer över 1 ton”, ”Hitta gemensam puls” eller ”Följa John” – strukturer 
som vi sedan sätter samman till en större helhet, formar till en komposition.
Ett improvisatoriskt förhållningssätt samt ett öppet sinnelag underlättar!

Mats Persson är pianist, tonsättare, under senare år även klavikordist – har både som solist och i pianoduon med Kristine Scholz uruppfört över hundratalet 
verk av svenska tonsättare samt stått för minst lika många svenska förstagångsframföranden av musik av internationellt verksamma tonsättare. Som medlem 
av ensemblen Harpans Kraft deltog han i ett på sin tid uppmärksammat pedagogiskt pionjärarbete under de 10 år som ”Linjen för ny musik vid Birkagårdens 
folkhögskola” existerade. (1975-1985)
Han undervisar sedan mitten av 1980-talet vid SMI i piano, nutida pianospel, ensemble, komposition m.m.

30/10 kl: 13.00-14.40 (denna workshop görs även 31/10 kl:09.00-10.40) 
”LJUD ÄR KUL!” med Johan norgren
Är ljudteknik tråkigt och svårt? NEJ DET ÄR KUL!
Förstärkning av instrument och röst är ibland nödvändigt. Jag delar med mig av tankar och idéer om hur man kan nå fram till ett ”bra ljud” lite snabbt och enkelt. 
Jag talar om ljudteknik utan att det blir ”för tekniskt” och förhoppningsvis kommer du förstå allt. Det finns inga dumma frågor! 
Då flera av kulturskolorna i Sverige har Bose L1 och F1 system kommer jag visa vad skillnaden är mellan en konventionell högtalare och ett Bose L1/F1. Naturligtvis 
får ni se den senaste och minsta högtalaren Bose S1 Pro.

Johan Norgren och är trumslagare och sångare. Han har arbetat som musiker större delen av sitt liv och sedan 15 år arbetat med högtalarsystemet Bose L1 och F1 
som produktspecialist. Band som han spelat med är bl a Ace of Bace och Vikingarna vilket kanske ger en fingervisning om spannet i hans musikaliska karriär.

30/10 kl: 13.00-14.40 
”röstYoga” med Ulrica gUlz
I Röstyogan har Ulrica vävt samman olika röstyogatraditioner i väst, som Sound therapy och Vocal yoga, och öst, som Naadyoga, med sina egna kunskaper om 
yoga, röst, musik, form och klang. Det handlar om att utforska rösten på nya sätt och på nya platser i kroppen, få hjälp att hitta och lösa upp spänningar kopplade 
till rösten samt att utforska andningen. 

Ulrica är lärare i körledning på Stockholms Musikpedagogiska Institut sedan 1997. Ulrica har även utarbetat metoden HoliYoga RÖST. Hon driver yogacentret 
Shanti Yoga & Kultur i Västerås där hon utbildar lärare i bland annat RöstYoga. 
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30/10 kl: 15.00-16.40  
”mUsik & rörelse med Yngre barn” med anna-carin ahl
I workshopen presenteras hur vi kan presentera musikaliska verktyg och byggstenar för yngre barn och nybörjare. 
Vi prövar hur detta kan införlivas i instrument/sång-undervisningen och hur dessa verktyg kan bli användbara för elevers eget skapande. 

Anna-Carin är rytmiklärare och undervisar bl a i musik och rörelse, estetiska lärprocesser och konstarter i samverkan på SMI. 
Hon har lång erfarenhet av musicerande med yngre barn i förskola, grundskola och kulturskola.

30/10 kl: 13.00-14.40 
”violin, viola, cello & kontrabas” med Ylva nilsson & stråkpedagoger Från smi
Första delen av passet kommer användas till instrumentspecifik metodik och samspelsrepertoar.
Andra delen av passet jobbar vi gemensamt med fokus på övning samt inspiration-motivation och vi har även en gemensam ensemblespelsstund . 
Medtag instrument och gärna bra ensemblerepertoar om du har nåt du vill dela med dig av.

 Ylva Nilsson är profilansvarig för stråk på SMI och lärare i cello och cellometodik.

30/10 kl: 15.00-16.40  
”KOMPGRUPPSMETODIK: AVANCERAD” med Filip kvissberg
Ensemblespel från basic till mer avancerat – spel och metodik
*  Om man som lärare är bekant med instrumenten och genren och att man jobbar i en verksamhet där deltagarna kan spela på instrumenten och är bekanta 
med genren
* Om man har viss vana att leda ensemble

Filip har jobbat med ensemblespel sen han började undervisa på Kulturskolan i Haninge i början på 90-talet. Det har varit en självklarhet för mig eftersom jag alltid 
själv spelat i band och fått uppleva vilken kraft och glädje det finns i att spela tillsammans. Så fort man får ihop gruppen och det börjar svänga så är man på banan. 
Nivån har inte så stor betydelse, bara man förstår sin roll i gruppen och kan förhålla sig till samma puls så är man med i matchen, säger Filip. Han har jobbat på 
folkhögskola, högskola och även med yngre barn och tonåringar både i grundskola och i egen regi då han hade musikskolan Soultime Music på Ekerö.
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30/10 kl: 15.00-16.40  
”notskrivningsprogram” med (inFo kommer)
Mer info kommer snart...

30/10 kl: 15.00-16.40  
”BALANSPROGRAMMET - den enkla metoden För daglig FokUs & balans” med sara emilionie
Yoga och mindfulnessmeditation är flertusenåriga metoder som bottnar i modern forskning och har visat effekt på bl.a fokus och inlärningsförmåga även vid 
korttidsträning. Sara Emilionie, yogaterapeut och mindfulnessinstruktör ger dig möjlighet att prova några av världens mest effektiva verktyg för stressreduktion, 
som inom loppet av några minuter påverkar det parasympatiska nervsystemet, kroppens egen lugn- och ro-respons. 
Sara ansågs vara ett musikaliskt underbarn i tidig ålder men prestationsångest, stress och yttre förväntningar släckte hennes lust till pianospelandet. 
Idag har hon utifrån sina egna erfarenheter, bland annat från musikens värld, skapat en egen metod som hon utbildar arbetsplatser och personal inom vården 
och skolor i. Hennes program testas i svensk forskning och används som behandlingsmetod för unga vuxna med ADHD på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. 
Under denna workshop får du lära dig tekniker för både stressreduktion och större fokus samt testa en vecka ur Balansprogrammet, som du sedan får tillgång till 
online för att kunna genomföra på egen hand.  
www.balansinstitutet.se

31/10 kl: 09.00-10.40  
”piano” med steFan boJsten
Metodik, teknik, repertoar och samtal. Stefan Bojsten är en av Sveriges mest etablerade pianister. Han har som solist framträtt med de flesta svenska orkestrarna 
och givit konserter i Skandinavien, Europa, Asien och USA. Stefan är utbildad vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm med Esther Bodin-Karpe som lärare. Utlands-
studier i London och New York med Phillys Sellick och Arthur Balsam som viktiga lärarkrafter. Sedan 1997 är Stefan Bojsten professor vid Kungl.Musikhögskolan 
i Stockholm men även ofta förekommande master class-gäst vid andra högskolor. Han driver också Sveriges nu mest omtalade musikserier ” Pianomusik på 
Konstakademien” genom initiativet ”Piano Visions” tillsammans med Johan Sandback. 
www.pianovisions.se
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31/10 kl: 09.00-10.40  
” ÖVER NEJDEN GÅR LÅTEN - om FolkmUsik Från Förr och nU!” med mats berglUnd
Mats Berglund började att spela fiol redan 1963. I kommunala musikolan i västvärmländska Köla arbetade den på Ingesund nyutexaminerade fiolläraren Ola 
Jonasson och det var hans spelmansbakgrund i jämtska Hotagen som blev vägvisaren till den traditionella folkmusiken. 

Under 1970-talets folkmusikvåg började Mats att fördjupa sig i sin hemtrakts musik och längs dammiga grusvägar i den svensk-norska gränsbygden bodde 
spelmän som berikade honom med både låtar och historier kring musiken.  Han tillhör därmed den sista generationen spelmän som lärt direkt efter gehör och 
det är enligt konceptet ”learning by doing” som han undervisat under hela sitt vuxna liv. Att förmedla sina kunskaper kring folkmusiken är en viktig del av Mats 
verksamhet och i föreläsningen kommer han att presentera sitt sätt att undervisa (utan noter).

31/10 kl: 09.00-10.40  
”sing & song-writing” med (inFo kommer)
Mer info kommer snart...


