
SMMs Sommarmusikskola i Jönköping 31 juli - 6 augusti 2017 
 
Det här är sommarkursen för dig som älskar att spela brassband eller blåsorkester. Här får du 
uppleva en intensiv vecka med det bästa av musik och gemenskap. Kursen vänder sig till både 
amatörmusiker och musikstuderande.  
 
Orkesterspel i brassband eller blåsorkester är veckans huvudingrediens. För att få ut mesta möjliga av 
veckan bör du vara minst 16 år och van att spela i orkester med varierad repertoar. Genom en enkel 
uppspelning vid ankomst och i samråd med instruktörerna föreslås du en lämplig stämplacering. 
 
 
Årets gästdirigent är Philip Harper, dirigent för ett av världens mest 
meriterade Brassband - Cory Band från Wales. Missa inte detta unika 
tillfälle att få ta del av hans kunskaper. Spelar du althorn kommer du 
dessutom att få möta Philip i sektionsspel, då althorn är hans 
ursprungliga huvudinstrument. 
 
Tillsammans med Philip Harper kommer Jörgen Ådvall och Berit 
Palmquist att vara dirigenter under kursen. Dessutom finns andra 
professionella instruktörer på plats för att dela med sig av sina 
kunskaper på respektive instrument; Flöjt Elin Olstorpe, Klarinett 
Kristina Lindby, Oboe Eva-Karin Axelsson, Saxofon Johan Henningsson, 
Trumpet Magnus Jonsson, Valthorn Johan Innab Tiger,  
Eufonium Håkan Wikenstål, Trombon Jan Lindberg, Tuba Jörgen 
Ådvall, Slagverk Mats Olsson. 
 
Förutom orkesterspel finns det möjlighet att ägna sig åt en annan aktivitet någon timme per dag, t ex 
musikteori, storband eller enskilda lektioner. 
Du väljer en aktivitet för hela veckan alternativt disponerar den tiden själv för eget övande eller vila. 
Det blir en avslutningskonsert i Immanuelskyrkan Jönköping lördag 5 augusti kl 19.00 
 
Anmäl dig så snart som möjligt på anmälningsblanketten som finns på www.smm.nu under 
sommarmusikskolor. Den digitala anmälan är öppen till 31 maj. 
 
Plats: Södra Vätterbygdens Folkhögskola Jönköping 
Ålder: Från 16 år 
Tid: 31 juli -6 augusti 
Avgift: 
Enkelrum Hemgården wc/dusch: 4850kr 
Enhet Hemgården (2 enkelrum med delad wc/dusch): 4600kr 
Dubbelrum Hemgården wc/dusch: 4200kr 
Enkelrum Furugården wc (dusch i korridor): 4250kr 
Dubbelrum Furugården: wc (dusch i korridor): 3700kr 
Daggäst, ej logi och frukost men övriga måltider: 2950kr 
 
Info och Kursansvariga: Berit Palmquist, tfn. 070-344 45 68, jonkoping@smm.nu 
Anders Lundin, tfn. 0705 45 98 12, konsulent@smm.nu 
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