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Varmt välkommen på  
SOMMARKURSER 2021
Unna dig en sommarkurs på Sundsgårdens folkhög-
skola och ta chansen att göra något du länge drömt 
om! Njut av innehållsrika dagar som blandas med bad 
och social samvaro. Här bor du i trivsamma rum med 
sköna sängar. Restaurangen serverar god mat av hög 
kvalitet och en hänförande utsikt över hav och land.

Anmäl dig på  
www.sundsgarden.se
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20 - 24 juni  Barockkurs för sångare och instrumentalister med Peter Spissky   
Kursen vänder sig till studenter på hög musikalisk nivå (professionell, musikhögskole- eller 
folkhögskolenivå), och genomförs i ett unikt  samarbete med Musikhögskolan i Malmö 
och Concerto Copenhagen. Under kursens fem dagar musicerar deltagarna under ledning 
av Peter Spissky. Du lär dig både historisk uppförandepraxis och spontant musikskapande. 
Kursmoment som ingår är ensemblespel, individuella lektioner, tematiska workshops och 
föreläsningar. Medverkande lärare är Judith-Maria Blomsterberg, cello, Marcus Mohlin,  
cembalo och Susanne Rydén, sång. Kursen avslutas med en konsert. 

För att tillvarata den fantastiska studie- och musicerandemiljön på Sundsgården ser vi  
gärna att du bor på Sundsgården under kursen. Musicerandet pågår även under kvällarna. 

Antagning: För att bli antagen till folkhögskolekursen ska du i ansökan bifoga ett kort CV/
brev som beskriver din musikaliska bakgrund samt skicka en inspelning där du spelar ett 
stycke (ca 5 min). Skicka inspelningen (format: mp3 el mp4, eller länk till Youtube, egen 
hemsida mm) till: peter.spissky@mhm.lu.se. Ange i mailet att du söker kursen som folkhög-
skolekurs. För att bli antagen krävs att antagningsprovet (inspelningen) blir godkänd. 
Behöver ett urval göras, görs det utifrån spelnivå.  
Kursen kan läsas som högskolekurs eller folkhögskolekurs. För att ansöka till folkhög-
skolekursen gå till: http://sundsgarden.se/pages/sommarkurser.  
För att ansöka till högskolekursen se info här: https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-MUHB59 
”Barockkurs för sångare och instrumentalister (7,5hp) MUHB59”. 
 Här hittar du också antagningskrav för högskolekursen.

Kursledare: Peter Spissky violinist, ensembleledare, PhD och lärare.

Övriga lärare: Susanne Rydén, sång, Judith-Maria Blomsterberg, cello, 
Marcus Mohlin, cembalo.  

Kostnad: 4850 kr för kost och logi (2850 kr exkl logi, obligatorisk avgift)



5

28 juni - 2 juli  Huvudrollen är din! Skriv manus till ditt livs monolog   
Manusförfatta din egen monolog. Skriv om det dråpliga, dryga eller dramatiska som livet 
gett dig. I trygga rum och i vackra omgivningar kommer ditt berättarjag fram. Öresund 
precis utanför kurslokalen lockar till inspiration och härliga bad. Du kommer att få gott 
om tid både för skrivande och bad.

Tillsammans utforskar vi livets gångstigar, leker, testar och ser vad som vill komma fram. 
Ingen prestation, inget duktigt, bara se vilka bilder som kommer, och hur dessa kan 
gestaltas. Du får öva med hela dig genom inspirerande och roliga övningar. På så sätt 
skapar du ett manus, en monolog. 

Du kommer att få prova att utnyttja din rösts resurser, att skapa stämningar och testa 
olika berättarstilar. Gestalta och koreografera fram din monolog. Du får också träna  
upp förmågan att ge kreativ respons genom att löpande lyssna på andras texter.  
Grupptrygghet, igenkänning och gemenskap är också en central del av innehållet.

Så intar du scenen. Du har huvudrollen. Det är ditt liv. Dramapedagog och manusförfat-
tare handleder i din process. 

Kursledare: Karina Nordstedt, manusförfattare och Hanna Lundgren, dramapedagog
Kostnad: 4850 kr för kost och logi. (2850 kr exkl logi)

19 juli - 23 juli  Kreativ skrivkurs – storytelling    
Detta är en skrivarkurs för dig som känner att du vill berätta historier - Storytelling!  
Det är din fantasi och tankar, omvandlade till ord, helt enkelt.

Här i den vackra miljön vid stranden av Öresund hittar du lugnet och inspirationen till  
att hitta dina ord, ditt uttryck. Din berättelse. På denna kreativa skrivarkurs får du pröva 
och experimentera med det skrivna språket i olika övningar. Hur börjar man, hur slutar 
det?  Vad är dramaturgi, hur ser en inre/yttre  dialog ut? Hur beskrivs karraktärer och de-
taljer? Kursen kommer garanterat att väcka minnen, tankar och fantasier till liv. Vi skriver 
så tangenter och pennor glöder. En viktig del av kursen är att lyssna på varandras tankar 
och texter.  Genom att lyssna till andras berättelser blir du kanske utmanad att hitta nya 
vägar till dina egna berättelser, eller hitta frö till det som väntar på att bli skrivet.

”Något budskap har jag inte. Men jag vill gärna sprida en allmän tolerans för mänsklig  
galenskap.”  /Astrid Lindgren.

Ta gärna med egen dator!

Kursledare: Karina Nordstedt - 
Manusförfattare och  
folkhögskollärare 

Kostnad: 4850 kr för kost och logi.  
(2850 kr exkl logi)
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26 - 30 juli  Utforskande Akvarell   
Att fånga ljuset i akvarellens skimrande uttryck har sin lockelse och är i sig en utmaning. 
Denna kurs är menad att ge förutsättningar till att nå längre i ditt personliga måleri,  
hitta nya vägar till inspiration och kanske rent av överraska dig själv. Vi undersöker vårt  
material, fördjupar oss i akvarellens olika tekniker genom gemensamma övningar,  
enskilda laborationer och eget skapande. Allt i ackompanjemang av det vidunderliga 
ljuset som reflekteras av Sundets spegel och de omgivande vyerna. 

Kursen omfattar korta föredrag och samtal om material, tekniker, färglära, komposition 
och bildbyggande. Handledning ges individuellt och i gemensamma genomgångar. 
Deltagarna tar själva med sig allt material. Utrustningslista och lite goda råd över vad 
som behövs utöver ditt personliga målarmaterial, bifogas meddelande om antagning  
till kursen. Kursen vänder sig främst till dig som har viss vana av akvarellmåleri.

Kursledare: Jenny Gärtner, konstnär med naturen som inspirationskälla och erkänd för sin  
akvarellteknik och färgbehandling. Jenny är en uppskattad pedagog med många års erfarenhet 
som kursledare i måleri.

Kostnad: 4850 kr för kost och logi. (2850 kr exkl logi)
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28 juni - 2 juli Biodling för nybörjare   
Den här kursen vänder sig till dig som vill få grundkunskaper i att vara biodlare.

Biodling är ett hantverk och en sysselsättning där man  
arbetar i samklang med naturen. Bisamhället är ett fönster  
till naturen och du som biodlare kan betrakta årstidernas  
växlingar genom det. 

Under dessa 5 kursdagar kommer vi att ta upp:

• Binas bostad
• Hur fungerar bisamhället
• Vilken utrustning behöver man
• Året i bigården

Vi ska även få träffa bina lite närmare och titta ner i ett riktigt bisamhälle. Ett studiebesök 
hos en biodlare ingår också där vi bl a får se hur det går till att slunga honung.

En biodlare kan alltid njuta av sin egen honung och har alltid en trevlig present att ge bort!

Kursledare: Annika Bruse, biodlare och bitillsynare.

Kostnad: 4850 kr för kost och logi. (2850 kr exkl logi)

• Binas produkter
• Binas betydelse
• Vad säger lagen?
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9 - 12 augusti  Barnkörledarkurs 
Detta är en fortbildningskurs för dig som leder barnkör.

Välkommen att hämta ny inspiration, utöka din verktygslåda, låta kreativiteten få utrym-
me, möta kollegor och ladda dina egna batterier inför hösten. Under våra dagar tillsam-
mans så kommer mycket att rymmas. 

Här nämner vi lite av det som bjuds: Nya sånger - Sångteknik för barn – Rytmik – Låtskri-
varverkstad - Enkla stämmor - Att skapa kring ett tema - Att skapa tillsammans med barn 
- Barn och tro – Rytminstrument och barnkör - Temakonsert - Öppen scen – Vid dagens 
slut – Bad – Vandring - Gemenskap - Erfarenhetsutbyte. Innehållet är framförallt anpassat 
till kyrkans barnkörer men passar även dig som arbetar i kulturskolan.

Kursledare: Maria Sandell är körledare, låtskrivare, rytmikpedagog, sångerska och inspi-
ratör. Hon är ledare och grundare av Köräventyret, en musikalisk växtplats för barn.  
Maria har 35 års erfarenhet av körledning på alla nivåer och anlitas flitigt av barn- och 
gospelkörledare runt om i landet för kör- och inspirationsdagar. Hon har gett ut sex  
produktioner för Köräventyret och flera andra inspelningar.  

Gästlärare:  Jasmin Östlund är sångpedagog och legitimerad musiklärare (Stockholms Musikpeda-
gogiska Institut och Kungliga Musikhögskolan) och har också vidare- 
utbildning i Estill Voice Training. Förutom sångundervisning har hon även erfarenhet inom dans 
och rytmik, och integrering av röst och rörelse är något som ligger henne  
varmt om hjärtat.  

Kostnad: 3950 kr för kost och logi. (2450 kr exkl logi)
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26 - 30 juli  Mosaik-kurs   
Mosaik är en gammal teknik som har använts i flera tusen år för att utsmycka väggar  
och golv. Tekniken är enkel och man få fina resultat redan från början om man börja  
“leka” med materialet. Man kan lägga mosaik på olika föremål, t ex bord, brickor, lampet-
ter, speglar. Man kan även göra en del trägårdsutsmyckning, t ex skalbaggar, blommor, 
trampstenar mm. Materialet är allt från mosaikstenar, kakel, speglar, gammalt porslin  
och även stenar och ”slipat” glas från havet och stranden. 

Låt dig inspirera av naturen som finns framför Sundsgårdens folkhögskolas dörrar. 
Materialet betalas hos kursledaren beroende vad man tillverkar ca 400,-/800,-.  
Det går även bra att tar med sig eget material t ex tallrikar, sten mm.

Kursledare: Angelika Geiger/ Glasmästare som driver Glasateljén i centrala Göteborg.

Kostnad: 4850 kr för kost och logi. (2850 kr exkl logi)

19 - 23 juli  Gospelkör med Anna Weister Andersson   
Tänk dig att under en hel vecka få fokusera på körsång! Något som för många är den 
bästa medicinen för att må bra och fyllas av livskraft. 

Kom och upplev glädjen och trösten i gospelmusiken! Vi lär oss sånger i olika stilar och 
formar tillsammans en god och varm gemenskap. Enligt genrens tradition lär vi oss allt 
på gehör, så du behöver inte ha notkunskaper. 

Vi djupdyker och jobbar finstilt med dynamik, frasering och uttryck. Detta ger liv åt 
sångerna och utvecklar både samklang och varje individuell röst. I slutet av veckan delar 
vi med oss av den repertoar vi ägnat oss åt i någon form av konsert. Hjärtligt välkommen 
till en inspirerande vecka!  

Kursledare: Anna Weister Andersson, 
frilansande körinspiratör med många års erfarenhet av, och stort hjärta för gospelmusiken. Under 
åren 2002-2013 lärare på Glimåkra Folkhögskolas Gospellinje. Kompositör till flera sånger som 
sjungs av körer runt om i Sverige och utomlands.

Kostnad: 4850 kr för kost och logi. (2850 kr exkl logi)
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9 - 13 augusti  Drama i gudstjänsten
Det finns nog ingen församling som skulle komma på tanken att avstå från musiken i 
gudstjänstlivet. Däremot är det förhållandevis få församlingar som regelbundet tillämpar 
andra kulturella uttryck såsom dans eller drama. De församlingar som använder drama i 
gudstjänsten har hittat ännu ett språk. Ett språk som kan förkroppsliga och fördjupa bud-
skapet både hos betraktaren och hos den som gestaltar. Budskapet blir levandegjort och 
skapar ett klimat där frågor och tvivel får komma i ljuset, där olika åsikter och värderingar 
kring tolkningen av kristen tro blir tydliga. 

Hur kan man då med enkla medel använda teater och drama i gudstjänsten? Under den 
här kursen utforskar vi hur texter och budskap kan levandegöras via dramatisering. Det 
blir både en hel del övning i drama och improvisation samt workshops och gruppsam-
tal kring att skriva texter och levandegöra bibelord för gudstjänstbruk. Som deltagare 
kommer du att få med dig verktyg för att både leda församlingens dramagrupp och för 
att skapa innehåll för samlingar och gudstjänster framöver. Kursen inriktar sig till dig som 
är nybörjare och till dig som har en del erfarenhet av teater och drama men som vill ha 
verktyg för att leda det kreativa arbetet med drama för och med vuxna i och utanför 
gudstjänstlivet.

Kursledare: Josefine Arenius är föreläsare  
och projektledare och jobbar främst med  
generations- och kulturfrågor. Hon har sysslat  
med skådespeleri i Sverige och i USA och har  
under många år skrivit draman för såväl  
gudstjänstbruk som längre föreställningar.  
Hon har en förkärlek för improvisation och  
är skicklig på att få grupper att 
fungera tillsammans, både på och av scenen.  
 
Kostnad: 4850 kr för kost och logi.  
(2850 kr exkl logi)
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16 - 20 augusti  Introduction to the Outdoors – Land & Water  
(This course is a separate course) 
During this week we discover different ways to explore the outdoors. We learn basic out-
door skills, such as planning and packing for short trips and try different land and water 
based outdoor activities. 
Based at the school’s beautiful location we explore the surrounding trails, protected 
areas and ocean. You will learn the basics of kayaking and Stand Up Paddle Boarding and 
hiking – so that you can confidently continue to explore after the course

Itinerary 
Day 1 – 10:00 – 12:00 Introduction to the program and each other. 
13:00 – 14:30 Team building activity outside. 
15:00 – 16:00 Basic outdoor skills lecture: Clothing. 
Day 2 - 9:00 – 11:00 Basic outdoor skills lecture: Clothing & Weather. 
11:00 – 12: 00 Stretching & mindfulness. 
13:00 – 16:00 Kayaking 
Day 3 - 9:00 – 11:00 Basic outdoor skills lecture: Impact on our health. 
11:00 – 12: 00 Stretching & mindfulness. 
13:00 – 16:00 Stand Up Paddle Board 
Day 4 - 9:00 – 11:00 Basic outdoor skills lecture: Preparation & Planning. 
11:00 – 12: 00 Stretching & mindfulness. 
13:00 – 16:00 hiking. 
Day 5 - 8:30 – 9:30 Preparation & Planning. 
9:30 – 10:00 Stretching & mindfulness. 
11:00 – 16:00 day hike, with packed lunch. 
 
No previous experience required, but ability to swim and walk in uneven terrain.  
     
Leader: Ram Silwal   Info: ram@ramsilwal.com

 
Cost: Summit Accademys cost: 5500 kr / person. 
Sundsgården full board cost: (food & hotel) 4850 kr / person. 
Single room addition fee: 2000 kr / person. 



Sundsgårdens Folkhögskola och konferens • Örbyvägen 10 • Helsingborg 
BUSS 218 och 219 – 15 min från Helsingborgs centrum

www.sundsgarden.se

Kurspriser och boende (Folkhögskolekurser)
Du bor i enkelrum med egen dusch och toalett. Undervisningen är avgiftsfri och du 
betalar endast för kost och logi. Om du inte önskar bo på skolan avgår 500 kr/natt.  
Extra natt kostar 500 kr. Pris: se pris under respektive kurs. 
 
Anmälan
Vi har begränsat antal platser per kurs och löpande intag gäller. Anmälning sker på  
www.sundsgarden.se, under fliken Sommarkurser. Under repektive kurs finns det en  
länk “Anmäl dig här!” som går till ett webbformulär på Schoolsoft (folkhögskolornas  
 administrativa system). Du skapar ett konto på Schoolsoft i samband med din anmälan 
och får sedan inloggning dit där du kan sedan följa hur den fortlöper. 

Anmälan är bindande. Vid avbeställning senare än 14 dagar före kursstart debiteras  
1 000 kr. Avbokning måste alltid ske skriftligt.

Antagning
Kurserna anordnas under förutsättning att tillräckligt antal deltagare anmält sig.  
Skolan förbehåller sig rätten att ställa in kurser vid för få anmälningar.

Bekräftelse och kursavgift
Du kommer att i god tid få din anmälan bekräftad samt info gällande kursavgiften.

Transporter
På Sundsgårdens hemsida kan du läsa om hur man tar sig till skolan.  
Det går bussar varje kvart från centrala Helsingborg.

Kursstart och kursslut
Alla kurser startar med fika klockan 9.30. De flesta kurser slutar klockan 15.00 sista dagen.

Kvällar och fritid
Du har närhet till Helsingborg med ett stort kulturellt utbud. Du har närhet till Danmark 
med unika upplevelser. Ibland anordnas evenemang kvällstid på skolan.

Övrigt
Vi behöver ditt personnummer, din adress, mejladress, telefon/mobilnummer,  
ev. allergier och särskilda önskemål om kosten. Ange också om du ej önskar logi.  
För vissa kurser tillkommer specificerad materialkostnad och resekostnad.  
Ha gärna med egen dator (på vissa kurser är detta ett krav!) – vi bjuder på wi-fi.

Frågor om kurserna
Eva-Lotta Ödemark 042-19 38 13, Receptionen 042-19 38 00


