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Tema:

Seminarium i Nyckelharpbygge
Idéutbyte med provspelning av instrument
Eric Sahlström Institutet i Tobo 5/12-6/12 2008

I år firar vi 10-årsjubileum för vår
Vinterbyggseminarium.
Liksom tidigare år ska vi ha ett tema
samtidigt som vi informerar varandra om
vad som sker runt omkring oss när det
gäller nyckelharpan
Förutom vårt huvudtema, Idéutbyte
med provspelning av instrument avser
vi att ta upp följande:
•
•

•

•
•

•
•

10-årsjubileum. Vad har hänt under
åren?
Samarbetet mellan ESI och Burg
Fürsteneck i Tyskland samt den
italienska skolan Scuola di Musica
Popolare di Forlimpopoli.
Var finns de medeltida avbildningarna av nyckelharpor utanför
Sverige. Föredrag av Per-Ulf Allmo.
Rapport från ESI - kursen;
Distanskurs i nyckelharpbygge
Nyckelharpstämman i
Österbybruk och harpbedömningen på ESI. Hur fungerade det i
år och hur vill vi att den ska se ut
2009
Barnnyckelharpor, ett ämne att ta
på största allvar?!
Övrigt av allmänt intresse för en
nyckelharpbyggare

Vi träffas på fredagskvällen för en mjukstart för att sedan på lördagen, under mer
ordnade former, lyssna på vad olika personer har att delge oss i ämnet.
Eftersom vårt gemensamma intresse är att tillverka så bra nyckelharpor som möjligt
ska vi i år, liksom vi gjort tidigare år, föremedla sådant som vi tror att andra byggare
kan ha nytta av. Vi vill också att så många som möjligt tar med egna instrumen som vi
kan provspela. Detta har varit ett mycket uppskattat inslag på tidigare seminarium .
Varmt välkommen
Esbjörn Hogmark
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Institutet bjuder på övernattning i dubbelrum.
Kommer du på fredagen betalar du 600 kr för seminariet och maten.
Kommer du på lördagen är kostnaden 400 kr.
Anmälan på info@esitobo.org eller per telefon 0295 34290 senast tisdagen den
2/12. Avgiften ska sättas in på institutets bankgiro 5184-5568 senast samma dag.
Glöm inte att a nge om d u har speciella kostvanor. Information rörande måltider och
inkvartering på institutet lämnas på tel. 0295 342 90. Frågor om seminariets innehåll
besvaras av Esbjörn Hogmark på tel. 0295 107 06, alt. mobil 070 211 04 30 eller på
e-post; esbjorn@hogmark.com
Fredagen den 5:e december
Middag
17.15-18.00
18.00-18.30
Incheckning med nyckelutlämning samt iordningställande av utställning
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00 - sent

Esbjörn Hogmark ger en allmän introduktion
Improviserad underhållning av inbjuden spelman
Kaffe Vi tittar på varandras medhavda instrument, spelar, fikar och har trevligt. Den
som vill kan se ”Stradivariusfilmen” jag visade under Mästarbygg 2008

Lördagen den 6:e december
08.00-08.45
09.00-09.15
09.15-09.30
09.30-10.00

10.00-10.30
10.30-11.00

Frukost serveras.
Esbjörn. presenterar seminariet och dess innehåll
Per-Ulf Allmo. Var finns det avbildningar av nyckelharpan utanför Sverige?
Per Ulf & Esbjörn. Hur ska ESI, Burg Fürsteneck och Scuola di Musica Popolare
di Forlimpopoli samarbete. Kan vi sälja våra nyckelharpor till Tyskalnd och
Italien?
Kaffe
Nyckelharpstämman i Österbybruk i forsatt förändring
bra och vad var mindre bra vid årets stämma?
Idéer från planeringsgruppen kommer att presenteras.

11.00-11.15
11.15-11.45

Rapport från den pågående Distanskursen i nyckelharpbygge.
Ett ständigt återkommande tema: Synpunkter på betydelsen av att vi gör
barnharpor samt hur vi ska få fram fler

11.45-12.00

Förberedelser inför eftermiddagens ”Ge-och-ta-presentationer”

12.00-12.15

Reservtid. Tid för att umgås och betrakta varandras alster
Lunch

12.15-13.15
13.15-14.45
14.45-15.00
15.00-15.30

Vad var

Vi presenterar sådant som vi tror kan vara av intresse för andra byggare att
känna till
Vi avslutar här med en allmän frågestund där vi behandlar olika frågor som inte
tidigare besvarats, en kort utvärdering samt vad gör vi nästa år?
Kaffe varefter det är fritt att föra vidare diskussioner enskilt eller i grupp.

Esbjörn
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