
 
 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015. 
 

SGLS har under verksamhetsåret givit ut tidskriften "Gitarr och Luta", som utkommit med fyra 
nummer. Tidskriften innehåller artiklar som behandlar den klassiska gitarren, lutan och flamenco, 
respektive repertoar, kompositörer, historik och samt notbilaga. Tidskriften innehåller också artiklar 
om instrumentbyggare, konserter, litteratur, biografier, intervjuer med gitarrister och lutenister samt 
recensioner av noter, böcker och fonogram. 
 
Tidskriften Gitarr & Luta Ansvarige utgivare och redaktör har varit Jan Rudling, grafisk 
design/layout har skötts av Katharina Erngren, bildredaktör Johannes Kitselis. Övriga 
redaktionsmedlemmar har varit Gabriella Oxenstierna, Rolf Nilsén, Kerstin Bjelkeman, Helena 
Björzén och Margareta Rörby. 
 
Liten Gitarrakademi 2015 SGLS har 2015 anordnat sommarkursen "Liten Gitarrakademi" för 
48:e året i följd med 59 deltagare. På kursen undervisades i: Klassiskt gitarrspel, nybörjarkurs, 
fingerstyle, renässans- och barockluta samt barockgitarr, flamenco, musikhistoria, 
uppförandepraxis, visackompanjemang, ensemblespel, gitarrorkester, repertoarkännedom och 
instrumentkännedom.  Vidare hölls seminarier och workshops inom olika områden som rör gitarren 
och lutan. SGLS anordnade också två pedagogdagar för gitarrpedagoger.  
Varje kväll spelade inbjudna gäster: Marco Tamayo & Anabel Montesino, Emil Ernebro, James 
Holland, Magnus Andersson och Rohan de Saram (gitarr & cello) Viva Project (Elena Casoli, Eric 
Lammers och Bo Hansson) samt Peter Larsson (lunchkonsert).  
Gästlärare var: Marco Tamayo och Elena Casoli. Svenska lärare: Jenny Horn, gitarrorkester - 
Roland Hogman, renässans- & barockluta och barockgitarr, Robert Robertsson, ackompanjemang, 
Johan Dahlberg flamenco, Magnus Andersson, Eric Lammers,  Bo Hansson, Yvonne Nordström, 
Peter Larsson, Anders Vegborn gitarr, Jan Ekedahl, Peter Larsson, samt Emil Ernebro och Ola 
Sandström. 
 
SGLS styrelse och arbetsgrupper har i övrigt bidragit med råd och information i frågor om gitarr 
och luta. 
 
Styrelsen har utgjorts av; Eric Lammers, ordförande, Anders Vegborn, vice ordförande, Roland 
Hogman, sekreterare och Peter Larsson kassör. Övriga ordinarie ledamöter: Andreas Edeskog, Afra 
Rubino Malmström, Johan Abrahamsson, Jan Rudling, Bo Hansson, Gabriella Oxenstierna och 
Viktor Ritchey. 
Suppleanter:  Yvonne Nordström och Johan Dahlberg 
 
Styrelsen har haft 7 styrelsemöten och telefonmöten, under verksamhetsåret. Ordinarie (fysiska) 
sammanträden har minimerats av ekonomiska skäl. Dessutom har styrelse och arbetsgrupper haft 
löpande kontakter via e-post, Skype etc för att sköta verksamheten. 
Sällskapet hade 502 betalande medlemmar, (personer, bibliotek, skolor och andra institutioner) den 
31/12 2014 (mot 520 år 2015). Föreningens medlemsavgift har varit 270 SEK för boende i Sverige 
och 320 SEK för boende utomlands. 
 
SGLS har också medverkat vid Uppsala gitarrfestival med eget informationsbord för presentation 
av SGLS samt medlemsvärvning.  
 
SGLS arbetsgrupp bestående av Gabriella Oxenstierna, Jan Rudling, Helena Björzén och Kerstin 
Bjelkeman har sammanträtt vid ett antal tillfällen och organiserat  SGLS medverkan vid Uppsala 
gitarrfestival där även Göran Engdahl och Kent Dimberg medverkat.  
 
SGLS driver hemsidan: www.sgls.nu 
Webmaster: Anders Vegborn och Erik Norman 
SGLS har en Facebooksida. Huvudansvarig: Johan Dahlberg. 


