
Välkommen till Svenska Gitarr- och Lutasällskapets 
sommarkurs 31 juli-6 augusti 2022

Paul Galbraith
Festivalen/Kursen gästas varje år av betydande, internationellt 
kända gäster, och i år har vi nöjet att presentera Paul Galbraith. 

En kurs för alla åldrar och kunskapsnivåer 
Du träffar gitarrlärare på fortbildning, musikhögskolestudenter, 
professionella musiker och ”fritidsmusiker” i alla åldrar, från 
nybörjare till avancerad nivå. Kursen är ett ypperligt tillfälle att 
träffas och utbyta erfarenheter med ca hundratalet andra  
gitarrister och lutenister.

Undervisning som passar just dig
Du kan boka minst en enskild lektion per dag. I kursutbudet 
finns undervisning i klassisk gitarr, luta, musikteori/arrangering, 
flamenco, sång/samba/bossa nova/jazz, improvisation,  
visackompanjemang och historiska danser. Dessutom kan du 
vara aktiv eller passiv deltagare på masterclasslektionerna som 
leds av Paul Galbraith, och delta i seminarier och föredrag.  

Möjligheter till ensemblespel
En gitarrorkester bildas och repeterar under veckan och du kan 
också få handledning om du vill spela i en mindre ensemble.

Konserter
Varje kväll ges konsert med fantastiska artister. 

Lärare
Lärarna är erfarna pedagoger och skickliga musiker med olika 
inriktningar, med mål att ge dig nya impulser och inspiration.

Ingesunds folkhögskola
Erbjuder en fantastisk miljö med fina lektionssalar, en utsökt 
konsertsal, fina övningsrum och bra inkvartering.

Kursavgift

Deltagare födda 1997 eller senare: 3 950 SEK (inkl 
kost och logi). Övriga: 4 950 SEK. För icke SGLS-
medlemmar tillkommer 300 SEK. Priserna gäller 
fram till 1 juni, därefter tillkommer 900 SEK. Tillägg 
för enkelrum: 900 SEK. *Anmälningsavgift 800 SEK 
(*ingår i kursavg.). Anmälan kan göras via hemsidan 
www.sgls.nu eller direkt på anmalan@sgls.nu 

Anmälan görs senast 1 juni 2022. För mer info besök www.sgls.nu

Paul Galbraith
I år har vi nöjet att presentera den internationellt välrenommerade 

gitarristen och pedagogen Paul Galbraith. 
Paul är en av de största aktiva gitarristerna i nutid, och även en 

briljant innovatör. 
Med hjälp av den åtta-strängade ”Brahms-Gitarren”, som är 

utvecklad tillsammans med David Rubio, har han utvidgat 
gränserna för instrumentets möjligheter liksom kvaliteten och 
bredden i hans egen repertoar. Det har även bidragit i sökandet efter 
och behärskandet av det egna konstnärliga temperamentet.

Tidigt utvecklade han sin spelstil och är numera känd för att hålla 
gitarren som en cellist. Paul har fått flera priser i stora tävlingar, han 
har framträtt tillsammans med många orkestrar, bl. a the Royal 
Philharmonics, turnerat i många länder och har spelat in ett flertal 
kritikerrosade skivor. 

För närvarande undervisar Paul på Musik Akademie Basel. 
musik-akademie.ch 

För mer information: paul-galbraith.com

Övriga lärare
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Anmälan kursinnehåll, kost och logi

anmalan@sgls.nu

Frågor besvaras av 
Suzanne Persson
ordforande@sgls.nu
076-795 92 49

Johan Abrahamsson
Gitarr

Suzanne Persson
Luta/gitarrorkester

Elena Casoli
Gitarr

Johan Löfving
Gitarr

Petra Ahlmark
Sång/bossa nova

Roland Hogman
Luta/barockgitarr

Per Skareng
Gitarr/ensemble

Liv Skareng
Gitarr/ensemble

Johan Dahlberg
Flamenco

Dohyo Sol
Luta/barockgitarr

Georg Gulyas
Gitarr

Anders Vegborn
Gitarr

Robert Robertsson
Visackompanjemang

Hans Wallqvist 
Gitarrorkester

Ioannis Theodoridis
Gitarr

Birgitta Möller Nilsson
Historiska danser

Ted Bjurwill
Improvisation


