
Välkommen till Svenska Gitarr- och Lutasällskapets
sommarkurs 30 juli-5 augusti 2023

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

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, improvisation, visackompanjemang, fingerstyle, 
folkmusik och oud. Dessutom kan du vara aktiv eller passiv 
deltagare på masterclass och du kan delta i seminarier, workshops 
och föredrag t ex ergonomi, oud, instudering och scenisk gestaltning. 

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. Se hela program-
met som presenteras i maj på www.sgls.nu 

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 (inkl kost och logi)

5 450 SEK, deltagare födda 1998 eller senare 3 950 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 och ingår i kursavgiften.
Anmälan kan göras via hemsidan www.sgls.nu eller 
direkt på anmalan@sgls.nu

Anmälan görs senast 1 juni 2023. För mer info besök www.sgls.nu

Emma Rush
I år har vi nöjet att presentera en av Kanadas främsta klassiska gitarrister,

Emma Rush. Känd för sina innovativa program och kraftfulla scennärvaro, 
varma ton och virtuosa teknik, är en konsert med henne en upplevelse att 
minnas. Emma har bland annat turnerat i Kina, Mexiko, Europa och hela 
Nordamerika. Hon har även medverkat vid Nyköpings gitarrseminarium.

Emma brinner för att spela klassisk musik på ovanliga platser och spela 
ovanlig musik på klassiska scener. Hennes konserter är intima och engagerande 
och innehåller sällan hörda historiska verk, föga kända pärlor i den latiname-
rikanska gitarr-repertoaren, folkloristisk musik från hela världen och alltid 
musik av kvinnliga kompositörer.

Flera tonsättare har tillägnat henne kompositioner bland andra William 
Beauvais, Timothy Phelan, Winy Kellner och Jaime Zenamon. Emma är mån 
om att utöka repertoaren för gitarr och har beställt nya verk av Amy Brandon, 
Dale Kavanagh, Jeffrey McFadden och Craig Visser.

Emma Rush spelar gärna kammarmusik till exempel i Azuline Duo tillsam-
mans med flöjtisten Sara Traficante och tillsammans med gitarristen James 
Bryan där de visar de hur fingerstyle och klassiskt gitarrspel kan kombineras.

Hon har vunnit pris vid Columbus International Guitar Competition och 
Great Lakes Guitar Competition samt erhållit tre City of Hamilton Arts 
Awards samt stipendium av Canada Council for the Arts, Ontario Arts 
Council, Hamilton City Enrichment Fund och FACTOR.

Emma Rush avslutade sina doktorandstudier vid Hochschule für Musik i 
Detmold, Tyskland (2006), efter en kandidatexamen i musik från Dalhousie 
University i Halifax, NS (2002).

För mer information emma-rush.com
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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

Claes Ottelid
Folkmusik

Roland Hogman
Luta/barockgitarr

Per Skareng
Gitarr/ensemble

Liv Skareng
Gitarr/ensemble

Johan Dahlberg
Flamenco

Robert Robertsson
Visackompanjemang

Greta Hjort
Scenisk gestaltning

Fadi Kutaini
Oud

Johan Löfving
Gitarr/1800-tals gitarr/teorb

Anders Vegborn
Gitarr/instudering

Hans Wallqvist 
Gitarrorkester/ensemble

Jonatan Bougt
Gitarr/teorb

Nicklas Lundberg
Gitarr/ensemble

Ioannis Theodoridis
Gitarr/ergonomi


