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Under fem intensiva dagar och nätter fyller vi 1600-talsslottet Ekebyholm och 
dess slottspark med 90 spelmän från hela världen i alla åldrar. 

Undervisningen sker på alla nivåer — det är allt från rena nybörjare till riks-
spelmän! De flesta spelar nyckelharpa, men vi har även fiolspelare. Undervis-
ning sker dels i form av individuella lektioner, en halvtimme per dag med sam-
ma lärare (måndag-torsdag), dels i små grupper med olika lärare. Lektionerna 
sker på gehör. Vi sjunger också visor med Eva Tjörnebo.

På kvällarna har vi kvällskonserter, vissång och stora möjligheter att spela och 
dansa tillsammans. Kursen avslutas med konsert i Rimbo kyrka på torsdagen 
kl 19.00.

Lärare 2019
Sunniva Abelli, Ditte Andersson, Caroline Eriksson, David Eriksson,  
Saana Kujala, Peder Källman, Torbjörn Näsbom, Sigurd Sahlström,  
Sven-Olof Sundell, Eva Tjörnebo (vissång), Esbjörn Hogmark (”harpdoktor”).

På Ekebyholm spelas nyckelharpa och fiol — dygnet runt

Välkommen till 
årets låtkurs
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Var och när? 
Ekebyholms slott, Rimbo
Söndag 23 — torsdag 27 juni

Kostnad?
Kursavgift inkl. helpension: 5600 kr
Inkvartering i dubbelrum med enklare 
standard.

Kampen om platserna...
startar 1 mars kl 12.00 via anmälan på 
www.bilda.nu/latkursenpaekebyholm. 

Det är hårt tryck på platserna. Först 
till kvarn gäller! Vi önskar få din  
anmälan senast 21 mars. Du som inte 
har internet — kontakta arrangören.

Kursledare
Lars Lindkvist och Ida Blomkvist i  
samarbete med Studieförbundet Bilda.

Arrangör
Studieförbundet Bilda
Kontakt: anna.wikenius@bilda.nu
08-727 18 16

Frågor?
Lars Lindkvist
lars.spelman@gmail.com
0761-33 32 77

Ekebyholm är bland 
det bästa man kan 
vara med om! Man 
glömmer nästan bort 
vad som finns utanför 
Ekebyholm och njuter 
100 % av musiken.
Som stipendiat blev 
jag väldigt väl om-
händertagen och det 
fantastiska är att alla 
kan spela med varan-
dra oavsett ålder.
AGNES LAX, STIPENDIAT 2014

”

”

Ekebyholmskursen 
betyder stor gemen-
skap och avkoppling 
från den yttre världen. 
KERSTIN HELLSTRAND,  

MÅNGÅRIG DELTAGARE



Läs mer på 
www.bilda.nu/latkursenpaekebyholm

Stipendiater

Låtkursen på Ekebyholm startade 1976 med Eric Sahlström och Gösta Sand-
ström som lärare.

Varje år utser Eric Sahlströms Minnesfond några unga spelmän i åldrarna 
13—20 år till stipendiater. Förutom en kursplats på Låtkursen på Ekebyholm 
är det en stor ära att bli utsedd till ”Sahlströmstipendiat” och hittills kan 106 
personer titulera sig så!

Många stipendiater kommer också tillbaka, både som kursdeltagare och som 
lärare.

” Den var nog bland 
det bästa jag varit 
med om. Att ha den 
möjligheten att spe-
la i stort sett dygnet 
runt utan att någon 
tröttnar på en, och 
bland likasinnade är 
ju fantastiskt!
DAN ERIKSSON, DELTOG 

FÖRSTA GÅNGEN 2011
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