Kære balladeinteresserede.
Nedenfor er en invitation til tre seminar-lørdage til vinter om ballader.
Jeg har lyst til at stå for disse tre lørdage, fordi jeg i 1970´erne og 1980´erne har været til
utallige seminarer i det nu nedlagte Folkehusikhus i Hogager øst for Holstebro. Dette har været
en væsentlig del af min dannelse og gjort, at jeg senere har kunnet arbejde i dybden med
balladestoffet.
Broby Gamle Skole er i dag stedet, hvor vi samles om balladen.
Jeg ser et behov for og en lyst til mere forståelse og fordybelse i f.eks.:
1. Hvad vil balladen med os ?
2. Hvad vil vi med balladen ?
Jeg ser de tre seminarer som et sammenhængende tilbud.
Først Jeppe Nørgaard med Hogagers arbejdsmetoder, kernetoner og intonationer, så Leif
Varmark med skæmteballader og mundmusik og sidst Elisabeth Groot med oldnordisk
sangtradition og det kropslige udtryk.
Hilsen Itys Gjaldbæk
PS. Anelise Knudsen og Inge Daniels Beck er hjælpere under alle tre seminarer.

INDGANGE TIL BALLADEN.
På Broby Gamle Skole tilbydes nu tre seminar-lørdage om ballader:
Lørdag den 3. november.2012 kl. 10 - 18 med Jeppe Nørgaard
Lørdag den 17. november 2012 kl. 10 -18 med Leif Varmark
Lørdag den l. december 2012 kl. 10-18 med Elisabeth Groot
Jeg har bedt de tre lærere om at fortælle og vise os, hvordan de selv arbejder og har arbejdet med
balladestoffet. De har alle arbejdet i Folkemusikhuset i Hogager i 1970´erne, 80´erne og 90´erne og
derved bidraget til udvikling af Thorkild og Anelise Knudsens arbejde med balladen, som bl.a. førte
til værket "Seks indgange til balladen", hvis teoribind seminarerne vil tage udgangspunkt i.
Balladen rummer langt flere dybder end een balladesanger kan favne.
En hel lørdag på Broby kan give en mundsmag på disse dybder og give inspiration til nye måder at
forholde sig til og bruge balladen på.
Jeg lægger op til, at der bliver øvelser ”på gulvet” samt eksempler på det "værktøj" vi kan anvende,
når vi vil udforske balladens univers.
Der kræves ingen specielle forhåndskundskaber, kun en nysgerrig og positiv holdning og vilje til at
åbne ører og sanser.
Tilmeldingen gælder alle tre seminar-lørdage.
Er du forhindret i at deltage en lørdag, kan du give din plads til en anden.
Ved tilmelding gælder "først til mølle" princippet. - 20 pladser.
Pris 900 kr. for alle tre undervisningslørdage. Heri indgår en enkel forplejning (mad og drikke)
gennem hele dagen.
Tilmelding pr. mail. til Itys (itys@mail.dk / ulflundin@mail.tele.dk)
HUSK at skrive fulde navn, adresse og telefonnumre på tilmeldingen.
Betaling skal falde senest 1. oktober 2012 - netbank Itys Gjaldbæk, Nykredit Bank, reg.nr. 8113
kontonr. 0008786021.
Har du betalt og melder fra inden første oktober, får du dine penge tilbage.
Mange hilsner fra Itys Gjaldbæk, Lygtevej 6, Gyldenholm Mark, 4200 Slagelse. Tlf. 58545727
PS. Ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til at ringe til mig

