
Uge 30- mandag den 24. juli til fredag den 28. juli 2017 

Sanguge 
 
Sangugen på Broby Gamle Skole vil igen være et åbent folkekulturværksted, hvor vi 
sammen vil forlyste os med og fordybe os i gamle eller nye sange, viser, sanglege, 
historier, eventyr, ballader, musik. 
 
Alle er velkomne til at komme forbi og være med - kort tid eller længe - børn som 
voksne - bare I har lyst til at synge, lege, lytte eller lære i et rart samvær.  

Der vil som vanligt være åbent for fri og spontan udfoldelse til hver en tid.  

Vi har tænkt på, om vi i år kunne danne mindre grupper for få eller flere timer om et 
emne, man gerne vil dele med nogle andre og fordybe sig i kort eller lidt længere tid.  
Allerede ved vi, at Preben Holm og Lene Malmstrøm har et tilbud til onsdag/torsdag, 
som lyder: ”Vi medbringer 5 af vores - mere eller mindre - egne sange samt et par 
bennyopus. Vi etablerer 2 små workshops: I den ene arbejder vi med at få diverse 
instrumenter til at passe til sangene (øvefase), og i den anden vil vi lære de andre 
deltagere sangene”.  
Vi har også tænkt på, at nogle måske vil være sammen om at gå lidt i dybden med en 
bestemt ballade, med at lære nogle af de rejsendes sange eller måske forsøge at tage 
lidt fat på det at fortælle eventyr og historier. 

Og ellers vil ugen forløbe, som vi i fællesskab finder ud af. Meld gerne, hvad I synes, 
og om I har andre ideer. 

. 
Praktisk: Sangugen starter mandag den 24. juli kl. 10 og fortsætter til torsdag aften 
den 27. juli, med afslutning og oprydning fredag den 28.juli formiddag. 
Medbring sovepose og lagen eller sengetøj/dyner til indkvartering på skolens loft. 
Der er nogle få værelser på skolen. 
I kan også vælge at ligge i telt i haven. 
Medbring instrument - hvis I har et - jeres sange, stemme og humør. 
 

Arbejdsdeling: Vi vil alle være med til at tage en tørn med madplanlægning, 
madlavning, oprydning og andre praktiske ting. 
 
Tilmelding: I kan godt komme uden tilmelding og blive så længe, I synes. I må dog 
gerne melde jer til. Hvis I på forhånd ved, I vil deltage flere dage, vil vi godt vide det, 
helst inden den 19. juli.  
 



Priserne: Morgenmad, frokost, middag 100 kr. Torsdag 120 kr. Middag eller frokost 
alene 60 hhv. 50 kr. Torsdag festmiddag 90 kr. Kaffe m. kage 20 kr. Der kan købes 
drikkelse, både vand, øl og vin. 
Overnatning på loft 75 kr., i værelse 100 kr., i telt 50 kr., pr person pr. nat., alle inkl. 
morgenmad. 
For børn under 12 år er priserne halveret.  
  
Vil I vide mere og/eller melde jer til, kontakt Inge: telefon 20467812  
eller e-mail: idb@post6.tele.dk.  


