ÖPPET FOLKMUSIKHUS
FÖR BARN & UNGA

Öppet folkmusikhus för barn och unga

Täby Spelmansgille ordnar sen några år tillbaks folkmusikträﬀar för barn och unga
mellan 6 - 15 år. Vi träﬀas på vår härliga spelmansgård i Skogberga nära Täby Kyrkby.

När och hur:

Den andra söndagen varje månad spelar vi och har kul! För aktuella datum
se vår hemsida. Du kan vara med vid varje tillfälle eller någon enstaka gång.
Ingen föranmälan krävs och det är GRATIS!

Upplägg:
11.00- 12.30 Vi lär känna varandra och arbetar i gruppen
12.30- 13.00 Täby Spelmansgille bjuder på korv med bröd
Kl 13.00 är det Täby Spelmansgilles traditionella ”Öppet Hus” i Skogberga. Ibland
.
kanske vi vill spela där en stund. Därefter kan man lyssna till folkmusik och köpa ﬁka.

Ledare:

Camilla Gölstam, Ingrid Stenberg och Laila Traunmüller, vilka alla är spelmän i
Täby Spelmansgille och erfarna barnpedagoger. Camilla är också rytmiklärare.

Så här hittar du till Skogberga Spelmansgård
Med buss:

Ta buss 524 från exempelvis i Upplands Väsby, Vallentuna station västra eller
Täby Kyrka om du kommer västerifrån. När du kliver av vid hpl Skogberga ser du
Spelmansgården - ett lågt rött 1700-tals hus.
Det går också bra att åka från från hpl Kundvägen i Arninge (Täby) i motsatt färdriktning. Hpl Kundvägen ligger bara några minuters promenad från hpl Arningerondellen dit man tar sig enkelt från Stockholm via T-banestation Danderyd och
sedan exempelvis buss 629.

Med tåg:

Gillar du musik? Vill du lära dig sånger, lekar och låtar?
Vill du lära dig om folkmusik -spela och sjunga med andra?
Är du mellan 6 och 15 år?

Ta Roslagsbanan från Tekniska högskolan till Täby kyrkby och följ vägen på östra sidan
spåret (till höger i färdriktningen). Gå söderut (bakåt i tågets färdriktning)
fram till ett T-kors (Prästgårdsvägen). Ta vänster här och gå 2 km till du ser skylten
”Skogberga” och på vänster sida Spelmansgården, ett lågt rött timmerhus.

Kom och lär dig låtar, sånger och danslekar med spelmän
från Täby Spelmansgille. Spelar du något instrument får
du gärna ta med det, annars ﬁnns det rytminstrument
och ﬂöjter att låna på plats.

Från Stockholm åker man E18 norrut (mot Norrtälje). Sväng vänster i Täby mot Viggbyholm/Täby kyrkby. Väl framme i Täby kyrkby tar du till höger (Prästgårdsvägen)
mot Arninge. Kör ca 2 km till skylten Skogberga. Spelmansgården är det låga röda
timmerhuset på vänster sida.
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Med bil:

Frågor? Mejla ung.folkmusik@tabyspelmansgille.se
och läs mer på www.tabyspelmansgille.se

