
SPELKURS MED BENEDICTE MAURSETH
27. - 29. april på Folkemusikksenteret i Buskerud

Slåttetradisjonen i Hardanger, buer og feler fra eldre tid.

Den 27. april kommer Benedicte Maurseth fra Hardanger og holder kurs på 
Folkemusikksenteret i Buskerud i Sigdal. Hun vil fokusere på den rike 
slåttetradisjonen i Hardanger. Et av temaene blir slåtter på forskjellige 
felestiller som f.eks nedstilt bass og nedstilt kvint og bass. Det er mange 
perler fra Hardanger på de felestillene. Hun vil også jobbe med 
improvisasjon basert på slåttene hun lærer bort, samt snakke om kunsten å 
skape et uttrykk i slåttene. Det vil i tillegg bli ei økt om buer og strenger 
som spelemenn brukte før 1900, slik som barokkbuer og andre typer eldre 
«tønnebandbogar» og tarmstrenger.

Les mer om Benedicte her: www.maurseth.net

TALENTSKOLEN I BUSKERUD:

Kurset er en del av Talentskolen ved Folkemusikksenteret i Buskerud som 
er et tilbud til unge folkemusikkutøvere i alderen 13-25 år som har fått 
begynneropplæring i sitt hjemmemiljø, og som har lyst og vilje til å utvikle 
seg som utøvende musikere. Talentskolen vil gi unge utøvere 
videregående opplæring i håndverket å spille hardingfele. Kursene vil bl.a 
bestå av å lære spilleteknikk gjennom slåttelæring. Studentene vil bli kjent 
med de norske folkemusikktradisjonene, samt bruk av folkemusikkarkivene 
som kilde til egen læring. Mentale forberedelser til scenisk opptreden, og å 
få erfaring med innspilling i studio og spille konserter, er også en del av 
disse kursene. Studiene vil bli oppdelt i enkeltundervisning, mesterklasse 
og egenøving.
Prosjektlærer, Gro Marie Svidal, vil være tilstede under kurset og binde det 
hele sammen. Det vil også bli anledning til å få undervisning av henne.

Hjertelig velkommen til ei flott kurshelg!

Jaastadfela, laget av lensmann Ole Jonsen Jaastad i Ullensvang i  
Hardanger, år 1651. Den første kjente hardingfela. (foto: UIB)

http://www.maurseth.net/


TIMEPLAN:

Fredag 27/4
18.00 – 19.00 Frammøte med mat. 

Presentasjon av Talentskolen 
ved prosjektlærer
Gro Marie Svidal

19.00 – 20.30 Minikonsert + seminar
20.30 – 21.30 Seminar 
21.30 Kveldssamling

Lørdag 28/4                 
08.00 – 08.45 Frokost
08.45 – 11:00 Seminar
11.00 – 12.00 Egenøving/

enkeltundervisning
12.00 – 12.30 Mat
12.30 – 15.00 Egenøving/

enkeltundervisning
15.00 – 15.30 Kaffe
15.30 – 17.30 Mesterklasse
17.30 – 19.00 Mat og pause
19.00 – 19.45 Konsert 
19.45 -    Sosialt samvær

Søndag 29/4
08.00 – 09.00  Frokost
09.00 – 10.30  Repetisjon
10.30 – 11.00  Pause
11.00 – 12.00  Evaluering med prosjektlærer Gro Marie Svidal

PRISER OG OVERNATTING:
Gratis kurs, kost og losji inkludert.

PÅMELDING INNEN 20. APRIL:
Påmelding er bindende og gjøres via: 

borlaug@buskerudmuseet.no

Bekreftelse på registrering får du på e-post.

ANNET:
- Kurset er for ungdom mellom 13 og 25 år

- Kurset blir arrangert ved: 
   Folkemusikksenteret i Buskerud
   Museumveien 8
   3350 Prestfoss i Sigdal

KONTAKTINFO:
Christian Borlaug
Folkemusikksenteret i Buskerud
E-post: borlaug@buskerudmuseet.no
Tlf.: 404 62 076

KURSET ER STØTTET AV:


