
 

KULNINGSKURS 
HÖSTROP PÅ DALA-FLODA VÄRDSHUS  

19-20 augusti 2017  

PROGRAM 

Lördag 
19/8 fm 

Fika från kl. 9. Kl. 10 start 
med uppmjukning av kropp 
och röst. Vi hittar kraften. 
Lunch kl. 12.30. 

em 

DU KANSKE HAR KULAT FÖRR ELLER 
VILL PROVA FÖR FÖRSTA GÅNGEN. 

DET ENDA SOM KRÄVS ÄR NYFIKENHET 
OCH LUST ATT LÅTA. 

Lek med ljud, rop och 
läten. Vallslingor, vall-
visor, improvisation, 
historik. Middag kl. 19. 

kväll Vi går ut i höstkvällen och 
ropar – testar ekot över 
sjön i den klara höstluften. 

Söndag 
20/8 fm 

Efter frukost får vi igång 
kropp och röst. Kraft, 
lätthet, riktning, rop och 
krus. Om vädret tillåter 
och bilar finns gör vi en 
tur till Flobergets fäbod 
och njuter av miljö, eko 
och höstfärger.  

em Summering och rop med 
och till varandra.  
Avslutar med fika kl. 15. 

KURSLEDARE – Agneta Stolpe, Äppelbo  
Agneta – röstpedagog, sångerska, kulerska – leder lyhört med kunskap, 
värme och humor. Din röst ska må gott både under och efter kursen. 

Välkommen till en helgkurs som bjuder på häftiga ljud, 
starka rop, befriande skratt, fantastisk mat & omgivning.  

 NÄR & VAR 
Lördag 19/8 kl 9.30 – söndag 20/8 kl 15.30. Kursen hålls på Dala-Floda 
Värdshus i Dala-Floda, ca 4 mil väster om Borlänge vid Flosjöns södra 
ände. Ett klassiskt och vackert pensionat med hundraårig tradition. 
 

BOENDE & MAT 
Charmigt, 3-stjärnigt och Svanencertifierat boende med 7 enkelrum, 8 
dubbelrum och 2 fyrbäddsrum. Restaurangen är KRAV-certifierad och 
omnämnd i White Guide. I priset ingår te/kaffe, lunch lördag–söndag 
samt en 2-rätters middag lördag kväll.  
 

KURSPRIS inkl. moms 
Med enkelrum: 3.900 kr – helpension lördag-söndag & kurs 
Med dubbelrum: 3.750 kr – helpension lördag-söndag & kurs 
Utan boende & frukost: 3.200 kr – inkl. te/kaffe, 2 lunch, middag & kurs 
Extranatt fredag-lördag: 740 kr/enkelrum, 600 kr/del i dubbelrum 
 

ANMÄLAN & BETALNING  
Anmälan till info@agnetastolpe.se eller 070-562 70 88 senast 20 juli. 
Anmälningsavgift, 900 kr, betalas för att bekräfta din plats.  Bg-nummer 
får du vid anmälan. Återbetalas ej vid ev. avbokning. Resten av beloppet 
betalas mot faktura med slutdatum 18/8 2017. Max 14 deltagare. 
 

INFORMATION & FRÅGOR  
Om kursen: info@agnetastolpe.se, 070-562 70 88, www.agnetastolpe.se  
Om boende och mat: info@dalafloda-vardshus.se, 0241-22050, 
www.dalafloda-vardshus.se 


