
Följ med på sångkurser i soliga Toscana  
27 AUGUSTI - 7 SEPTEMBER 2017

• 27-31 augusti: Toscana på egen hand med utgångspunkt från Villa Ravano
• 1-7 september: Kurser i röstnärvaro, solosång och notläsning 

VÄRME, SOL, SÅNG, GOD MAT, VILA, NATUR, KULTUR OCH GEMENSKAP
  Vi sökte under lång tid möjligheten att regelbundet kunna erbjuda en kombination 
av värme, sol, sång, god mat, vila och vackra omgivningar och fann våren 2014 
Villa Ravano 5 km utanför Pisa i Toscana. 

Sensommaren 2017 får vi för fjärde året i rad den unika möjligheten att följa med 
till Toscana för att delta i kurser med Kulturfiluren. 

SAMMANLAGT TRE KURSER
I år erbjuder vi sammanlagt tre kurser. Huvudkursen är en 6 halvdagar lång kurs i 
röstnärvaro för vår sångpedagog Carolina Friberg. Hon erbjuder även en workshop 
i solosång samt enskilda sånglektioner. I år har du även möjligheten att lära dig mer 
om notläsning med vår teoripedagog Daniel Björkdahl. Du kan välja att gå alla tre 
kurser eller bara en eller två. Du kombinerar själv enligt dina önskemål.

KURS I RÖSTNÄRVARO
Under 6 halvdagar ägnar vi oss åt röstnärvaro, ett förhållningssätt och ett antal 
övningar som syftar till att öva upp en spänningsfri, energifylld, mer naturlig och 
balanserad röst genom kroppsmedvetande, närvaro och ljudande. Fokus ligger mer 
på röstens funktion än på att lära sig många nya sånger även om vi föstås även 
sjunger sånger. 

FOKUS PÅ HUR VI GÖR OCH INTE HUR DET LÅTER
En av de viktigaste aspekterna av röstnärvaro är att vi fokuserar på hur vi gör 
snarare än på hur det låter. Ljudet är sekundärt och endast effekten av det vi gör. 
Vi använder oss av ”perfekta bilder” även när den yttre verkligheten inte är perfekt 
och vi släpper igenom de ljud som kommer. Risken med att göra tvärtom, dvs att 
fokusera på hur man vill att det ska låta, är att man väldigt lätt använder kompen-
sationer för att uppnå resultatet. När vi istället aktiverar tanken och nervsystemet 
genom att sända ”perfekta bilder” och lär oss slappna av mer kommer kroppen och 
rösten att hänga med i sinom tid.

WORKSHOP I SOLOSÅNG
Nytt för i år är den två halvdagar långa workshopen i solosång där du som deltar 
får undervisning i solosång inför gruppen. Det är en mycket lärorik undervisnings-

SÅNGKURSER I TOSCANA 2017

Översta bilden: Röstnärvaro. Nr 2: Villa Ravanos träd-

gård. Nr 3: Villa Ravano. Nr 4: Gemenskap kring maten. 

Nr 5: Detalj från domen i Pisa och det lutande tornet. Nr 6: 

Citroner går att plocka i trädgården.



form där alla lär av varandra och samtidigt får träna på att sjunga inför andra i en 
trygg och stödjande miljö.

AKTIV ELLER PASSIV PÅ WORKSHOPEN
Du kan vara aktiv eller passiv deltagare. Som passiv får du delta i de gemensamma öv-
ningarna, som aktiv får du därtill individuell undervisning inför gruppen. Begränsat 
antal aktiva platser – först till kvarn.

KURS I NOTLÄSNING
Vår erfarenhet är att många sångare upplever sig hindrade av att inte kunna läsa noter 
tillfredsställande. Kanske krävs det notläsningskunskaper i kören men ofta erbjuds 
ingen möjlighet att lära sig. Det kan resultera i att de som inte läser noter känner sig 
utanför eller kommer på efterkälken och kanske till och med upplever att notläsning 
är ett lite skrämmande mysterium. Det är dock inte svårt att lära sig grunderna för 
hur det hänger ihop bara en får chansen!

Vi erbjuder här en grundläggande kurs som löper under 6 timmar lika många förmid-
dagar. Kursen är skräddarsydd för sångare men passar även dig som spelar ett annat 
instrument eller bara är nyfiken och intresserad. Inga förkunskaper krävs.

ENSKILD SÅNGLEKTION MED CAROLINA
Det finns möjligheter att boka en eller flera 40-minuters sånglektioner med Carolina 
(€ 60). Bokning av lektion sker i samband med anmälan eller på plats (betalning sker 
på plats). Först till kvarn gäller. Kom ihåg att ta med dig noter på det du vill sjunga i 
två exemplar! Det går också bra att bara jobba med den vokala tekniken eller med den 
repertoar vi använder i röstnärvarokursen. 

VEM KAN DELTA I KURSERNA?
Våra kurser är öpnna för alla. Du som deltar i sångkurserna sjunger antagligen i 
duschen, i kör eller tar privata sånglektioner, är solist i olika sammanhang eller fun-
derar på att börja med något av detta. Kanske belastar du din talröst i jobbet eller på 
fritiden och vill stärka och utveckla den. Övningarna är basala grundövningar och 
var och en utgår från sina egna förutsättningar. Inga förkunskaper krävs. Detsamma 
gäller notläsningskursen.

UPPTÄCK TOSCANA VIA LÅNECYKEL, HYRBIL OCH TÅG
Under kursveckan ges det många möjligheter att upptäcka Toscana. Det finns tid att 
ta det lugnt vid poolen och att åka en tur in till mysiga Pisa eller pittoreska Lucca. 
Villa Ravano erbjuder lånecyklar för utflykter till de närliggande små byarna och 
vingårdarna. För att utforska omgivningaran vidare är ett tips att anmäla sig till 
en hyrbilspool tillsammans med andra villagäster. Från Pisa går även tåg till alla de 
större orterna i regionen.

KOM REDAN 27 AUGUSTI FÖR ATT UTFORSKA MER PÅ EGEN HAND
Även i år finns det möjlighet att komma redan 27 augusti om du tycker om att upp-
täcka nya resmål på egen hand. Villan ligger mycket strategiskt mellan Pisa och Lucca 
och lämpar sig väl som bas för dagsutflykter till exempelvis Florens, Siena, Cinque 
Terre, olivodlingar och vingårdar i området.

PRIS, MAT OCH BOENDE
Vi bor i Villa Ravano, en herrgård byggd 1492 som är omgiven av en stor Toscansk 
trädgård med pool, solterrasser, tennisbana och bollplan. Villan ligger 5 km utanför 
Pisa i den lilla byn Gello i San Giuliano Terme.

Översta bilden: Sångare rätar upp det lutande tornet i Pisa. Nr 2: ”Ljudande skulptur” under Röst-

närvarokursen. Nr 3: Giaccomo Puccini tronar stolt utanför sitt hem i Lucca, en vacker by nära villan. 

Nr 4: Området upplevs med fördel från cykel. Villan har 9 till utlån. Nr 5: Solnedgång från Villans 

stora sol-terass mot bergen och de lokala vinlundarna. 



Det finns några få enkelrum och 13 dubbelrum och i snitt ett badrum per två rum. 
Var beredd på att du får dela rum med någon annan deltagare. Ange i anmälan om 
du har önskemål om boendet, både om du vill dela rum med någon särskild eller 
om du helst önskar enkelrum. Vi kommer tillgodose dina önskemål så långt vi kan 
men kan inte garantera att alla som t ex önskar enkelrum får det. Det är samma 
pris på alla boenden.

Priset har vi lagt så nära självkostnadspris vi kan klara av och beror på vad du väljer 
att vara med på. Se prislista sist i broschyren för exakta priser! Om du inte hittar 
den kombination du helst önskar ha så hör av dig till oss för offert!

I priset ingår boende med sänglinne och badlakan, frukost samt de måltider som 
ligger i anslutning efter den eller de kurser du deltar i. Övriga måltider ingår ej. 
Måltider som ej ingår kan beställas till extra i villan om så önskas. Du kan också 
välja att besöka någon av de mysiga restaurangerna i närheten eller i San Giuliano 
terme eller Pisa t ex. All mat som serveras i villan är vegetarisk och så långt det går 
ekologisk. Kostönskemål och allergier kommer att tillmötesgås inom ramen för en 
vegetarisk kost. Det går ej att laga eller förvara egen mat i villan. 

OBS! Flygresa ingår ej i priset. Det går direktflyg till Pisa från Göteborg och Stock-
holm med Ryanair. Kom ihåg att klimatkompensera din flygresa!

GEMENSKAP OCH HÄRLIG STÄMNING
Upplägget bygger på att vi alla hjälps åt med praktiska saker som disk och assistans 
vid matlagning. Detta moment har visat sig bli ett uppskattat tillfälle att både lära 
känna de andra deltagarna och få mer insikt i det italienska vegetariska köket. Ett 
schema organiseras tillsammans med Daniel och Kicki som ansvarar för köket.

KAN ANHÖRIGA SOM INTE GÅR KURS FÖLJA MED?
Ja, i mån av plats kan anhöriga som inte deltar i någon kurs följa med. 

HUR ANMÄLER MAN SIG?
Du anmäler dig via Kulturfilurens hemsida www.kulturfiluren.com. 

Anmälan är bindande och antalet deltagare begränsat. När du anmält dig får du 
en bokningsbekräftelse och en faktura som betalas inom 10 dagar. Vi ber dig av 
planeringsskäl att anmäla dig så snart det går! Notera att du inte ska boka flyg för-
rän du fått bekräftelse och faktura från Kulturfiluren!

Översta bilden: Sångundervisning. Nr 2: Toscana är känt för sina fantastiska råvaror. Nr 3: Röst-

närvaroundervisning. Nr 4: Lisa som jobbar i köket dukar för efterrätt. Nr 5: Passa på att smaka på 

den berömda italienska glassen. Nr 6: Att avnjuta Daniels veganska och ekologiska tiramisù efter god 

mat är ren lycka!

Information: 
info@kulturfiluren.com 

031-184737

Anmälan: 
www.kulturfiluren.com



info@kulturfiluren.com • www.kulturfiluren.com 
www.facebook.com/kulturfiluren 

031-184737

CAROLINA FRIBERG bedriver en omfattande undervisningsverksamhet och 
erbjuder sedan 2012 kurser i Röstnärvaro. Hon har ett solistdiplom i sång och 
pedagogik från Queensland Conservatorium, Australien, och är en mångsidig pe-
dagog med specialkunskaper inom anatomi, fysiologi och neurologi för sång. Hon 
har sedan 1992 undervisat omkring 900 sångare, professionella som amatörer. 
Carolina har startat och leder Svenska Vokalensemblen: Aoide som rosades för 
sin medverkan i ”Vad som hände efter att Nora lämnat sin man” på Folkteatern i 
Göteborg hösten 2013. Förra sommaren inbjöds hon att sjunga vid prisutdelningen 
Årets Svenskamerikan för Nils Lofgren (pristagare), Bruce Springsteen och E Street 
Band. Carolina frilansar med romans- och kammarmusikprogram och anlitas som 
solist i oratorier och konserter. Hon konserterar och undervisar regelbundet i Ita-
lien och har även undervisat och framträtt som solist i USA, Tyskland, England, 
Polen, Australien, Irak och de nordiska länderna. 2015 uruppförde hon 6 sånger 
dedikerade till henne av den Pisafödde kompositören Riccardo Gnudi. Hon har 
uruppfört flera verk av Gunnemar Carlstedt, bl a Requiem, Vandrarsånger och 
Mariamusik, i enlighet med kompositörens egen önskan.

OMDÖMEN FRÅN TIDIGARE RESOR TILL TOSCANA 2014 OCH 2015
 
” Villa Ravano, så vacker och med så vidsträckt tomt och fantastiska omgivningar! En sådan total 
upplevelse av skönhet och förfining. Allt var toppen, rummen, måltiderna, gruppen, sångövningarna, 
poolen, cykelturerna, vädret, konserten i Pisa. Ja allt!”

”Röstnärvarokursen var mycket bra, mycket skratt, lek och inriktning på att släppa spänningar. En fin 
hjälp i arbetet med att hitta mitt eget uttryck, min egen röst. Carolina är en påhittig och kunnig röstpe-
dagog.” 

”Underbart god och näringsrik mat, ledare som spridit positiv stämning, härlig miljö, spännande utflyk-
ter, många skratt och förstås också trevliga deltagare!”

”Härligt! Mycket sång, god mat och bad i poolen – allt man kan önska sig! Jag längtar redan tillbaka...”

Bilderna från vänster: I Florens kan du beskåda många av världens konstskatter, här Michelangelos David, gå på Da Vinci-
museum, lyssna på vacker gatumusik och bli stum av domkyrkans storhet. Nr 2: Det hemtrevliga torget i San Giuliano Terme 
nära villan. Nr 3: Italiens stolthet Vespan. Nr 4: Den lilla byn Riomaggiore är liksom de andra fyra byarna i Cinque Terre en 
del av Unescos världsarv. Hit kommer du snabbt med tåg från Pisa. 

Varmt och hjärtligt välkommen att följa med oss till Toscana i höst!
 

Carolina Friberg & Daniel Björkdahl, Kulturfiluren



Prislista Sångkurser i Toscana 2017

    * Detta alternativ erbjuds inkl frukost samt en måltid i samband med kurs, 
          dvs antingen lunch eller middag.

    OBSERVERA att kostnad för flyg, transfer och övriga måltider tillkommer! 

BOENDE UTAN ATT DELTA PÅ KURS
Pris för endast boende inkl frukost: 
27/8-31/8: 3300 kr 
31/8-1/9: 5700 kr 
27/8-7/9: 9000 kr

Detta alternativ erbjuds i mån av plats. Företräde ges till de som vill delta på kurserna. 

1. RÖSTNÄRVARO

WS SOLOSÅNG
Aktiv (A), Passiv (P)

NOTLÄSNING

BOENDE 31/8-7/9
Inklusive frukost +*

BOENDE 27/8-31/8
Inklusive frukost

12300 kr (A)
11600 kr (P)

2. RÖSTNÄRVARO

WS SOLOSÅNG
Aktiv (A), Passiv (P)

NOTLÄSNING

9000 kr (A)
8300 kr (P)

3. RÖSTNÄRVARO

WS SOLOSÅNG
Aktiv (A), Passiv (P)

4. RÖSTNÄRVARO

WS SOLOSÅNG
Aktiv (A), Passiv (P)

BOENDE 31/8-7/9
Inklusive frukost +*

BOENDE 31/8-7/9
Inklusive frukost +*

BOENDE 27/8-31/8
Inklusive frukost

BOENDE 31/8-7/9
Inklusive frukost +*

5. RÖSTNÄRVARO

NOTLÄSNING

BOENDE 31/8-7/9
Inklusive frukost +*

BOENDE 27/8-31/8
Inklusive frukost

11300 kr

6. RÖSTNÄRVARO

NOTLÄSNING

BOENDE 31/8-7/9
Inklusive frukost +*

7. RÖSTNÄRVARO

BOENDE 31/8-7/9
Inklusive frukost +*

BOENDE 27/8-31/8
Inklusive frukost

8. RÖSTNÄRVARO

BOENDE 31/8-7/9
Inklusive frukost +*

11500 kr (A)
10800 kr (P)

8200 kr (A)
7500 kr (P)

8000 kr 10500 kr

7200 kr

Benvenuto!


