
Musikutbildning med praktik i Costa Rica
Läsåret 2013-2014 erbjuder S:t Sigfrids folkhögskola en helt ny 

musikutbildning i samarbete med ILCO, Iglesia Luterana Costarricense, den 
lilla luterska kyrkan i Costa Rica.

Under höstterminen studerar man på skolan i Växjö och i kursen ingår 
undervisning i piano, gitarr, slagverk och bas. Dessutom ingår scenisk 

beredskap, röstvård, rytmik, idrott och spanska. Vi lär oss om Costa Rica 
och den kyrkliga kontexten där i ämnet livsåskådning och testar olika 

gudstjänstformer i skolans kapell.
Under vårterminen spenderas fyra månader i Costa Rica under ledning av 

ILCO:s musiker Julio Melara. Där får studenterna praktisera sina kunskaper 
i församlingar och i andra sammanhang. Uppgiften blir att lära ut musik 

som kan spelas av församlingsborna själva och som kan lyfta gudstjänstlivet 
i ILCO.
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Praktisk information:
Höstterminen: 19/8-20/12 2013. Vårterminen: 8/1-5/6 2013.

Kursen är studiemedelsberättigad.
På skolan kan man välja att bo på internatet, se mer information på 

www.sigfrid.se
I Costa Rica ordnar ILCO med boende som deltagarna själva betalar för, 
räkna med levnadskostnader på cirka 3500 i månaden för kost och logi 

under månaderna i Costa Rica. Resan till Costa Rica betalas av deltagaren. 
Vi uppmuntrar till ansökningar hos församlingar och andra organisationer 
för att täcka delar av resekostnaden. Skolan står för intensivkurs i spanska 

och resor inom landet.
Sista ansökningsdag 31/5, på ansökningsblankett som finns på hemsidan. 

Alla sökande kallas till intervju 5/6 på skolan, kl. 13.30-16.00.
Mer information: Magnus P. Wåhlin, kursansvarig, 070-6260097.

E-post: magnus.wahlin@svenskakyrkan.se
Erik Bratt, musikansvarig, 0738-251202.

Praktisk information:
Höstterminen: 19/8-20/12 2013. Vårterminen: 8/1-5/6 2013.

Kursen är studiemedelsberättigad.
På skolan kan man välja att bo på internatet, se mer information på 

www.sigfrid.se
I Costa Rica ordnar ILCO med boende som deltagarna själva betalar för, 
räkna med levnadskostnader på cirka 3500 i månaden för kost och logi 

under månaderna i Costa Rica. Resan till Costa Rica betalas av deltagaren. 
Vi uppmuntrar till ansökningar hos församlingar och andra organisationer 
för att täcka delar av resekostnaden. Skolan står för intensivkurs i spanska 

och resor inom landet.
Sista ansökningsdag 31/5, på ansökningsblankett som finns på hemsidan. 

Alla sökande kallas till intervju 5/6 på skolan, kl. 13.30-16.00.
Mer information: Magnus P. Wåhlin, kursansvarig, 070-6260097.

E-post: magnus.wahlin@svenskakyrkan.se
Erik Bratt, musikansvarig, 0738-251202.


