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Program
School of Blues startar på eftermiddagen söndag 3 juli 
och fortsätter sedan fram till lunch på onsdag då årets
upplaga slutar och Åmåls Bluesfest tar vid. 
   Deltagarna bor tillsammans med de musikaliska 
ledarna för att ge utrymme för diskussioner, jam och 
annan samvaro under hela kurstiden. Tanken är att vi 
ägnar oss åt ensemblespel sida vid sida med individuell 
coachning och utveckling.
   Under dagarna blir det förutom musicerande också 
besök av några proffessionella bluesmusiker som  
berättar lite om hur de började och vad de varit med 
om i sitt liv med fokus på musiken och även leder  
några workshops.
   School of Blues avslutas vid lunchtid på onsdag 6 juli 
men för de som stannar kvar och upplever festivalen 
finns möjligheter att vara med och jamma på fredag 
och lördag under festivalen.



Förkunskaper
Det är önskvärt att du som vill vara med på School of 
Blues i Åmål sommaren 2022 har lite förkunskaper på 
det instrument du vill spela, eller har sjungit en del om 
det är som sångare du söker.
   Eftersom det handlar om att förkovra sig och lära  
sig mer kräver vi inte att du ska vara driven musiker  
på något vis, men ett visst mått av förkunskap är en 
förutsättning för att kunna tillgodogöra sig kursen. 
   Är du osäker på om dina förkunskaper räcker eller 
inte så anmäl dig om du vill vara med. Någon av våra 
ledare kommer att kontakta dig i förväg och informera 
sig mer om vart du befinner dig kunskapsmässigt.
   Om du spelar ett instrument är det bra om du har ett 
eget, exempelvis gitarr, munspel, bas mm. Spelar du 
trummor eller keyboard behöver du inte ta med egna 
instrument. Förstärkare finns att tillgå på plats.



Ledarna
School of Blues har tre ledare som alla arbetar flitigt 
som turnerande musiker och som har samarbetat 
med bland andra Roffe Wikström och Thorbjørn  
Risager vid flera tillfällen. 

Ida Bang är sångare och låtskrivare i Ida Bang 
& The Blue Tears och sångare i Jenny Bohman 
Roots Revue. Ida var även med och bildade Ladies 
Got The Blues. 

Lisa Lystam sjunger, spelar munspel och skriver låtar 
i Lisa Lystam Family Band, Heavy Feather och är 
sångare i Jenny Bohman Roots Revue. Lisa har även 
spelat med Siena Root. 

Fredrik Karlsson är gitarrist, sångare och låtskrivare  
i Lisa Lystam Family Band och Fredrik & Puritanerna  
samt är en av de drivande krafterna bakom 
Bluespodden.



Kostnader/förmåner
Åmåls Bluesförening tar inget betalt för deltagandet i 
School of Blues. Den kostnad som tas ut för kursen 
är för mat och logi. I deltagaravgiften som är 1 000 
SEK ingår tre frukostar, tre luncher och tre middagar 
samt boende i sovsal. Till boendet bör du som  
deltagare ha med luftmadrass, kudde och sovsäck 
och givetvis övrig personlig utrustning.
   Varje deltagare får förutom deltagandet i School of 
Blues även ett personligt pass till Åmåls Bluesfest 
2022 med tillgång till backstageområdet. Dessutom 
får deltagarna möjlighet att spela på festivalens jam 
under fredag och lördag vid Arenan på Örnäs.
   Dessvärre finns inga möjligheter för Åmåls Blues-
förening att tillhandahålla boende efter att kursen 
avslutats vid lunchtid på onsdagen. Men för de  
deltagare som vill besöka festivalen och uppleva  
musiken och stämningen går det att kontakta Åmåls 
turistbyrå för tips om olika boenden, detta bör dock 
ske så snart man bestämt sig då det blir allt svårare 
att få boende ju närmare festivaldatumet man 
kommer.
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Information
Arrangör: Åmåls Bluesförening
 Åmåls Bluesfest & School of Blues
Kansli: Agneta Andersson 
 Öppet måndag-fredag 9.00-13.00
Adress: Kyrkogatan 10, 662 31 Åmål
Telefon: 0532 713 98
E-post: info@bluesfest.net
Hemsida: bluesfest.net
Facebook: amalsbluesforening
Instagram: amalsbluesfest
Youtube: Amals Bluesfest

Info: Agneta Andersson & Tony Berg
E-post: info@bluesfest.net

Anmälan: Tag kontakt med Agneta Andersson enligt
 ovan om du vill veta mer eller anmälda ditt  
 intresse. Därefter blir du kontaktad av 
 någon av våra ledare för en kort intervju.
 OBS! Intresseanmälan är inte bindande.  
 Den slutgiltiga anmälan gör du efter att du
 blivit intervjuad och om du då blir erbjuden
 plats på School of Blues.
 School of Blues är öppen för alla ungdomar.

Åmåls
Kommun


