
 

Valborgsupptakt 27 april med Gluntsång på Eklundshof ! 
 

 

 
 
 

Ett nytt initiativ anno 2014 för sångare och intressenter!  
 
 
 

Eklundshof och Glunt-Akademin ”utmanar” gamla och välkomnar nya gluntsångare och 
ackompanjatörer att söndagen den 27 april vid Eklundshof framföra såväl kända som mindre kända 
duetter ur Gunnar Wennerbergs samling av 30 Gluntar.  
 
Vilken nationskör, annan kör eller andra glada sångare vill inte visa upp sig vid detta tillfälle?  
Med någon eller några Glunten & Magistern par ! 
 
Vi träffas under trivsamma former på Eklundshof – Markan, till detta kanske återkommande 
vårmöte, för att inspirera varandra att lägga några Gluntar till egna sångrepertoaren.  
 
Detta evenemang kan bli en del av upptakten till vårens ankomst vid Valborg!  
Vänner och andra intresserade välkomnas självklart också! 
 

Utlottning av Pytt i Panna! 
Glunt-Akademin lottar ut måltider till två av de deltagande glunt- teamen;  
Magister – Glunt – Ackompanjatör. 
 
 



 
 
 

Program söndag 27 april 2014 
 

15.00  Välkommen om du/ni önskar känna på akustiken och flygeln. Kaffe/the/öl och en smörgås kan 

beställas i samband med anmälan.  

 

16.00  Eklundshofshistorik. 

 

16.15  Vi släpper loss nya och gamla gluntsångare med ackompanjatörer. 

 

17.00  Pytt i Panna och Bensträckare. Pytt i panna (även vegetarisk variant) +  vatten/öl + kaffe kan 

beställas för 95 kr!   Beställ för säkerhets skull vid anmälan. Annan dryck kan inhandlas på plats. 

 

 17.30  Gluntsjungandet fortsätter,  beroende på antal anmälningar.  

 

 18.00?  Vi avslutar med någon eller ett par ”StorGluntar” tillsammans! 

 

 
Anmälan görs, gärna senast tisdag 22 april,  till: 

1. Eklundshof  tel. 018- 55 01 00 angående 15-Kaffe och/eller 17-Pytt , samt till 
2. pg.norman@telia.com vad gäller Gluntsjungandet och vilka Gluntar ni väljer att framföra. 
                     I båda fallen 1. o 2.  vill vi att ni anger Namn, Kontaktperson och Mobiltel. 
 

Förbered gärna 2-3 gluntar, varav någon av de vanliga och någon mer ovanlig.  

Behöver ni pianist?  Eller ”låna” Magister eller Glunten? Några noter finns att låna!  
Gluntinspelningar-CD kommer att finnas. 
 

Gluntarna har ju en unik anknytning till Uppsala och texterna har mänsklig bärighet även i vår tid !  

Dessutom finns musikaliska kvalitéer för sångarna, pianisten och lyssnarna! 
Att sjunga Gluntar är bra för rösten och är även en träning för att framträda i trivsamma sällskap. 
 

Glunt-Akademin är en informell sammanslutning av intresserade som vill bidra till att föra Gluntsången 

vidare till dagens generation.  
Du/ni kan 27 april få många tips om gluntval; och även via Glunt-Akademins hemsida www.gluntarna.se. 
 

OBS!  Gluntarna Reloaded 28 mars – 5 april 2014! på Teater Blanca. Info o bilj. www.gluntarnareloaded.se  

I år med koppling till Uppsala Fredsår 2014, d.v.s. Magisterns och Gluntens konflikter och lösning av konflikter 
 
 

Välkomna! önskar Gluntakademin och Eklundshof     

gm Hans Levander,  P-G Norman,  Inga Svanfeldt i GA styrelsen    
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