Nu kan du lära dig flomål!
Välkommen till att lära dig om och prova på flomålet, som talas i Dala-Floda och Björbo med sina cirka
1500 invånare. Vi vill slå ett slag för att fler får upptäcka det intressanta och roliga med målet.

Lär dig säga Fôschôlä
Snabbkurs i flomål
Under ett par timmar får du lyssna till, läsa och själv prova på att tala flomål.
·

Hur man uttalar â, ô, l

·

Dialoger på flomål: ôm värä, nä boa, åckän åg dä då med mera

·

Vi utlovar många skratt!

Pris: 200 kr

Ingår: ”Floparlör” mm, fika

E smulu mer
Fördjupningskurs
Under en halvdag får du fördjupad kunskap om flomålet både i äldre tider och nutid.
·

Allmän orientering om dialektområdena i Dalarna, dalmålens historia och
likheter/olikheter mellan socknarna.

·

Flomålets uttal och grammatik.

·

Exempel på vardagligt språk bland nutidens flodabor i vår ”Floparlör”

·

Prova själv på att prata målet med hjälp av parlören och annat material.

·

Lyssna till Anna Zetterqvist när hon berättar om sitt bröllop i början av
1900-talet och Anna-Britta Nordén när hon läser sina dikter på flomål.

·

Läs och försök förstå vad skolbarn skriver i ett par uppsatser på flomål från 1920-talet.

Pris: 450 kr

Ingår: ”Floparlör”, ”Farmors bröllôp mm, lunch och fika

Kursledare:
Pernils Ingrid (Ingrid Sandstål), som förutom att tala flomål varit tysk- och svensklärare.
Rispers Kari (Karin Zetterqvist), som förutom att tala flomål varit swahili- och fransklärare.
Plats: Holsåkersvägen 15, Dala-Floda
När: Vid intresseanmälan från minst 4 personer kommer vi överens om datum och tid som passar.
Intresseanmälan: till Loftbodskommittén, finnolars@gmail.com, 070-694 00 79. Ange vilket alternativ
du är intresserad av Snabbkurs eller Fördjupningskurs!
För företag, föreningar: Vi kommer gärna till er om ni vill ha ett flomålsinslag i något sammanhang.
Kontakta oss för diskussion.
Loftbodskommittén, c/o Karin Zetterqvist, Holsåkersvägen 15, 786 95 Dala-Floda
finnolars@gmail.com, tel 070-694 00 79 eller 070-751 17 74
www.flodahembygd.se/finn-olars-loftbod
Finn Olars loftbod

