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Årsmöte 25 februari
GregOriebal 12 mars
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Hälsning från Ordförande
Det är sagolikt utomhus! Och det är fantastiskt att sitta och skriva
om allt som händer i Jämtland inom folkmusik just nu. Det rör på
sig i alla hörn. Bara i Östersund med omnejd anordnades dansoch spelkvällar två gånger i månaden, folkmusikpub en gång i
månaden och konserter i folkmusikens tecken nästan varje vecka
under hösten. Spelkurser minst en gång i månaden både höst och
vår, och jag kan tänka mig att det pågår minst lika mycket runt
omkring i länet. Novemberträffen i Mattmar med spelmanslag var
väldigt kul, det hoppas vi kan bli en tradition!
Det finns säkerligen mer att hitta på, kom på årsmötet den 25
februari så smider vi planer inför det nya året!
Allt gott! //Jorun Olsson

Kallelse till årsmötet 2016
Torsdag den 25 februari kl 19.00 på Café Jaktstugan,
Biblioteksgatan 6, Östersund.
Konsert med Henrik Wikström, Per-Anders Östberg och Anders
Olsson efter mötet
Vi bjuder på fika. O.S.A senast 18 februari på e-post
info@spelmansforbundet.se, eller ring eller skicka sms till Jens på
070 296 56 69 så vi vet hur mycket fika vi ska beställa. Välkomna!
Motioner till årsmötet ska vara inlämnade senast 18 februari 2016.
Skickas med e-post till: info@spelmansforbundet.se
Skickas med post till: J/H Spelmansförbund,
c/o Jorun Olsson Ås Trädgård
Åsvägen 22
836 94 Ås
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GregOriebal 12 mars i Ås Föreningshus
Välkomna från kl 19.00 för dans och spel hela natten!
Det kommer vara servering på mat, fika, te och kaffe. Annan
dryck medtages.
Nytt för i år! Klockan 21.00 blir det Spelmanslagsholmgång!
•
Förbered 2 låtar att spela till dans. Skriv upp er på listan när
ni kommer till Föreningshuset.
•
Fler än 1 person räknas som spelmanslag.
•
När alla spelat utser de som dansat vem som tagit hem
spelmanslagsholmgången 2016!
Birkakurserna
På Birka Folkhögskola erbjuds kortkurser i folkmusik tillsammans
med Kjell-Erik Eriksson och Emma Härdelin. I år erbjuds även en
danskurs med Amanda Östling. Datum är:
• 12-14 februari spelkurs
• 4-6 mars danskurs
• 11-13 mars spelkurs
För att läsa mer och anmäla er på kurs, gå in på
http://www.birka.fhsk.se/utbud/kortkurser

Jämtstämman 2016
Jämtstämman går av stapeln den 18-19 juni! Fredag förstämma
som vanligt på Jamtli. Lördagen kommer vara fullsmockad av
kurser, stämma och konsert innan kvällen drar igång med dans
och spel. Det planeras för fullt inför kurser; durspelskurs,
jämtlåtspelkurs och danskurs. Skriv in datumen i almanackan och
håll utkik efter mer information när det närmar sig.
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Klubb 3
Klubb 3 är en folkmusik- och folkdansoas i Östersund dit alla som
är spel- och danssugna, eller bara lite nyfikna är välkomna!
Klubben arrangeras på Tingshuset i Östersund näst sista söndagen
i månaden. Varje klubbkväll inleds med gratis workshop i folklig
dans för nybörjare. Sedan blir det dans till spellista och jam och
fika kvällen lång. Vill du spela till dans är det bara att ta med ditt
instrument och skriva upp dig på spellistan.
24 januari, 21 februari, 20 mars och 17 april. Gamla Tingshuset.
Workshop kl. 18:30. Dans efter lista 19:30. Gratis inträde!
Klubb SAM
Föreningen Klubb SAM anordnar ett antal konserter i Östersund
och Ås. Allt från folkmusik till jazz och pop. Följande är några av
konserterna, mer information finns på klubb SAM:s hemsida,
klubbsam.se.
24 februari: Tibble Transsibiriska, Ås
19 mars: Varieté Velociped, Östersund
28 april: Goodbye Girls, Östersund
25 maj: Massivet & Kongero, Ås
Alternativlördag på KulturlOkalen
Rickard Näslin och Calle Hernmarck hälsar er välkomna till
Fjällgatan 29A, Frösön
•
30 januari. Spel och trallstuga med Åse Bixo
•
27 februari. Visstuga med Anders Hedén
•
19 mars. Musik och sångkväll med Rakel Radu, fiol, och
Mattias Refsnes, trombon.
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•
•

23 april. Visstuga med Anders Kronlund
28 maj. Intimkonsert med Fredrik Mårtensson.
FOlkYOu på Birka

Folk you är ett nätverk som finns för att uppmuntra unga
personer att hålla på med folk- och världsmusik. Föreningen under
FolkYou i Jämtland kallas Norrfolk och de anordnar dans- och
spelkvällar på Birka Folkhögskola. Även om det är en organisation
skapat av ungdomar för ungdomar är såklart alla åldrar välkomna!
Det finns en spellista och dom bjuder på fika. Se även
www.folkyou.se.
Datumen är 1 februari, 14 mars, 11 april och 2 maj. Välkomna
från kl 20.00.
”Folk You jobbar med att stödja unga arrangörer, musikgrupper och danstrupper inom genren
världsmusik, hiphop och all världens folkmusik. Vi bygger nätverk och skapar samarbeten där
alla stärker varandra, jobbar för förståelse och vikänsla: för bättre villkor och för att få extra
roligt!”

FOLKMUSIKJAM
Under hösten har vi träffats och spelat några måndagkvällar på
Gala Teatern i Östersund. Antalet besökande har varierat Ett par
gånger var det mycket folk och roligt spel. Pubkvällen nu i januari
blev också populär med besökare från både Belgien och Frankrike.
Pubkvällarna fortsätter våren ut första måndagen i varje månad:
1 februari, 7 mars, 4 april och 2 maj!
hemsidaN
Vår hemsida bytte utseende för ca ett år sedan. Sedan dess har det
tillkommit en del nya noter. Ragnar Asplund har ställt sina
uppteckningar till förfogande och nu senast även ett antal syd6

jämtska uppteckningar efter bl a John-Erik Mattson, tack vare
Lennart Sohlman.
Titta under ”MUSIKEN/NOTSAMLINGAR/RAGNAR ASPLUNDS SAMLING”
respektive ”MUSIKEN/NOTSAMLINGAR/LENNART SOHLMANS SAMLING”.
Nu kan man under ”MUSIKEN/NOTSAMLINGAR/JH NOTSAMLING/ENSTAKA LÅTAR” också söka fritt på namn och låttyp.
Skriv t ex ”vals munter” i sökrutan så får du upp en lista med alla
Munter Johans valser i samlingen.

Årsavgift
Årsavgiften för 2016 är 200 kr för vuxna. Ungdom till och med 25
år får betala 100 kr. Betala helst före 1 april.
Vad får jag för årsavgiften?
-informationsblad tre gånger per år
-tidningen Spelmannen, som annars kostar 100 kr per år
-du hjälper oss att driva hemsidan med information och notarkiv
-möjlighet att teckna instrumentförsäkring till ett lågt pris
-med ditt medlemskap stöder du folkmusikverksamheten i länet.
Du som har instrumentförsäkring genom Folksam får själva se till
att uppdatera uppgifter och betala in rätt premie. Information om
försäkringen når du via länken till SSR på vår egen hemsida, eller
via SSR:s hemsida spelmansforbund.se och därefter länken
Försäkring.
Du som vill teckna ny försäkring, kontakta kassören via mail
jens@jevaldsson.se eller 070-296 56 69.
Du kan teckna en ny försäkring när som helst under året.
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Kalendarium
Januari
30/1

Alternativlördag

Februari
1/2
12-14/2
21/2
18/2
24/2
25/2
25-28/2
27/2

Folkyou Birka
Birkakurs spel
Klubb3
Sista dag för motioner till årsmöte
Klubb SAM
Spelmansförbundets årsmöte på Gamla Tingshuset
Umefolk
Alternativlördag

Mars
4-6/3
11-13/3
14/3
12/3
12/3
19/3
19/3
20/3
30/3-2/4

Birkakurs dans
Birkakurs spel
Folkyou Birka
Gregoriebal Ås föreningshus
Danskurs slängpolska ofg.se
Alternativlördag
Klubb SAM
Klubb3
Folk & världsmusikgalan i Västerås, folkgalan.se

April
10/4
11/4
17/4
23/4
28/4

Spelträff Åsarna
Folkyou Birka
Klubb3
Alternativlördag
Klubb SAM

Maj
2/5
25/5
28/5

Folkyou Birka
Klubb SAM
Alternativlördag

Juni
9-12/6

Ransäterstämman

18-19/6 Jämtstämman på Jamtli
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