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Zornmärkesuppspelningar
i östersund 3-8 augusti

Anmälan senast 15 april
på zornmarket.se

Välkommen till ett nytt spelmansår 2020
Hej alla medlemmar i spelmansförbundet och TACK för att ni därmed väljer
att stötta, bevara, sprida och utveckla vårt rika arv inom folkmusikens
område. Från oss alla, i styrelsen för 2019 , vill vi önska er alla ett GOTT
NYTT MUSIKFYLLT ÅR! Under 2020 kan vi i spelmansförbundet, i
samarbete med andra arrangörer, erbjuda många fina upplevelser här i länet.
Kallelse till årsmötet 2020
J-H spelmansförbund kallar till årsmöte för 2019 i kaféet på Birka
folkhögskola i Ås, fredag 6 mars kl 18.00. Vi vill se många medlemmar som
får möta den nya styrelsen och framföra idéer och funderingar kring
spelmansförbundets verksamhet och framtid.
Medlemmar får rabatt på efterföljande konsert kl 19.30 med
Sörlin/Mjelva/Thunell och bjuds på fika.
Motioner lämnas senast 27/2 till info@spelmansforbundet.se
Välkomna!
Lapp-Nils 150
I år är det 150 år sedan Lapp-Nils gick ur tiden. Ett antal olika arrangemang
planeras för att högtidlighålla detta. Håll utkik på vår hemsida, facebook mm.
Vi bjuder in spelmansförbundets och Östersunds folkdansgilles medlemmar
och andra intresserade till en gemensam bussresa till Döda Fallet och
Spelet om Lapp-Nils, lördag 18 juli. Pris per person: 850 kr. I resans pris
ingår resa, biljett, middag och fika. Anmäl till LG Buss:
anneli.aman@telia.com, tel 070-6884417. Kom ihåg att ange ev matallergier
eller specialkost. Mer info på hemsidan.
Anmäl er i god tid för att säkra en plats till detta attraktiva event!
Gregoriebalen 2020
Gregoriebalen i Ås föreningshus lörd 7 mars börjar kl 18.00 med "prova på
kurs" i polska-bakmes med Beret Bertilsdotter. Passar för nybörjare som för
erfarna. Gratis! Därefter blir det låttävling (se regler nedan) och sen blir det
dans till spellista, fika, skrubbspel och gemyt till 01.00. Se ltr.se för busstider.
Gratis inträde. Fika 60kr.
Hjärtligt välkomna önskar spelmansförbundet och Ås föreningshus
Årets låt!!! - Vinnaren får 1000kr
Liksom i fjol inleder vi balen med en låttävling.
Årets tema är polska i Lapp-Nilstradition.
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Några riktlinjer att tänka på:
• En jury kommer att utse vinnarlåten.
• Det är inget krav att kompositören själv måste framföra låten.
• Den kan framföras av en grupp, men helt akustiskt.
• Vinnarlåten kommer att presenteras i noter på vår hemsida.
• Om möjligt: teckna själv ner låten innan tävlingen, annars så
hjälper vi till med det vid eventuell vinst.
• Det spelar ingen roll när låten är gjord: Det kan vara en låt som
legat i skrivbordslådan i 20 år eller den kanske kommer till
ikväll, men den får inte vara “känd”.
• Ev. vinstskatt betalas av vinnaren.
Har du en låt liggandes eller känner att det kan vara en sporre till att
sätta sig ner och komponera: Meddela oss senast den 1 mars om
du vill vara med! (Obs begränsat antal deltagare.)
Anmälan skickas till: info@spelmansforbundet.se Lycka till!
JÄMTSTÄMMAN 2020
Årets spelmansstämma äger rum på Jamtli 12-13 juni samt en extra dag
iOfferdals kyrka och hembygdsgård söndag 14 juni! Temat är Lapp-Nils för
att hedra 150-årsminnet av hans bortgång och hans rika låtskatt. Vi vill hedra
minnet av hans musik i trakten där han levde och ligger begravd. Mer detaljer
kommer i nästa medlemsblad som kommer i maj.
ZORNMÄRKET
Årets uppspelningar för Zornmärket äger rum i Österund 3-8 augusti. Även
uppdansning för polskmärket äger rum under denna tid för att manifestera
samhörigheten mellan folkmusiken
och folkdansen.
Se zornmarket.se respektive polskdans.com för anmälan. Om du är mellan 16
och 20 år sponsrar spelmansförbundet din anmälan för Zornmärket med
halva kostnaden (450 kr). Anmälan senast 15 april via zornmarket.se!
Vi vill redan nu efterlysa volontärer till denna vecka (32). Ni är med och
guidar deltagarna till en trivsam upplevelse. Ni får fritt inträde till konsert och
danser under veckan. Anmäl er via info@spelmansforbundet.se
Årsavgiften 2020
Vuxna från och med 26 år betalar 300 kr, ungdom till och med 25 år
betalar 100 kr. Betala till bankgiro 136-2623, Jämtland/Härjedalens
spelmansförbund, före 1 april om du ska få tidningen Spelmannen.
Vid betalning ange ditt/era namn i meddelandefältet + texten:
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"årsavgift 2020" (Exempel: "Olle Falk årsavgift 2020")
Seniormedlem: den som är född 1939 eller tidigare, och har varit
betalande medlem i spelmansförbundet minst tio år, kan bli
seniormedlem. Då får man utskick och information från oss och
samma förmåner (utom tidningen Spelmannen) som betalande
medlemmar utan att betala årsavgift.
Vad får jag för årsavgiften?
• informationsblad tre gånger per år
• tidningen Spelmannen, som annars kostar 150 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
• vi arrangerar Gregoriebal och Jämtstämma
Ethno 2019
I slutet av juni åkte vi till Rättvik på folkmusiklägret Ethno. Dit kommer
ungdomar från ca 22 olika länder och deltar i lägret som varar i en vecka. På
dagarna höll deltagarna från dessa länder i workshops där de lärde ut en
varsin låt från sitt hemland. På kvällarna var det olika aktiviteter, som bl.a.
dans och sammarbetsövningar. Sista dagen hade vi en avslutningskonsert i
Rättviksparken där vi spelade upp alla låtar som vi hade lärt oss under veckan.
Mycket mys och jamm! Ett av det bästa vi har varit på och kommer självklart
åka dit igen! /Olivia Ihalagamage & Ellen Frändén
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Konserter
Torsdag 30 jan kl 19.30 i Gamla Kyrkan
Kristine West, träflöjter och Erik Rydvall, nyckelharpa.
180kr, medlem i Klubb SAM 120kr
Svensk folkmusik möter barockmusik och vävs samman av två dessa två
välkända och skickliga musiker
Fredag 6 mars kl 19.30 i aulan på Birka Folkhögskola
Lasse Sörlin/Anders Thunell/Olav Luksengård Mjelva, Tre eminenta
spelmän från Jämtland/Tröndelag/Härjedalen
160kr, för medlem i J-H / Klubb SAM 120kr, för studenter 50kr.
Olav Mjelva: Spillemannen från Røros är en av Skandinaviens absolut mest
ansedda idag såväl nyskapande som traditionsbärande med
många CD skivor i bagaget..
Turnerar frekvent över hela världen. Spelar bl.a med:
Rydell/Mjelva, SVER, The Nordic Fiddlers Bloc.
Anders Thunell: Välkänd med starka rötter i Härjedals-musiken. Han har ett
mångårigt samarbete med Olav bakom sig där de producerat flera
skivor med Härjedalslåtar. Anders ramlade in i folkmusik efter att
ha sett teaterföreställningen ”Fjället Skogen Myren” med bl.a
Lasse 1991.
Lasse Sörlin: Uppväxt på Frösön och stått på scen sedan i slutet på 70-talet i
en mängd olika genrer och minst lika många olika instrument.
Har en blytung CV inom kulturen kanske framför allt inom
teatervärlden. Han har bl.a spelat med Folklårängsemblen, Bock,
Nordman, Shikasta, Landstrom.
Fredag 20 mars kl 19 på kafé Norra Station (Hamngatan, Ösd)
Lars Bygden med Emma Ahlberg Ek och Daniel Ek
Americanamusik möter den svenska folkmusiken! 180kr, medlem i klubb
SAM 120kr
Fredag 3 april kl 19.30 i Åsarna Bygdegård, Spelmanskväll
I hela 50 år har denna spelträff ordnats, nu kanske för sista gången.
Spelmännen samlas från 17.30.
Allspelslåtar 44, 76, 105, 186, 250, 265, 2005 :C, K finns på hemsidan.
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Tisdag 7 april kl 19.30 på Verket (f d Jazzkökets bistro), Tarraband,
etablerade musiker från Sveriges folk- och världsmusikscen.
Musik och sång hämtad från arabiska, sufiska influenser blandas med pop,
svensk folkmusik och bandets egna kompositioner.
Lördag 18 April kl 19.00 Ås föreningshus,
Bengan Jansson och Per Gudmundsson.
Konsert och därefter dans till spellista. 220kr, medl i J-H /Klubb SAM 180kr,
student 100kr. Fika 60kr.
Två musikanter som efter flera decenniers
nosande på varandra nu gjort slag i saken
och inlett ett tätt musikaliskt samarbete.
Folkmusiken har varit en hörnsten i
Bengans musicerandet sedan första mötet
med Björn Ståbi 1989, som i Bengans och
Björns samarbete med Gunnel Mauritzson i
gruppen Nåra. Det var också genom Björn
som Bengan och Per kom i kontakt med varandra. Första gången på scen
tillsamman var 1990, med Björn. Per har sin musikaliska grund i Rättviks rika
folkmusikmylla. Som spelman på fiol och säckpipa och del av Frifot har Per
en lång och slingrande musikerbana. Vår musikaliska prägling spänner från
jazz, world och klassiskt till Rättviks och Orsamusikens rika källor. Här spelar
vi utan sidoblickar och agendor med spelmansmusiken i fokus. En musik som
vi under merparten av våra liv kommit att älska och uttrycka på vårt alldeles
egna, personliga vis. I juni förra året släppte vi första plattan som
spelmansduo. Den belönades med en grammis för bästa folkmusikplatta
2018.
Arrangörer: KlubbSAM, J/H Spelmansförbund, Ås Föreningshus.
KURSER
Föllingeveckan bjuder in till spel och danskurs 13-17 juli med tema LappNilstradition. Det blir näst sista året som kursen arrangeras så passa på att
anmäla dig via hemsidan follingeveckan.com. Inbjudan kommer 3 febr.
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Låtkurs - folkmusik vid Ljusnan
Vi inbjuder till fyra dagars intensivt låtspel med folkmusik från ett område
som sträcker sig över flera landskapsgränser:
– Härjedalen – Älvros, Överhogdal
– Södra Jämtland – Rätan, Klövsjö, Nästeln
– Västra Medelpad – Haverö- och Borgsjöbygderna
Räkna med ålderdomliga senpolskor i moll, virvlande snabba triolpolskor,
muntra slängpolskor i den nordliga stilen, och mycket annat! Vi kommer
också att arbeta med olika sätt att spela låtarna tillsammans: komp och
stämspel, och även lyssna på gamla inspelningar med traktens spelmän
Kursen vänder sig till dig som har spelat ditt instrument några år och är lite
förtrogen med att lära efter gehör. Notkunskap behövs inte.
Inspelningstillfällen kommer att ges, och även notdokumentation för dem
som så önskar.
Kursledare:

Henning Högberg
från Alnö i Medelpad är
saxofonist och folkmusiker i
femte generation.

Yvonne och Lennart Sohlman
bor i Älta sydost om Stockholm
och har spelat låtar i sydjämtsk
och härjedalsk tradition i snart ett
halvsekel.

Kurstid: 22 – 25 juni 2020 Kostnader: 680:- (material, lunch, kaffe), 1 760:(logi, frukost, middag)
Ansök senast: 19 apr 2020 via backedal.se/latkurs/
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Kalendarium
Januari
30/1

Konsert med Kristine West/Erik Rydvall

Februari
18-22/2 Rörosmartnan rorosmartnan.no
21-22/2 Umefolk
26-29/2 Marsimartnan i Levanger, www.marsimartnan.no
Mars
27/2
6/3
6/3
7/3
20/3

Sista dag för motioner till årsmöte
Spelmansförbundets årsmöte på Birka
Konsert med Mjelva/Thunell/Sörlin på Birka
Gregoriebal i Ås föreningshus
Bygden/Ahlberg Ek/Ek på Norra station

April
3/4
8/4
18/4

Spelträff i Åsarna 50-årsjubileum
Tarraband på Gamla Tingshuset
Bengan Jansson/Per Gudmundsson i Ås föreningshus

Juni
4-7/6
12-14/6
22-25/6
24-28/6

Ransätersstämman
Jämtstämman
Låtkurs "Folkmusik vid Ljusnan" på Bäckedals folkhögskola
Landskappleiken i Rjukan, Tinn

Juli
4-5/7
18/7

Delsbostämman
Bussresa till Döda fallet med Lapp-Nilsspelet

Som ni ser är nästa år fullt av forum , mötesplatser och upplevelser för oss
som njuter av folkmusik i olika valörer och ursprung.
Välkomna att vara med oss och utveckla den fina gemenskap som musik och
dans skapar. Hoppas att vi ses på årets evenemang gör styrelsen.
Om du i framtiden vill få medlemsbladet via mail, kontakta styrelsen
på info@spelmansforbundet.se
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