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Stämma på jamtli

12-13 augusti

Hej!
Nu börjar det dra ihop sig till sommar och spel. Det är mycket som
händer och det kan vara lite svårt att hinna med alla stämmor man
skulle vilja delta i. Men en stämma hoppas jag du bokar in redan nu
nämligen
JÄMTSTÄMMAN på Jamtli den 12 och 13 augusti
Ni som var på Gregoriebalen i våras fick en liten försmak på hur bra
den kan bli. Några saker tror jag kommer vara mycket spännande,
t ex förstämman som blir i området kring skogshuggarbyn i
nordvästra delen av Jamtliområdet (kring "Lusarflokojan"). Där blir
det kolbullar, buskspel, polskedans och dessutom kanske får vi höra
både skrönor och visor.
På lördag är stämman koncentrerad kring Jamtliområdets centrala
delar kring Brunflologen, den nybyggda kyrkan och restaurang Hov.
Kyrkan förresten, här kommer det ges ”småkonserter” med både
kända och okända spelmän, vissång och Ville Roempke som
betraktar och spekulerar över ämnet ”Hur gammal är folkmusiken”?
Det kommer och bli workshops och annat. Likaså kommer vi få
lyssna på låtkursen som började redan på onsdagen.
Jag tror och hoppas att det här ”nytaget” kring vår stämma kommer
att leda till något stort som kommer att stärka folkmusiken i vårt län
och inspirera nya utövare. Liksom att stämman kommer locka
spelmän, dansare och besökare från när och fjärran.
Med hälsningar
Leif O, ordförande

2

ÅRSMÖTET
Årsmötet avhölls den 12/3 2011 kl 16 på Restaurang Hov.
Innan dess hade det varit låtutlärning på fiol med Anders Wedlund,
Rickard Näslin, Anders Olsson och Johan Vestrum. Ett tiotal
spelmän och spelkvinnor fick chans att lära sig ett antal fina låtar.
Astrid Pullar hade med sig en del av sin verkstad och visade även
upp sin nybyggda hummel.
Årsmötesprotokollet finns tillgängligt på hemsidan. Mötet beviljade
ansvarsfrihet för 2010. Styrelsen omvaldes förutom följande: Jonas
Aspling ersätter Angelika Sjöstedt som i sin tur ersätter Kjell-Erik
Eriksson som suppleant.
Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011-2012 innefattar några
nya punkter:
En kontaktsida för olika spelmanslag och grupper skall skapas på
hemsidan.
Folklig vissång skall finnas med i verksamheten i fortsättningen. Vi
bör söka
samarbete med Visor i Vattudalen m fl.
samarbete med Tröndelag när det gäller kurser och utbyte.
Kontakter bör tas med Geir Egil Larsen och Mari Eggen angående
möjligheterna att vara gästlärare och utbyta elever. Vi bör undersöka
möjligheter till Mittnordenstöd.
Ordna fler spelträffar och danstillfällen. Det skulle behövas en lokal i
Östersund som var öppen regelbundna kvällar, helst en i veckan.
Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift dvs 200 kr för vuxen
och 60 kr för ungdom.
Gregoriebalen
Gregoriebalen på restaurang Hov blev en lyckad tillställning trots ett
något strävt dansgolv. Bra fart på dansen uppe i gillesalen och musik
i varje hörn.
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STYRELSEN 2011-2012
Leif Olsson, Tulleråsen, ordförande, 0640-340 89
Anders Wedlund, Frösön, sekreterare, hemsidan, 063-10 22 98
Christina Reuterwall, Frösön, kassör, försäkring 063-10 90 42
Hanna Olsson Gammelgård, ledamot
Jonas Aspling, ledamot
Per-Anders Östberg, suppleant
Angelika Sjöstedt, suppleant
Tävling om ny logotyp
Det kom in några bidrag. Styrelsen utsåg Jens Edenhed till vinnare
och han får alltså gratis medlemskap 2012-2013.
Styrelsen planerar att ta fram märken till sommaren. Förslaget ser ut
så här men måste kanske justeras lite.

Invigning på jamtli
Den nya kyrkan på Jamtli invigs den 12 juni. Styrelsen har utlovat
deltagande från spelmän som mellan kl 11 och 12 skaIl vara
utplacerade längs vägen till kyrkan och leda folk till rätt plats. Ett
utmärkt tillfälle att visa upp oss inför stämman i augusti.
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BINGSJÖstämman
Även i år har vi möjlighet att vara med på en dansspelning på
Bingsjöstämman i Dalarna 6 juli. I programmet finns två inslag från
våra trakter:
Kl 19.00 i Dansladu leder Göran Månsson och Gunnar Stenmark
Pipblåsarlaget, världens första spelmanslag på Härjedalspipa.
Kl 23.10 på Bystugubanan leder Anders Olsson Storsjöstråket.
Låtar till Storsjöstråkets spelning finns på hemsidan under
musik/allspel/ljudfiler. För att underlätta resor till Bingsjö försöker
vi samarbeta med Östersunds folkdansgille. Eposta till
helene.draheim.birka@folkbildning.net om du har bilplatser lediga
eller önskemål om samåkning.
Låtkurs på jamtli 10-13 augusti 2011
Låtkurs med Anders Olsson, Offerdal, Jämtland och Marit Vestrum,
Nord Tröndelag. Kursen avslutas i och med Jämtstämman lördagen
den 13 augusti. Utlärningen sker på fiol men andra instrument är
också varmt välkomna!
Kursen riktar sig till alla åldrar, vuxna och ungdomar dock yngst 15
år. Kursavgift: 1500kr.
Boende finns på Jamtlis vandrarhem. Priser: STF-medlem från 175
kr/person, icke medlem från 225 kr/person.
Kursen står för fika men annan förtäring får kursdeltagarna ordna
själva. Lunch går att köpa på restaurang Hov eller Jamtlis café. På
vandrarhemmet finns även möjlighet för självhushåll.
Anmälan till kursen sker till Katarina Hallberg på epost senast
måndag 20 juni Katarina.hallberg@gmail.com
Anmälningsblankett finns på www.spelmansforbundet.se
Besked om plats på kursen får du per epost torsdag 23 juni.
För frågor och funderingar ring 070-23 30 563.
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Årets näck
Årets näck koras den 14 juli i Hackås. Förutom näckspel i Billstaån
kl 21 utlovas musikcafé på Strömbacka kvarn från kl 19. Presentation
av deltagarna sker 20.30.
Årets huldra
Årets huldra koras den 20 augusti i Revsund. Om det blir lika
spännande som ifjol återstår att se, ÖP skrev så här:
”Årets Huldra utlöste blixt och dunder
Knappt hade Gustav Hylén sent i lördags kväll introducerat
världspremiären på tävlingen Årets Huldra invid Revsunds loge, så
tornade kolsvarta moln upp sig och ett vimmel av blixtar knastrade i
den mörka fonden.
Mullret gjorde stämningen både trolsk och hotfull när första huldran
oväntat dök upp bakom den spända publiken och fick höra Myriam
Lundberg kauka över nejden.
Nästa huldra rörde sig som myten bjuder helt avklädd nere i vassen,
så att Revsundssjön blev tydligt orolig och blixtarna snabbt närmade
sig.
Johanna Karlsson från Delsbo kaukade effektfullt ut över sjön och
stämningen var lika elektrisk som luften, laddad av både blixt och
dunder.
När så Emma Härdelin, klädd i tätt björkris, började kauka från
sidan av sjön beslöt sig vädergudarna för att ingripa.
Störtregnet forsade ner över publiken som flydde inomhus medan
stormvindarna kastade omkull tält och stolar på tävlingsplatsen.”
-ÖP 23 augusti 2010
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jämtstämman
Stämman i år planeras att äga rum 12-13 augusti på Jamtli i
Östersund. Vi börjar på fredag kväll med förstämma runt bortre
delen av Jamtli. Under lördagen kommer det att bli spel från stora
scenen, några workshops och föredrag mm. På kvällen fortsätter
stämman i och runt om restaurang Hov. Vi kommer att disponera
hela restaurang Hov för både spel och dans. Vi planerar även att ha
någon konsert i den nybyggda kyrkan som ligger nedanför.
Preliminärt program:
Fredag 12 augusti kl 19 blir det förstämma kring Lusarflokojan längst
bort på Jamtli med dansmöjligheter i logen vid Café Slalom. Det
kommer att finnas kolbullar att köpa.
Lördag 13 augusti
11.30-13.00 Workshops i spel (Kjell-Erik Eriksson), sång (Katarina
Hallberg) samt polskedans för nybörjare.
13.30-14.00 Allspelsövning på Brunflologen.
Allspelslåtar:
14.00
Inblåsning av stämman med tåg från torget till
Brunflologen, scenprogram med kurs- och
workshopsdeltagare, spelmanslag samt Glamaleik
15.00
Gammaldans på Brunflologen
15.30
Hur gammal är folkmusiken? Ville Roempke i kyrkan.
16.30
Konsert i kyrkan med Marit Vestrum
17.00
Matservering på restaurang Hov
19.00 –02.00 Dans i Gillesalen, spel i och kring restaurang Hov, hela
huset öppet. Servering finns.
22.30
Konsert i kyrkan med Katarina Hallberg/Anders
Olsson
23.30
Konsert i kyrkan med Glamaleik
Förbundet har beslutat att subventionera inträdet på Jamtli på dagen,
med bifogad kupong. Bevaka hemsidan för senaste information.
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Spelpipekurs
19-21 aug 2011 i Haverö med Gunnar Stenmark och Göran
Månsson. Kurs i Härjedals- och Offerdalspipa. Kursen vänder sig till
alla som har spelat en del och är intresserade av att lära sig folklåtar.
Du får även hjälp med teknik för att komma vidare.
Info på www.harjedalspipan.se.
Kalendarium
Maj
20/5
28/5

12.00 Gamla Kyrkan Östersund Lunchkonsert
Parspel - Folkligt o Eget; Cochrane & Eketorp
Spelträff Hembygdsgården, Föllinge (Gammelstugan)

Juni
9-12/6 Ransätersstämman
12/6
Invigning av kyrkan på Jamtli
18/6
Spelmansstämma i Forsmo/Ed
Juli
3/7
6/7
9-10/7
10-15/7
14/7

Delsbostämman
Bingsjöstämman
Stödestämman
Föllingeveckan
Årets näck i Hackås

Augusti
4-6/8
10-13/8
12-13/8
20/8

Urkult
Kurs på Jamtli
Jämtstämman på Jamtli
Årets Huldra i Revsund
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