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Hej!
En härlig spelmanssommar börjar nu med många kul aktiviteter.
Vår stora händelse är naturligtvis stämman på Jamtli i augusti.
Förutom våra spelkurser kommer vi även i år erbjuda en kurs för
sångare: ”Folkmusik i kör”. En av attraktionerna på stämman på
lördagen är ett uppträdande av Triakel i Brunflologen. I övrigt
erbjuds massor av ”gobitar”, så studera programmet noga så du inte
missar något. Observera också att förstämman på fredagskvällen blir
som pubkväll på restaurang Hov med dans och spel. Stämmans
avslutning på lördagkvällen blir i stället vid området kring Lusarflokojan och kafé Slalom på grund av att restaurang Hov är bokad för
ett bröllop. Till sist hoppas jag att utdelandet av ”LappNilsmedaljen” blir en trevlig överraskning för såväl mottagaren som för
publiken.
Med sommarhälsningar från ordförande
Leif O
ÅRSMÖTET
Årsmötet avhölls den 10/3 2011 kl 13 på Restaurang Hov.
Efter årsmötet blev det låtutlärning på fiol med Inge Godtland från
Röros.
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Tyvärr var det glest med medlemmar på årsmötet. Om förbundet
skall kunna fortsätta att existera behövs mer engagemang från
medlemmarna. Årsmötesprotokollet finns tillgängligt på hemsidan.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2011.
Styrelsen omvaldes förutom följande: Christina Pearce ersätter Jonas
Aspling. Nya suppleanter är Jonas Aspling Björn Jakobsson och
Agneta Åslund.
Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2012-2013 innefattar fortsatt
arbete med stämma på Jamtli med kurser i anslutning till stämman.
Vi arbetar vidare med kontaktsida på hemsidan samt folklig vissång.
Jamtli firar i år 100 år och upplåter en del lokaler gratis.
Styrelsen vill satsa på spelträffar i Lignellsalen och några konserter i
Renthzog-salen. Vi fortsätter att stödja Klubb3.
Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift dvs 200 kr för vuxen
och 60 kr för ungdom.
Gregoriebalen
Gregoriebalen på restaurang Hov blev åter en lyckad tillställning med
fin musik av Grenselaget med flera.

Bra fart på dansen uppe i gillesalen och musik i varje hörn.
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STYRELSEN 2012-2013
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, suppleant
Agneta Åslund, suppleant
Björn Jakobsson, suppleant
Jamtli firar 100 år
Jamtli firar 100 år och inviger 1970-talet söndag 17 juni.
Samling vid Tingshuset, Jamtli! Här blir det en kort resume i
rollspelsform: "Historien om Jamtli"! Därefter promenerar vi via
Macken 1956 till Jamtlis senaste rollspelsmiljö: Det moderna
samhället 1975!
Jamtli vill ha ett folkmusikinslag vid invigningen dels på scen och
dels under vandringen till den nya 70-talsmiljön. Vi försöker ordna
en träning innan på Folkdansgården Tiljan vid Östersunds camping
med följande låtar: 6, 18, 76, 165, 235, 255, 2005A och 2005K.
Närmare upplysningar om tider på hemsidan. Räkna med att vara på
Jamtli senast 11.30 den 17 juni.
BINGSJÖstämman
Även i år har vi möjlighet att vara med på en dansspelning på
Bingsjöstämman i Dalarna 4 juli. Det rikstäckande spelmanslaget
Storsjöstråket har en spelning på Dansbanan kl 01.00. Storsjöstråket
har alltså avancerat fram till stora dansbanan så nu gäller det att
toppa formen och hänga på så vi blir ett stort och välljudande gäng.
Låtarna finns på hemsidan. För er som bor i närheten av Östersund
blir det kanske en möjlighet till övning i mitten av juni. Bevaka
hemsidan. Spelledare blir Rickard Näslin.
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kurser på jamtli 8-11 augusti 2012
Låtspelskurs med Mia Marin och Olav L. Mjelva 8-11 augusti 2012
Folkmusik i kör med Johanna Bölja Hertzberg 9-11 augusti 2012

Mia Marin, Olav L. Mjelva och Johanna Bölja Hertzberg foto: Mia Marin, Ingrid Eide, Knuts Conny.

Rörospols, Värmlandsröj och allt där emellan på fiol och i år har vi
en fantastisk nyhet och det är sångkursen! Hur kan man sjunga
folkmusik i kör? Vad gör att det låter folkmusik? Hur får man en låt
att svänga? Kurs på dagtid och jam på kvällen och allt detta i en
fantastisk miljö på Jamtli. Kurserna avslutas i och med Jämtstämman
lördagen den 11 augusti.
Kurserna riktar sig till alla åldrar, vuxna och ungdomar dock yngst 15
år. På låtkursen är alla instrument välkomna men utlärningen sker på
fiol. Lite erfarenhet på ditt instrument krävs. Vi kan även dela upp
gruppen, en som lär sig lite snabbare och en som lär sig lite
långsammare. All utlärning sker på gehör.
Kursavgift: Låtspel - 1800kr, Folkmusik i kör - 1300kr betalas till
Spelmansförbundets plusgiro 468263-9, skriv för och efternamn och
”Låtspel” eller ”Folkmusik i kör” som meddelande - senast söndag 1
juli. Vi har minimiantal på kursdeltagare på låtspel: 14 deltagare och
max 20, på Folkmusik i kör: 16 och maxantal 25.
Ni får meddelande om att kursen blir av och om just du har fått en
plats senast v28. Först till kvarn gäller!
Anmälan till kursen sker till på e-post katarina.hallberg@gmail.com.
Anmälan ska innehålla namn, adress, telefonnummer och
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personnummer– senast söndag 1 juli.
För frågor och funderingar ring 070-23 30 563.
Mera information om kursen och kursledarna finns på vår hemsida.
Årets näck
Årets näck koras den 12 juli i Hackås. Förutom näckspel i Billstaån kl
21 utlovas musikcafé på Strömbacka kvarn från kl 19. Presentation
av deltagarna sker 20.30.
jämtstämman
Stämman i år planeras att äga rum 10-11 augusti på Jamtli i
Östersund. Vi börjar på fredag kväll med förstämma på Hov i år från
kl 18. Vi hoppas att det ska gå att få mat på Hov då. Info kommer på
hemsidan.
Under lördagen kommer det bland annat att bli framträdanden av
Triakel och ungdomsgruppen MittFolk från Medelpad i
Brunflologen. På lördagkvällen fortsätter stämman i bortre delen av
Jamtli.
Preliminärt program:
Fredag 10 augusti kl 18 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
11.30-12.00 Allspelsövning i Brunflologen
12.30
Inblåsning av stämman med tåg från tingskullen
till Brunflologen, scenprogram med allspel,
kursdeltagare samt Triakel
15.00
Scenprogram med MittFolk på Brunflologen
17.00-18.00 Workshops
18.00Stämman fortsätter vid Lusaflokojan
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Många detaljer återstår att lösa och vi kommer säkert att behöva en
hel del frivilliga insatser. Bevaka hemsidan för senaste information.

MittFolk foto: Lia Jacob

JAmtlispelman
Jamtli vill gärna ha spelmansmusik vid olika tillfällen. De erbjuder oss
nu möjligheten att få ett årskort när du har spelat på Jamtli vid tre
olika tillfällen. Mer info på hemsidan.
Stämmomedaljer
Förbundet har kvar ett antal stämmomedaljer i brons, silver och
guld. De skulle delas ut efter att man deltagit 2, 5 respektive 8 gånger
på spelmansstämman. Årsmötet beslutade att den som är intresserad
kan anmäla via mail vilken/vilka medaljer man anser sig vara
berättigad till. Först till kvarn gäller.
Spelpipekurs
Kurs i Härjedals- och Offerdalspipa 17-19 aug 2012 i Haverö med
Gunnar Stenmark, Dan Lundberg och Göran Månsson.
Kursen vänder sig till alla som har spelat en del och är intresserade
av att lära sig folklåtar.
Pris 2700 kr. I priset ingår boende, frukost, lunch, middag, kvällsmål.
Högst 15 deltagare. Sista anmälningsdag 22 juni 2012.
Info på www.harjedalspipan.se.
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Kalendarium
Juni
7-10/6
13/6
17/6
16/6
29/6

Ransätersstämman
Spelträff/rep inför Jamtlijubileum och Bingsjöstämman
Jamtli 100 år, invigning av 70-talsmiljön
Spelmansstämma i Forsmo/Ed
Spelmansträff Bensjö, Bräcke kl 18. Info 0693-800 10

Juli
1/7
4/7
13-15/7
8-13/7
12/7

Delsbostämman
Bingsjöstämman
Stödestämman
Föllingeveckan
Årets näck i Hackås

Augusti
2-4/8
2-5/8
8-11/8
10-11/8

Urkult
Uppdansning för polskemärke på OSD
Kurs på Jamtli
Jämtstämman på Jamtli

Lusaflokojan 2011
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