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Hej!
Storspoven och tranorna har anlänt och det är full fart utanför
stugknuten. Full fart är det också med planeringen av stämman som
går av stapeln redan helgen före midsommar! Jag hoppas naturligtvis
på toppväder med en sol som både värmer och ger oss ljus hela
natten - sånt inspirerar spelemän! När jag i år hållit upp ett fuktat
finger för att känna om ”folkmusikvindarna” blåser vår väg så
upplever jag positiva tecken – ett bra exempel är årets ”Gregoriebal”.
Se till att Du reserverar den 14 och 15 juni för Jämtstämman på
Jamtli - jag ser fram emot inspirerande spel och härlig samvaro!
Till sist: VEM får årets LappNils-medalj? Svaret på den
”cliffhanger´n” kommer vi att lämna den 15 juni! Välkomna!
/Leif
Ordförande
ÅRSMÖTET
Före årsmötet lärde Henrik Wikström, Rickard Näslin och
Anders Jonsson ut några låtar var. Det var mycket trevligt och
uppskattat av de närvarande. Årsmötet avhölls därefter nere i
Restaurang Hov.
Årsmötesprotokollet finns tillgängligt på hemsidan. Mötet
beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2012.
Den nya styrelsen består av Leif Olsson ordförande, Anders
Wedlund vice ordförande, Jens Evaldsson sekreterare , Christina
Reuterwall kassör samt Ulla Wessling ledamot. Suppleanter är Jorun
Olsson, Björn Jakobsson och Agneta Åslund.
Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2013-2014 innefattar
fortsatt arbete med stämma på Jamtli med kurser i anslutning till
stämman. Vi arbetar vidare med kontaktsida på hemsidan samt
folklig vissång. Vi fortsätter att stödja Klubb3. Vi försöker etablera
samarbete med studieförbundet Bilda, mer om det längre fram.
Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift dvs 200 kr för vuxen
och 60 kr för ungdom.
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Gregoriebalen
Gregoriebalen på restaurang Hov blev åter en lyckad tillställning
med fin musik av Ovikens spelmanslag, Mittlåt, Östersunds spelmanslag, Birkakursen med flera. Bra fart på dansen uppe i gillesalen
och musik i varje hörn.
Jamtlispelman
Jamtli vill gärna ha spelmansmusik vid olika tillfällen. De erbjuder oss möjligheten att få ett årskort när du har spelat på Jamtli
vid tre olika tillfällen, t ex vårmarknad, nationaldag, midsommarafton
eller spelstugor under sommaren. Mer info på hemsidan.
Den nya rondellen ovanför muséer kommer att få en träskulptur
med motiv från Överhogdalsbonaden. Den skall invigas den 25 maj
och då vill Jamtli ha spelmansmusik med. Träna gärna på låtarnamed
nummer 6, 18, 76, 165, 235, 255, 2005A och 2005K som finnspå
hemsidan. Närmare upplysningar om tider på hemsidan.
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 (den stora) kl 22.20. Nu
gäller det att toppa formen och hänga på så vi blir ett stort och
välljudande gäng.
För er som bor i närheten av Östersund blir det möjlighet till
övning tors 23 maj och tors 30 maj kl 19 på kulturkolan vid Folkets
hus OSD samt på Jamtli 6 juni. Bevaka hemsidan för tid. Spelledare
blir Håkan Roos. De flesta av låtarna i tidigare program är med.
Några nya gamla låtar tillkommer. Alla som kommer till kulturkolan
får noter på dansprogramlåtarna. De kommer att fiinas på hemsidan
också.
Årets näck
Årets näck kommer tyvärr inte längre att koras. Den siste näcken
blev Samuel Lundström 2012. 18 års historik finns på www.näck.nu.
Stort tack till Calle Hernmarck för idoga insatser.
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kurser på jamtli 14-15 juni
I år erbjuder vi kurser på fiol och härjedalspipa! Ledare är två av
Jämtlands mest framstående spelmän:
Anders Olsson och Gunnar Stenmark
Gunnar Stenmark bor i Ås, är flöjtbyggare, fiolsspelman och
riksspelman på spelpipa. På kursen används Härjedalspipa i A eller
Månmarkapipa i A. Gunnar lånar ut pipa till dem som inte har.
Detta är en kurs för såväl vana som ovana. Ta gärna med
bandspelare, mp3-spelare eller liknande, med mikrofon, så att du kan
spela in låtar som Gunnar lär ut.
Anders Olsson från Offerdal är fiolspelman och pedagog. Nu
jobbar Anders som fiol och gitarrlärare på kulturskolan i Åre.
Anders lär ut mestadels låtar från Västra Jämtland
Anders är även verksam som musiker bl a i gruppen Ljunglöfs kapell
och Katarina Hallberg & Anders Olsson Duo.
Kurstider: Fredag 14 juni kl 13-17, lördag kl 09-12.30
Kursavgift: 600 kr för icke medlem och 400 kr för medlem i
Spelmansförbundet.
Anmälan till kurserna sker till Katarina Hallberg på e-post,
den ska innehålla namn, adress, telefonnummer och personnummer
senast 1 juni till katarina.hallberg@gmail.com
För frågor och funderingar ring: 070-23 30 563
Mer info på hemsidan.
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jämtstämman
Stämman i år äger rum 14-15 juni på Jamtli i Östersund.
Vi börjar på fredag kväll med förstämma längst bort på Jamtli vid
Lusaflokojan från kl 18.
Under lördagen kommer det bland annat att bli framträdanden
av Anders Thunell och Olav Mjelva från Sveg och Röros. Det blir ett
traditionellt scenprogram med uppspelningar och utdelning av LappNils-medalj. På lördagkvällen fortsätter stämman på och kring
restaurang Hov med möjlighet till middag (som bör förbokas via
info@spelmansforbundet.se).
Preliminärt program:
Fredag 14 juni
Från kl 18.00 blir det förstämma kring Lusarflokojan längst bort
på Jamtli med dansmöjligheter i logen vid Café Slalom. Det kommer
att finnas enklare servering.
Lördag 15 juni
12.30
allspelsövning i Brunflologen
13.00
inblåsning av stämman med tåg från tingskullen
till Brunflologen, scenprogram med allspel,
kursdeltagare och andra.
15.00
konsert med Anders Thunell/Olav Mjelva
18.00

middag på restaurang Hov (förbokning via
info@spelmansforbundet.se)
19.00
dans i Gillesalen med bl a Mittlåt och Thunell/Mjelva
samt buskspel i och runt restuarang Hov
Anders Thunell från Sveg spelade med Greger Brändström innan
denne flyttade till Norge. Läs mer om Anders på hemsidan.
Nu kommer han med sin andra skiva tillsammans med Olav
Mjelva. Olav är en av de mest aktiva spelmännen i Norden. Han är
en av grundarna av norsk-svenska SVER samt Nordic Fiddlers Bloc,
en trio som specialiserat sig på norsk, svensk och shetländsk
fiolmusik.
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Utöver detta är han också medlem i Unni Boksasp Ensemble,
Frikar, Copper City Ramblers och flera andra projekt.
2010 fick Olav Spelemannsprisen för sitt första soloalbum.
Olav är ofta anlitad som studiomusiker och finns med på över 40
skivor. Han är också en flitigt anlitad kursledare och dansmusiker
både i Norge och utomlands.

Anders Thunell

Olav L Mjelva

Rapport från Folk och Världsmusikgalan
i Gävle och SSR:s årsmöte
Folk och Världsmusikgalan hölls i år i Gävle, från torsdag den 18
april till lördag den 20. På dagarna var det seminarier, workshops och
föreställningar från musik- och dansgrupper, och en mindre mässa
där föreningar, skivbolag, studieförbund, m.m. visade upp sig.
På kvällarna var det konserter med bland annat Ale Möller och
Eric Bibb, och nästan överallt man gick satt folk och jammade, på
pubar och hotellen, tills sent på natten.
På lördagen så hölls själva galan, på Gävle Konserthus, vilket
sändes live i P2. Den kommer även sändas i SVT den 23 november.
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Nästa års Världsmusikgala kommer anordnas i Umeå den 21
februari i samband med Umefolk-festivalen.
Sveriges Spelmäns Riksförbund hade bestämt sig för att hålla sitt
årsmöte i samband med Världsmusikgalan, söndag den 21 april.
På årsmötet så dryftades, förutom den sedvanliga
föreningsformalian, en motion om att SSR ska starta en
webradiokanal för folkmusik. Styrelsen har startat en arbetsgrupp
som ska undersöka möjligheterna för detta. Är man intresserad av att
delta i arbetet så kan man kontakta Gunnar Brandin
(kontaktinformation finns på SSR:s hemsida).
Vidare så undrade vissa representanter från landskapsförbunden
om medlemstidningen Spelmanen kan ges ut i digitalt format. Peter
Ahlbom, som är redaktör, ska undersöka möjligheterna för detta.
Folksam har gett en offert för en allmän försäkring för de lokala
förbunden, mer riktad för att täcka kostnader vid ekonomiska brott
eller skador på lokaler eller samlingar som förbunden äger. Något för
förbunden att fundera på om det finns behov för tills nästa årsmöte.
Jens Joel Evaldsson

Sturdieförbundet Bilda och spelmansförbundet planerar för att
starta upp en ungdomskurs i Folkmusik, en låtverkstad för ungdomar
mellan 13-20 år. Alla instrument är välkomna. och du bör ha spelat
ditt instrument i minst två år.
Vi börjar med två helger i höst och hoppas på en fortsättning till
våren. Planen är att hålla till på Birka folkhögskola, mer info kommer
om plats och tid.
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Huvudlärare är Kjell-Erik Eriksson och Olle Af Klintberg.
Exempel på vad vi kommer att göra:
• Låtutlärning på gehör
• Spela tillsammans i grupp
• Arrangemang
• Scenframträdande / kroppsspråk
• Prova på dans och sång
Redan nu kan man anmäla sitt intresse till Katarina.
katarina.hallberg@gmail.com tel: 070-233 05 63
Kalendarium
Maj
18-19
25
25

Vårmarknad Jamtli
Invigning rondellutsmyckning Jamtli
Spelkväll i Ocke bygdegård

Juni
6-9
14-15
20-23
26-30

Ransätersstämman
Jämtstämman på Jamtli
Musik på Reva
Landskappleik på Röros

Juli
1
3
7
12-14
8-13
26
27-28

Konsert o låtkurs på Stocke Titt
Bingsjöstämman
Delsbostämman
Stödestämman
Föllingeveckan
Joel Böhlénträff på Reva
Spelmansstämma i Herrö

Augusti
1-3
Urkult
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