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Vår nya ordförande
jorun olsson

jämtstämman 12-14 juni

Hej från Jorun!
Det rör på sig i folkmusik Jämtland/Härjedalen!
Det är en spännande sommar och höst vi har framför oss. Förutom
alla planerade spelträffar och dansträffar runtom i länet väntar oss
också Jämtstämman den 12-14 juni med kurser, spel och dans.
I år kommer vi som vanligt vara på Jamtli fredag och söndag medan
lördag kväll är förlagd på Stocke Titt. Det ska bli jättespännande att
se hur det kommer bli! Spelmansförbundet vill arbeta för att länets
ungdomar ska öppna ögonen för folkmusiken och planerar för att
arrangera en ungdomskurs till hösten 2015.
I höst har vi bokat in oss på Gamla Teatern en måndag varje månad
för folkmusikpub, kom dit och jamma!
Kolla in aktivitetskalendern som finns på hemsidan så får ni mer
information.
I utskicket uppmuntrar vi till att få utskicket på e-post istället för i
brevlådan för att spara både pengar och miljö. Det står även bland
annat om Storsjöstråket på Bingsjöstämman, kurs med Rickard
Näslin och Mats Berglund i Gräftåvallen, Fjällfolkjazz, Föllingeveckan och Pål Nirsa-uppspel.
Håll till godo!
ÅRSMÖTET
Den nya styrelsen ser ut så här:
ordförande Jorun Olsson
sekreterare Björn Jakobsson
kassör Jens Evaldsson
ledamöter Ulla Wessling, Leif Olsson
suppleanter Herman Miller, vakant
Årsmötesprotokollet finns tillgängligt på hemsidan.
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Förbundsordförande Jorun Olsson
Styrelseposterna har skiftat och som ordförande sitter nu Jorun
Olsson. Hon är född och uppvuxen i Ås, spelar klarinett och
upptäckte folkmusiken i början av sin utbildning på Musikhögskolan
Ingesund. Sedan dess kan hon inte hålla sig borta från
spelmansstämmor eller danstillfällen! I länet arbetar hon både med
spelmansförbundet och Klubb 3. Förutom det frilansar Jorun som
klarinettist, leder kören Mozaik och odlar ekologiska grönsaker på Ås
Trädgård.
Utskicket på e-post
Nu ger vi möjlighet att få utskicket på e-post istället för i brevlådan!
Så, om du hellre vill ha ditt utskick via e-post så skicka ett mail till
info@spelmansforbundet.se så ser vi till att du får det.
Gregoriebalen
Gregoriebalen på restaurang Hov blev även i år en lyckad tillställning
med många spelmän och bra fart på dansen uppe i gillesalen och
musik i varje hörn.
Klubb 3 special på Jamtli Vårmarknad 23 maj
Under vårmarknaden kommer Klubb 3 lära ut folkdans till
intresserade förbipasserande på den fina utomhusdansbanan.
Kl. 12.00 Polska Kl 13.30 Schottis
Kom dit och sväng loss!
stämma i havsnäs
Stämma lördag söndag 6-7 juni.
Info Café Nostalgi, Helene Olsson 0047-97755838.
Havsnäs ligger 3,5 mil NÖ om Strömsund vid Flåsjön.
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jämtstämman
Helgen innan midsommar, 12 – 14 juni, så blir det Jämtstämman!
Förutom nedanstående program finns det också möjlighet att anmäla
sig till kurs i låtspel eller folkdans. Läs mer om det längre fram i
bladet!
Förstämma, fredag 12 juni. Klockan 19, Lusaflokojan, Jamtli,
Östersund. Fika kommer finnas till försäljning.
Konsertkväll, lördag 13 juni. Klockan 19:30, Stocke Titt, Frösön.
Konsert med ungdomsgruppen Mittfolk. Efteråt spel och dans!
Entré: 60 kr för medlemmar i J/H Spelmansförbund, Klubb SAM
eller innehavare av Jamtli årskort. Övriga 120 kr. Gratis för barn och
ungdomar upp till och med 25 år!
Stämman, söndag 14 juni. Klockan 13, Brunflologen, Jamtli, Östersund.
Allspel, framträdanden, utdelning av Lapp-Nils-medalj.
Allspelslåtar:
Begåvningsmarsch från Funäsdalen
http://www.folkwiki.se/Musik/1402
Schottis efter Pe Ersa
Trallpolska efter Kristian Oskarsson
http://www.folkwiki.se/Musik/434
Polska från Klaxåsen
http://spelmansforbundet.se/test/noter/Heimbygda-214.pdf
Jämtvalsen efter Erik Nirsa
Polska efter Munter Johan http://www.folkwiki.se/Musik/3126
Bevaka hemsidan för senaste information
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kurser på jämtstämman 13 juni
I år finns det möjlighet att gå två kurser:
Rickard Näslin kommer hålla en kurs i låtspel.
Rickard Näslin är riksspelman med lång erfarenhet av låtspelkurser. I
början av 70-talet for han och hans spelkompisar runt i bygderna och
lärde sig låtar av äldre traditionsbärare som Erik Nirsa i Backen,
Ante Falk i Stavre, Kristian Oskarsson i Björkvattnet, Karl Ersa i
Husås m. fl. Kursen kommer fokusera på Jämtlåtar utifrån
deltagarnas förkunskaper.
Amanda Östling kommer hålla en kurs i folkdans.
Amanda Östling är klarinettisten som ville lära sig känna musiken
med kroppen. Hon har nu studerat vid danshögskolan med
inriktning folkdans i Stockholm, och kommer nu hem för att ge en
kurs i folkdans. Det kommer bli Föllingepolska med fokus på teknik
och sväng.
Tider: 13-00 – 16:00 lördag 13 juni. Plats: Jamtli.
Kostnad: 200 kr för medlemmar, 300 kr för icke-medlemmar. Gratis
för barn och ungdomar upp till och med 25 år som är medlemmar!
Anmälan: maila info@spelmansforbundet.se eller ring Jens Joel
Evaldsson på 070-296 56 69.
I anmälan skriv namn, personnummer, adress och telefonnummer.
Sista anmälningsdag måndag 1 juni!
storsjöstråket på BINGSJÖstämman
På årets Bingsjöstämma den 1 juli kommer Storsjöstråket att än en
gång spela till dans.
Om du är på Bingsjöstämman är du välkommen att haka på!
Repertoar kan du hitta på spelmansförbundets hemsida.
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En repetition kommer ske samma dag som dansspelningen,
information om det och vilka låtar det blir kommer att finnas på
hemsidan.
Årets ledare är Elin Jonsson, fiolspelare från Öhn i Strömsund som i
år avslutar sin utbildning i Nordisk Master vid Kungliga
Musikhögskolan.
Plats: Bystugebanan Tid: 19.40
Jazz, folk & fjäll
I augusti kommer det gå en fjällvandringsturné med musikerna Mia
Marin, Hanna Wiskari och Jens Comén. Man kan följa med hela
vandringen eller bara ansluta vid någon av konserterna. Konserterna
kommer vara gratis.
11/8 STF Storulvån 12/8 STF Sylarna 13/8 STF Blåhammaren 14/8 Handöl Kapell.
Läs mer på jazzfolkfjall.se.
Vårhäppening med Klubb SAM
Lördag 23 maj ordnar Klubb SAM en Vårhäppening på Stocke Titt.
Konserter med lokala, unga musiker. Skilda genrer som singersongwriter, jazz och folkmusik.
Börjar 19:30. Fiket kommer ha öppet.
Entré: 80 kr. 50 kr för medlemmar i klubb SAM.
Läs mer på klubbsam.se
Pubkvällar på Gamla teatern
I höst kommer vi att kunna träffas och spela på Gamla teatern första
måndagskväll i månaden från kl 19. Första gången blir 7 september.
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Föllingeveckan
6-10 juli blir det spel och dans på Tunbacken i Föllinge i samband
med kurserna i spel och dans. Kom och dansa på kvällarna!
Avslutningskvällen fredag 10 juli börjar det ca 21.
Den fina Midnattskonserten i Föllinge kyrka infaller onsdag 8 juli
kl 22.
Uppspelning för Pål Nirsa-märke sker på torsdag kväll den9 juli.
Man skall enskilt eller i grupp spela 10 polskor efter Pål Nirsa i hans
anda "vasst, brett och något orent".
Upplysningar Ulla Wessling 070-279 25 81
Stödestämman
LÖRDAG 12 juli
12.00 öppnar sekretariatet dit alla spelmän anmäler sig och får en
fikabiljett.
12.30
15.00
15.30
16.30
17.00
18.00
18.30
19.30

Stöde kyrka. Konsert med Ålstalägret TON-15
Inmarsch av alla spelmän och Allspel
Möjlighet för spontan spel/sång/dans från scenen.
Ålstalägret TON-15
Gästande Spelmän.
Skönborgs Folkdanslag.
Möjlighet för spontant spel/sång/dans från scenen.
Bjäran.

Välkommen önskar Stöde Hembygdsförening och Medelpads
Folkmusikförbund i samarbete med Bilda.
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Kalendarium

Maj
23-24

Vårmarknad Jamtli

Juni
4-7
6
12-14

Ransätersstämman
Spelmansstämma i Havsnäs
Jämtstämman på Jamtli

Juli
1
5
10-11
6-10
19-26
20-24
20-26
23-25
30-1/8
30-2/8

Bingsjöstämman
Delsbostämman
Stödestämman
Föllingeveckan
Landskappleiken i Fagernes
Zornmärkesuppspelningar i Korrö
Korröfestivalen
Glamusikfestivalen i Hallen
Urkult
Polskmärkesuppdansning i Orsa

Augusti
7-8
Stockholm folk festival
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