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Vår nya ordförande
Amanda Östling

jämtstämman 15-16 juni

Hej alla spel- och dansglada människor!
Plötsligt är det sommar och snart är det dags för Jämtstämman! Som
förra året håller vi till på Jamtli, först på fredagkvällen med jamm i
lusaflokojan och på lördagen på Hov med själva stämman och spel
och dans på kvällen. På eftermiddagen går vi en sväng till kyrkan på
Jamtli där det blir konsert. Nytt i för i år är att vi har danskurs på
fredag eftermiddag/kväll i ladan på väg mot lusaflokojan! Och ett
tillfälle på lördag kväll att prova på bakmes, innan själva dansen drar
igång. Varmt välkomna på stämman 15-16 juni! Det var en väldigt
lyckad tillställning förra året och vi har beställt finväder även till i år.
Till hösten räknar vi med att samarbeta lite mer med Klubb SAM
och det blir en minifestival den 16-17 november. Mer om den
senare…
Vi ses!
Hälsningar Amanda
ÅRSMÖTET
Den nya styrelsen ser ut så här:
ordförande Amanda Östling
vice ordförande Anders Saeterhag
sekreterare vakant
kassör Petter Stenmark
ledamöter Rickard Näslin, Leif Olsson
suppleanter Eva Persson Huck och Torbjörn Persson
Årsmötesprotokollet finns tillgängligt på hemsidan.
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.
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Gregoriebalen
Gregoriebalen på Ås föreningshus blev även i år en lyckad
tillställning med många spelmän och bra fart på dansen och musik i
varje hörn. Årets låt vanns av Gunnar Stenmark bland tiotalet fina
bidrag. Lyssna på hemsidan.
jämtstämman
Fredag
17.30-19.00 Dansworkshop i logen vid Kafé Slalom, till levande musik.
19.00 Buskspel vid Lusaflokojan. Enkel servering kommer att finnas.
Lördag
9.00-12.00 workshop på jämtlåtar med Henrik Wikström
13.00 Samling på tingskullen för marsch till Brunflologen. Spelmansstämma
med allspel under ledning av Elin Jonsson på Brunflologen. Uppspelningar,
skivsläpp och utdelning av LappNils-medaljen.
15.00-16.30 Konserter i Jamtli kyrka
15.00 Henrik Wikström, Anders Olsson och Per-Anders Östberg,
15.30 Christina Eketorp och Alistair Cochrane,
16.00 Elin Jonsson
17.00 Middag på Restaurang Hov
Långkok på högrev med saltbakad potatis. Mojo rojo och vitlöksbakade
champinjoner.
Dessert samt kaffe/te.
Kostnad 225 kr, anmälan till info@spelmansforbundet.se eller 070-281 50 07
senast 11 juni, ange speciella önskemål.
18.00-18.45 Provapå dans (bakmes)
19.00- Dans och skrubbspel på Hov
Workshop:
200kr, 150 för medlemmar, 100 för ungdomar, gratis för medlemsungdomar.
Anmälan till info@spelmansforbundet.se eller 070-281 50 07 senast 11 juni.
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Allspelslåtar:
JH:s notsamling: 76 Jämtlands Brudmarsch, 68 Polska e. Arvid Brännlund,
256 Vals från Kall
tidigare allspelslåtar: 2005 Polkett e. Ossian Eklund, 2007 Vals e. Erik Larsa
Ragnar Asplunds samling: Hambo e. Erik Strandberg, Schottis från Jorm,
e. Erik Strandberg
Lennart Sohlmans samling:
Schottis e. John-Erik Mattsson
Svenska Låtar 688 Polska e. Olof Löfgren

Kalendarium
Juni
7-10
15-16
27-1/7
25-30
29-2/7
30

Ransätersstämman
Jämtstämman på Jamtli
Landskappleiken i Trysil
Zornuppspelningar i Delsbo
Tobaksspinnarstämman
Förstämma Delsbo

Juli
1
4
20-21
23-29
27-29

Delsbostämman
Bingsjöstämman
Stödestämman (?)
Korröfestivalen
Glamusikfestivalen i Hallen

Augusti
2-4
2-5
14-19
18

Urkult
Polskmärkesuppdansning i Östersund
Rafnaträffen
Västerdalsstämman
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