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Hej!
När jag skriver det här är det fullmåne och om några dagar går vi in i
september månad. Folkmusiksommaren har varit härlig på alla sätt. Bäst var
Bingsjö på tunet i soluppgången - fullt av folk, fullt av knott och fullt av
musik från alla håll!
Nu drar det andra livet igång igen och hösten är full av spännande
arrangemang. Nytt för i år är folkmusikpub på Gamla Teatern.
Första tillfället är den 7 september i samband med en konsert.
Klubb 3 fortsätter sin verksamhet för alla som gillar att dansa/spela till
dans/jamma och dessutom arrangeras en ungdomskurs i slutet av oktober.
Den kommer ledas av Amanda Östling, som även kommer att hålla i en
danskurs på Birka Folkhögskola under tre helger i höst. Även Rickard Näslin
håller kurs, kolla in på www.kulturlokalen.se. Allt detta och så mycket mer.
Jämtland är full av folkmusik, det känns verkligen härligt!
Vänliga hälsningar från er ordförande Jorun Olsson
Jämtstämman 2015
2015 års Jämtstämma genomfördes traditionsenligt helgen innan
midsommar. Stämman inleddes med förstämma på fredagskvällen i
Lusarflokojan på Jamtli. Här kom stämningen snabbt igång med buskspel
både inne och utanför "kojan". Fika fanns till självkostnadspris och som
vanligt fanns både unga och gamla spelmän på plats med olika instrument.
"Spelmansjammet" höll på långt in den ljusa midsommarljusa natten.
Under lördagen höll Rickard Näslin låtkurs och Amanda Östling danskurs
med Föllingedanser. Senare på kvällen förflyttades aktiviteterna till
StockeTitt på Frösön med de vidunderliga jämtländska vyerna med Oviks-,
Åre- och Offerdalsfjällen samt Storsjöbygden som fond. En helt "magisk"
kväll med midsommarsolen i horisonten. Inne i Stockesalen höll
folkmusikgruppen "Mittfolk" en bejublad konsert varefter det dansades och
spelades långt in på natten med olika grupper.
Själva stämman inleddes kl 13.00 på söndagen med att Calle Hernmarck lät
sitt bockhorn ljuda. Därefter tog allspelet vid med ett glatt och frejdigt spel
för publiken inne på Brunflologen på Jamtli. Spelmansförbundets
ordförande Jorun Olsson delade så ut LappNils-medaljen till Folke
Lindqvist. Folke som ju är en spelman i ordets rätta bemärkelse behöver väl
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inte någon närmre presentation men han har bland annat förvaltat arvet efter
sin far spelmannen Nicanor Lindqvist som räknas som en av de främsta
bland Sundsjöspelmännen. Folke spelade därefter bl a "Brödernas polska".
Bingsjöstämman och Storsjöstråket
Årets upplaga av Bingsjöstämman bjöd på inte bara strålande sol och ett
inferno av knott, det blev ju en hel del musik också! Det var första gången
jag besökte stämman och jag slogs av hur hela himlavalvet genljöd av
fiolspel, ett dånande vattenfall av toner. En högst angenäm upplevelse!
I år var det 150 år sen Hjort-Anders föddes, vilket firades med uppträdanden
av Ole Hjort, Jonny Soling och Bridget Marsden bland flera andra.
En personlig favorit bland uppträdandena var när ungdomarna från årets
Ethno-läger höll workshop i danser från deras respektive hemländer. Det var
danser från Skottland, Frankrike och Kenya m. fl., väldigt spännande att få
prova på! Kan passa på att nämna att förbundet har möjlighet att varje år
sponsra en eller två kandidater till detta ungdomsläger, vet ni någon som
vore intresserad så kontakta förbundet.
Förra året blev det inget uppträdande av Storsjöstråket, men detta år
däremot! Under ledning av Elin Jonsson så fylldes Bystugebanans scen av
spelglada musiker från hela landet, så till den grad att folk stod vid sidan av
och spelade. Ett väldigt fint framträdande! /Jens Evaldsson
Nordic Soundscapes
”I höst blir det premiär för en ny stämma som genomförs den 25-27 september på Åre
Hembygdsgård - Nordic Soundscapes. En folkmusikstämma med inriktning på nordisk
folkmusik, naturmusik, samisk musik och berättande - såväl traditionellt som
nyskapande.
Nordic Soundscapes kommer att vara en öppen och dynamisk mötesplats som vänder sig
till musikutövare i alla åldrar - såväl musikstundenter som proffs. Fokus ligger på
nätverkande, lärande och givetvis mycket musicerande.
Det var när hornblåsarna Torkel Johansson, Kerstin Sonnbäck, Anna Aronsson och
slagverkaren Clara Kempff spelade tillsammans i Åre som idén till en folkmusikstämma i
den vackra fjällmiljön slog rot. Förutom idémakarna finns också som drivande bakom
Nordic Soundscapes hornblåsaren Simon Stålspets och saxofonisten Jens Comén.
Stämman arrangeras på Åre Hembygdsgård under samma helg som Åre Höstmarknad.
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Vi hoppas på en härlig helg med många nya musikaliska möten! Kontakt Clara Kempff
are@sv.se eller tel. 0647-611 311. Anmälan sker på www.sv.se/jamtland.”
Folkpub
I höst blir det folkmusikpub på Gamla Teatern i Östersund första
måndagen i månaden dvs 7/9, 5/10, 2/11 och 7/12.
Första folkpuben den 7 september kommer inledas med en konsert
”Med en klarinett och ett dragspel möts de två musikerna Sivert Skavlan och Larisa
Ljungkrona i en genre vanligtvis dominerad av fioler och säckpipor. Den skotska
musikskatten utforskas i detaljrika arrangemang med ett tätt, melodiskt samspel mellan
de två musikerna, och med rötterna i nordiska polskor, franska valser och modern
skandinavisk jazz inflikas nya musikaliska parametrar in i det traditionella uttrycket.
Larisa har hämtat hem en stor del av låtarna till Skandinavien efter sina många besök i
Skottland och England, medan andra är komponerade av Sivert eller Larisa; alla med
starka influenser från den skotska folkmusiken.”
Sivert Skavlan - klarinett Larisa Ljungkrona – dragspel
7 september, kl 19:00, G:a Teatern, Östersund. Gratis!
Klubb 3
Klubb 3 är en återkommande folkdansklubb i Östersund. Näst sista
söndagen i varje månad på G:a Tingshuset. Varje kväll inleds med workshop
i våra traditionella danser och sen blir det spel och dans efter lista.
Höstens datum är: 20/9, 18/10, 22/11 och 20/12.
Från kl. 18:30 till 21:30 i Tingssalen på G:a Tingshuset. Ingång från
Rådhusgatan. Inget inträde!
Klubb SAM
Klubb SAM är en förening i Östersund som ordnar konserter inom folk,
världsmusik, jazz, m. m. Följande är ett urval av höstens utbud:
Ulrika Bodén Band
”Hösten 2013 sjösatte Ulrika sin nya grupp Ulrika Bodén Band och släppte skivan
Kärlekssånger – Folk Love Songs. Att göra en skiva med enbart kärlekssånger har länge
stått på Ulrikas önskelista och hon har lagt extra omsorg på texturvalet. Både stillsamt
vackra sånger och energirika med mycket rytm och ståhej. Bandet har hittat ett eget sound
tillsammans och lär komma att höras på folkmusikscenerna i framtiden. Skivan har fått
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ett mycket fint mottagande av pressen, vann Manifestpriset för bästa folkmusikalbum
2013 samt blev nominerad till Årets Utgåva på Folk och Världsmusikgalan 2014.”
Ulrika Bodén: sång, autoharp, härjedalspipa.
Gustav Hylén: trumpet Mia Marin: femsträngad fiol
Mattias Pérez: gitarr Valter Kinbom: slagverk
11 september, kl 19:30, Stocke Titt, Frösön.
Garizim
”Gruppen är ett möte mellan tre drivna musiker, unga instrumentalister med bakgrund i
olika genrer och med en gemensam kärlek till folkmusiken. Tillsammans har de skapat
en egen musikalisk värld och ett karaktäristiskt sound som fått stor uppmärksamhet i
både Sverige och utlandet. Här bjuds lyssnaren in till en upplevelse utöver det vanliga.”
Elias Frigård - saxofoner, Johannes Geworkian Hellman - vevlira,
Jordi Carrasco Hjelm – kontrabas
11 oktober, kl 19:00, Stocke Titt, Frösön.
I väntan på - Sånger om döden
”2012 fick Bölja-Hallberg-Härdelin-Ståbi pengar från Statens Musikverk för att börja
med ett nytt projekt med arbetsnamnet Sånger om döden. De har sedan dess letat material
i olika arkiv efter visor och berättelser, arrangerat sånger och jobbat fram en föreställning.
Föreställningen har fått namnet: I VÄNTAN PÅ – Sånger om döden, och hade
premiär i maj 2014. Sedan dess har den spelats i kyrkor och på festivaler och fått mycket
uppskattning för sin blandning av folkliga koraler, skillingtryck, skämtvisor och
berättelser från ett samhälle där döden var mer närvarande i vardagen än den är idag.”
Johanna Bölja – sång Katarina Hallberg – sång
Emma Härdelin – sång Kersti Ståbi – sång
1 november, kl 16:00, G:a Kyrkan, Östersund.
Se klubb SAM:s hemsida för ytterligare info: klubbsam.se.
Pål Nirsa-märket
Uppspelningen för Pål Nirsa-märket ägde rum för tredje gången under
Föllingeveckan i juli 2015. 12 kandidater spelade i grupp 10 låtar efter Pål
Nirsa "i hans anda" enligt Nils Andersson i Svenska låtar. Det finns ett stort
intresse för dessa låtar bl a i Stockholm och Göteborg.
Alla blev godkända.
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Mellandagsdans
Det blir mellandagsdans även i år! Däremot hålls den i början av det nya året.
Då träffas vi på Tiljan och dansar, spelar och fikar. Vårt sätt att fira in det
nya året. Håll utkik på hemsidan och facebook för information när det
närmar sig.
kURSER
Danskurs
I höst håller Amanda Östling i 3 st. helgkurser i folkdans på Birka
Folkhögskola. 11-13 september, 16-18 oktober och 13-15 november.
Kjell-Erik Eriksson kommer att spela den första och den sista helgen. I
oktober blir det Anders Olsson. 600 kr per helg.
För anmälan: http://www.birka.fhsk.se/folkdanshelger-polska/ eller ring
Birka Folkhögskola 063-14 74 00.
Ungdomskurs
Förbundet planerar att ordna en helgkurs i folkmusik för barn och
ungdomar 13 – 19 år gamla. Från lördag 31 oktober till söndag 1 november.
Lärare är Amanda Östling och Jorun Olsson. Anmälningsavgift är 100 kr för
de som är medlemmar i vårt spelmansförbund. 200 kr för icke-medlemmar
och då ingår medlemskap.
Maila eller ring kassör Jens Joel Evaldsson för anmälan eller frågor.
jens@jensjoel.se eller 070-296 56 69.
Helgkurser i Jämtlåtar
25-27 september: Ante Falk-låtar. En helg som vi studerar och tillägnar oss
det vitala och dansanta fiolspel som Ante Falk, Stavre i Offerdal stod för.
Lapp-Nilstradition av bästa märke m.a.o.
23-25 oktober: Paul Andersa-låtar. Vi fokuserar på de snabba
rytmiskt/dynamiska polskorna efter spelmannen Paul Andersson(1898-1985)
från Rörvattnet i Hotagen.
27-29 november: Sydjämtska låtar. Denna helg bekantar vi oss med de
sydjämtska låtar som traderats av Harald Johansson, Nästeln. En repertoar
som delvis har sina influenser från den värmländske Lomjansgut-eleven Nils
Ersa via Haralds far: Olof Johansson.
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Förkunskaper: Du bör ha spelat fiol i några år för att ha fullt utbyte av
kurserna. Kurskostnad per helg: 600:- Maximalt 10-12 deltagare. Fika och
luncher ordnar vi själva i lokalen. Kursmaterial ingår för respektive helg i
form av CD-skiva samt noter. Eventuell logi ordnar du själv.
Start: Fredag 18.30-21.00 Lördag: 9.00-16.00 Söndag: 9.00-14.00
Information och anmälan till Rickard Näslin: Email:
rickard.naslin@folkbildning.net eller telefon: 073-3734112
Birkakurser
Det blir tre helgkurser på Birka i vinter jan-mars.
upprop för kontaktpersoner
Är du med i ett spelmanslag eller en folkmusikgrupp? Vi vill gärna samla in
namn och kontaktuppgifter (mail/tel) till kontaktpersoner.
Vi tänker göra en special sida för dessa på hemsidan.
På så vis kan intresserade personer hitta rätt.
Höstbal och nyårsdans
Vi planerar att ordna en spel- och danskväll i november. Plats och datum
inte bestämt än. Vi planerar också den traditionsenliga Nyårsdansen men
datum och plats är inte heller bestämt än. Håll utkik på hemsidan!
Alternativlördagar
i Kulturlokalen, kulturlokalen.se
26 september 18.30: Spelstuga med durspelarna Tage+Eva Lundqvist från
Brunflo.
31 oktober 18.30: Peter ”John Edwin” Danielsson banjo, steppdans, sång
och gitarr. Oldtime country och blues, Hank Williams, Jimmie Rodgers mm.
28 november 18.30: Spelstuga med fiolspelmannen Anders Olsson direkt
ifrån Tulleråsen i Offerdal. Anders arbetar till vardags som musiklärare.
26 december 18.30: Spelstuga på Annandagskvällen.
Ulla Wessling och Ylva Norrman tar oss med på en musikalisk ”road trip”
med hjälp av fioler, offerdalspipa, gitarr och durspel.
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Kalendarium
September
11
Ulrika Bodén band Stocke Titt Klubb SAM
20
Klubb 3
25-27 Nordic soundscapes Åre
26
Alternativlördag
Oktober
3
Spelmansstämma i Tullingsås
9-10 Folkmusikfestival i Linköping
11
Garizim Stocke Titt Klubb SAM
16-18 Samspelsmedaljen i Sundsvall
18
Klubb 3
24
Oktoberstämman i Uppsala
31
Alternativlördag
November
1
I väntan på, Bölja-Hallberg-Härdelin-Ståbi G:a kyrkan Klubb SAM
4-8
Hilmarfestivalen i Steinkjer, info hilmarfestivalen.no
22
Klubb 3
28
Alternativlördag
December
20
Klubb 3
26
Alternativlördag
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