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Årets låt!!

Vi har härmed glädjen att presentera tävlingen
Årets låt. Den kommer att gå av stapeln i samband
med Gregoriebalen den 11/3 2017.
Årets tema är:

POLSKA
Se vidare information inne i bladet.
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från STYRELSEN
Hösten kommer allt närmare trots att varma höstdagar mer liknar
sommaren. Närmast ligger en höstträff på Revsundslogen som
alldeles säkert blir en kul upplevelse. En nyhet till nästa års
stämma blir att vi ska kora ÅRETS LÅT, vilken 2017 kommer
väljas i kategorin polska. Så sätt igång låtskrivandet. Möjlighet till
testande finns det tillfälle till vid våra folkmusikpubar på Gamla
Teatern i Östersund. Till sist vill jag uppmana er att till styrelsen
nominera personer till 2017 års Lapp-Nilsmedalj.
Leif Olsson
Styrelsen
Jämtstämman 2016
Tusen tack till er alla som besöket årets stämma! Förstämman på
fredagen hölls i Lusarflokojan och besöktes av ett 30-tal personer.
Stämningen var hög och gemytlig. Fikat gott och musiken flödade.
På lördagen hölls stämma i Rentzhogsalen på Jamtli. Vi fyllde
salen till bredden! Vi fick lyssna till vacker musik från både Sverige
och Norge samt ta del av vad man lärt sig på de olika kurserna
som hölls på förmiddagen.
Årets Lapp-Nilsmedaljer tilldelades Ylva Hansson och Ulla
Wessling.
Efter stämman fikades det och spelades i alla hörn på Jamtlis kafé.
På lördagkvällen var det drag under galoscherna på Gamla teatern.
Kvällen inleddes med konsert med Amanda Östling och Henrik
Wikström. Cirka 100 personer kom och njöt av deras ljuva toner.
Efter konserten städades stolarna undan och dansen drog igång.
Spellistan var fulltecknad tidigt och det dansades och spelades till
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långt inpå natten.
Vi tackar er alla som kom och trivdes med oss och önskar er alla
varmt välkomna till nästa stämma!
Åse Bixo
Bingsjöstämman och Storsjöstråket
I år fick Storsjöstråket, vår rikstäckande samling av musikanter
som gillar jämtlåtar, äran att spela på stora dansbanan kl 1 då
intensiteten är på topp. Spelledare i år var Kjell-Erik Eriksson.
Fantastiskt att det går att samla spelmän från när och fjärran till
detta evenemang. Vi hoppas på fortsättning.
NORDIC SOUNDSCAPES
En ny multikulturell mötesplats hade sitt evenemang 23-25
september i Edsåsdalen. Här möttes folkmusik, körsång,
berättande med mera. Mer information finns på facebook.
Klubb 3
Klubb 3 är en folkmusik- och folkdansoas i Östersund dit alla som
är spel- och danssugna är välkomna! Varje klubbkväll inleds med
gratis workshop i folklig dans för nybörjare och fortsätter med
dans till spellista resten av kvällen. Platsen är Gamla Tingshuset i
Östersund och tiderna är kl. 18:30 för dansutlärning och från
19:30 är det dans. Varmt välkomna! Se kalendariet för datum.
Klubb 3 ordnas i samarbete med J/H Spelmansförbund, Klubb
SAM och Studieförbundet Vuxenskolan.
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Folkmusikpub
Folkmusikpuben fortsätter under hösten! Det blir två tillfällen då
vi träffas på G:a Teatern och jammar: måndag 3 oktober och
måndag 7 november. Varmt välkomna!
Höstbalen
För att lysa upp mörka november så ordnar vi en spel- och
dansträff på Revsundslogen lördag den 12 oktober. Det blir
middag, jam och dans till spellista. Dansen börjar kl. 19:30 och
fortsätter resten av kvällen. För servering under kvällen står paret
Hylén. Frivilligt inträde.
Middagen börjar kl. 18:00. Den kostar 100 kr för medlemmar i
J/H Spelmansförbund och 150 kr för övriga. Anmälan sker till
info@spelmansforbundet innan 7 november.
Årets låt!!
Vi har härmed glädjen att presentera tävlingen Årets låt.
Den kommer att gå av stapeln i samband med Gregoriebalen den
11/3 2017. Vi hoppas att detta ska bli ett uppskattat och
återkommande inslag och vi har därför beslutat att årets tema skall
vara POLSKA.
Några riktlinjer att tänka på:
- en jury kommer att utse vinnarlåten
-det är inget krav att kompositören själv måste framföra låten
-den kan framföras av en grupp, men helt akustiskt
-vinnarlåten kommer att presenteras i noter på J/H spelmansförbunds hemsida
-om möjligt, teckna själv ner låten innan tävlingen, annars så
hjälper vi till med det vid ev. vinst
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-det spelar ingen roll när låten är gjord: Det kan vara en låt som
legat i skrivbordslådan i 20 år eller den kanske kommer till ikväll,
men den får inte vara “känd”.
Har du en låt liggandes eller känner att det kan vara en sporre till
att sätta sig ner och komponera? Meddela oss om du vill vara med!
Anmälan skickas till info@spelmansforbundet.se. Håll utkik i
nästa medlemsblad (som kommer i början av 2017) för mer
information. Lycka till!
LAPPLAPP-NILSMEDALJER
Ylva Norrman och Ulla Wessling fick i år medaljer för sitt
engagemang i jämtländsk folkmusik De har intresserat sig speciellt
för musiken från Föllingetrakten, främst efter Pål Nirsa. De har
instiftat Pål Nirsa-märket som man brukar kunna spela upp för
under Föllingeveckan i juli. De har också givit ut en bok som
presenterar nutida jämtländska spelmän och spelkvinnor: Mitt uti
Jämtland.
ALTERNATIVLÖRDAG
I kulturlokalen på Frösön anordnas kulturkvällar sista lördag i
månaden.
29 oktober 18.30 Berättarkväll med Bo Oscarsson. Bo är väl
främst känd som jämtmålsexpert men ikväll ska han berätta om
Aksel Lindströms händelserika liv och gärning. Det handlar om
författaren till Frösötrilogin m.fl böcker, jämthundsbevararen och
inte minst om konstnären.
26 november 18.30 Spelstuga med Roger o Mäjja Meijer, Per
Wallenhed och Jens-Erik Eriksson som spelar toksvängig musik
från västra jämtlands inland och fjälltrakter på fioler och durspel.
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KURSER
I kulturlokalen på Frösön anordnas följande kurser:
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Kalendarium
Oktober
3
Folkmusikpub, Gamla Teatern
12
Höstbal på Revsundslogen
14-16 Helgkurs i stämspel med Adrian Jones, Kulturlokalen
23
Klubb 3, Gamla Tingshuset
29
Oktoberstämman i Uppsala
29
Berättarkväll med Bo Oscarsson, Kulturlokalen

November
4-6
Samspelsmedaljen i Sidsjö Sundsvall
4-6
Viskurs med Astrid Pullar, Kulturlokalen
7
Folkmusikpub, Gamla Teatern
11-13 Låtkurs med Kjell-Erik Eriksson, Kulturlokalen
?
Klubb 3, Gamla Tingshuset
26
Spelstuga med Roger o Mäjja Meijer, Per Wallenhed
och Jens-Erik Eriksson, Kulturlokalen
27
Spelkväll på Tiljan, Östersunds folkdansgille

December
2-4
Låtkurs med Rickard Näslin, Kulturlokalen
18
Klubb 3, Gamla Tingshuset
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Årets LappLapp-Nilsmedaljörer
Ulla Wessling och Ylva Norrman

Foto: Anders Wedlund
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