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LAPP-NILSMEDALJÖR 2018

Ordförande
Musikfestival i höst!
Hösten är här och i år kommer det att gå av stapeln en lite festival den 17-18
november. Det är Klubb SAM som arrangerar tillsammans med
Spelmansförbundet. Guro Kvifte Nesheim kvintett gästar länet med norsk
musik och Sara Ajnnak kommer med sitt band och sin jojk. Detta på lördag
kväll den 17/11 i Ås föreningshus, där det också blir dans efter konserterna. I
skrivande stund är inte hela programmet klart men vi hoppas att
Härjedalspiparna i Ås och Flator med Felor kommer och spelar för oss på
lördag kväll. Under dagen blir det jojkkurs och hallingdanskurs på Birka med
Sara respektive Amanda.
På söndagen spelar Ethno on the road på Birka. Så håll utkik efter mer info om
festival! Den kanske kommer att heta SAMfestivalen, eller Höstfestival. Vi får
se… Kolla klubbsam.se för att mer information. Obs festivalpass dvs både
lördag och söndag kommer endast vara möjligt att köpa som förköp. Det går
att köpa biljett vid dörren också men då bara till den kvällen.
För övrigt söker vi efter ett ställe att jamma på istället för Gamla teatern men
det är inte helt lätt.
Amanda
JÄMTSTÄMMAN
Stämmohelgen inleddes traditionsenligt med spel och fika i lusaflokojan på
fredagskvällen.
Jamtli bjöd på soligt och för fiolspel lagom varmt väder när lördagen inleddes
med spelkurs med Henrik Wikström på morgonen. Två intensiva spelpass
varvades med fika och tre låtar lärdes ut, med södra Jämtland som gemensam
nämnare. Hela 15 deltagare från olika delar av landet gick kursen, vilket var
väldig roligt. När jag (Petter) lyssnar igenom inspelningarna tre månader senare
är det speciellt en av låtarna som fastnar lite extra. En glad och medryckande
polska efter John Erik Mattsson som påminner en hel del om en Bodalåt jag
har hört tidigare (fast i triolformat). Kanske dags att utöka allspelsrepertoaren
till stämman 2019?
Eftermiddagen började med allspel under ledning av Elin Jonsson. Sedan tog
ett varierat scenprogram vid i Brunflologen. Ungdomskursen framförde några
låtar under ledning av Alistair och Christina Cochrane Eketorp. Skickliga och
väldigt samspelta trots sin ringa ålder. Henriks låtkurs spelade upp några av
kurslåtarna, och då blev det trångt på scenen. Vi hade i år även turen att få höra
livemusik från två helt nysläppta skivor. Patina som bjöd på äkta parspel och
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piplaget som spelade några låtar från skivan ”Under fästet blå” med olika
flöjtarrangemang. Så frågan är om inte jämtstämman var sommarens
skivreleasetätaste event iallafall :)
Höjdpunkten på programmet var förstås utdelningen av Lapp-Nils-medaljen. I
år tilldelades den välförtjänt Carin Nordenberg. Carin framförde sedan några
låtar tillsammans med Tiljans spelmän, mycket samspelt och dansvänligt.
I Jamtli träkyrka bjöds vi senare på eftermiddagen på en serie minikonserter.
Trion Henrik Wikström, Anders Olsson och Per-Anders Östberg inledde med
en halvtimme drivet samspel. Alistair och Christina Cochrane Eketorp spelade
sedan ett urval låtar från sin stora repertoar skotska och svenska låtar.
Konsertpasset avslutades sedan på bästa tänkbara sätt med vackert solospel
med Elin Jonsson.
Inför kvällen värmde danssugna upp med en kortkurs ledd av Amanda Östling
och Elin Jonsson. Sedan väntade ett kvällsprogram med dans och spel ända in
sent på natten.
Denna stämma hade vi vädret på vår sida och det blev mycket busk- och
”uteserverings”-spel, vilket förstås höjer upplevelsen. Vi i styrelsen blickar
tillbaka på en väldigt lyckad stämma och hoppas på återseende nästa år. Nu ser
vi fram emot höstens och vinterns evenemang, håll utkik på hemsidan
framöver!
Lapp-Nilsmedaljen 2018
Carin Nordenberg är född och uppväxt i Alsen och kom tidigt i kontakt med
folkmusiken. Hon har medverkat och spelat i många olika konstellationer och
fått kunskap och inspiration av flera framträdande jämtländska spelmän. Här
kan särskilt nämnas Gustav Persa i Västbacken och Jonas Jonasson.
Sedan många år är Carin engagerad i Östersunds Folkdansgille där hon är
ledare för musiken till dansen.
När Tiljans Spelmän bildades för mer än tio år sedan blev hon dess självskrivna
ledare. Hon är lagets organisatör och inspirationskälla och är tillsammans med
sin man Åke en uppskattad och värdefull tillgång.
Inom Veteranorkestern har Carin varit ledare för folkmusikgruppen.
När Carin Nordenberg nu tilldelats Lapp-Nilsmedaljen är det ett bevis på
uppskattning och belöning för hennes mångåriga insatser för folkmusiken i
Jämtland.
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Tibrandsträffen
För tredje gången sedan 2002 anordnades en spelträff på Rödön, i år lördagen
den 19 maj. De två föregående träffarna höll vi till på den gamla dansbanan
nere vid gamla färjeläget, men denna gång i anslutning till vårt hus i
Sundslägden. Ett 20-tal spelmän- och kvinnor hörsammade kallelsen och det
blev som tidigare år en mycket lyckad tillställning som vi hoppas få anordna
igen även nästa vår.
Rickard Näslin

I kvällssolen på Tibrandshögens topp ser vi här Patina med fr.v: Rickard och Astrid, Eva
och André och Gunnar och Elisabet spelandes ”Schottis på Tibrandshögen”?

Kalendarium
November
17-18/11 Festival i Ås föreningshus
Februari
8-9/2
19-23/2

Midtvinterdansen i Verdal
Rörosmartnan

4

