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Vad, varför och hur
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Jag hoppas att ni alla haft
en skön spelsommar med
många upplevelser och att ni har fått med er
många goa minnen i bagaget att plocka fram
när vi nu åter går mot höstmörkret.
Tyvärr har jag själv inte kunnat delta på så
många stämmor och spelträffar som jag skulle
vilja. Detta på grund av en spännande och
utmanande utbildning där jag fått ägnat en
stor del av sommaren till att läsa litteratur
och skriva färdigt inlämningsuppgifter. Men
jag kom i alla fall iväg på stämman i Hagstad,
en semesterresa till Bingsjö i juli och försökte
mig på livet som gatumusikant i Köpenhamn
under två dagar i augusti, så även jag har fått
några minnen med mig.
Men så åter till lite av mina tankar kring Skånes Spelmansförbund och vad vi i styrelsen
för närvarande sysslar med. I min förra artikel
skrev jag en del om att mitt uppdrag som
ordförande hade väckt så många fler frågor
än vad jag hade svar på, men pusselbitarna
börjar så smått att falla på plats, men det
kommer att dröja ännu ett tag innan jag har
hela bilden klar för mig, men det hoppas jag
att ni tills vidare kan ha lite överseende med.

Omslagsbild:
Låtspel på hög nivå.
Åkes näckstämda fiol på Nina Greve Roesen på Elon Wendt på Laif
Carr på marken vid kvarnen vid
fallet vid släppet vid avslutningen.
Foto Bengt Wihlborg
Vinjett:
Göran Bergkvist, Höganäs

Skånes Spelmansförbund
Kontakt

Vårt stora arbete i styrelsen just nu är att arbeta fram ett förslag till en handlingsplan för
Skånes Spelmansförbund. Tanken med detta
arbete är att vi ska få svar på tre frågor, så mina
frågeställningar är det inte helt slut på. De tre
grundfrågorna är vad, varför och hur. Vad ska
förbundet göra och varför? Svaret på frågan
om varför ska vi kunna hitta i stadgarna, det
är ändå det beslutade dokument som vi har
att rätta oss efter. Med detta menar jag att
allt görande i förbundet måste leda fram till
de mål som finns klart uttalade i stadgarna,
att förbundet ska ”verka för att traditionell
skånsk folkmusik tillvaratas, levandegörs
och blir känd i vidare kretsar…” och ”främja
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skånska spelmäns gemensamma intresse.”
När så vad/varför är besvarad kan vi börja
ägna oss åt själva hur-frågan. Hur gör vi? Det
är kanske en ”yrkesskada” hos mig, men jag
har svårt att börja med ett hur om jag inte vet
varför jag ska göra vad.
Det område styrelsen bestämde sig för att börja
med är ”synligheten” och vi arbetar nu med
hur detta ska göras. Hur ökar vi förbundets
synlighet för spelmän, både medlemmar och
icke medlemmar, och hur ökar vi synligheten
för en bredare allmänhet? Här vet jag att det
finns många idéspridare i förbundet så bli inte
förvånad om du skulle få ett telefonsamtal
från mig, då är jag helt enkelt på idéjakt. Du
får givetvis själv höra av dig med dina idéer
och funderingar, du kan skicka epost till mig
på jan.martensson@intermind.se eller slå en
signal på 0431-832 53
En sak nämnde jag redan i förra numret
av Runtenom och det är omarbetningen av
förbundets hemsida som vi arbetar på. Vi
har även diskuterat för- och nackdelar med
om vår medlemstidning skulle kunna göras
om till en nättidning i färg. Detta med tanke
på en digital spridning av vår verksamhet i
lite vidare kretsar men också med tanke på
miljö och ekonomi. Men som sagt, detta var en
diskussion och det är ett beslut som vi anser
oss själva inte kunna ta i styrelsen.
Ett par gånger om året kommer vi också att
ägna oss åt att analysera verksamheten lite
djupare. Vi kommer att använda en modell
som går under namnet SWOT. I svensk översättning står bokstäverna för Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. Vad har förbundet för
styrka och hur ska vi använda oss av denna
på bästa möjliga vis? Vilka svagheter har vi
som förbund och hur ska dessa åtgärdas? Vilka
möjligheter finns för oss som förbund och hur
ska dessa tas tillvara? Till sist, vilka hot finns
och hur ska vi tackla dessa? När det blir så
dags för denna analys får du gärna hjälpa till.
Det var allt för denna gång, ha de nu så bra
på er alla och så ses vi kanske därute i vimlet.

Jan
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Skånes Spelmansförbund.

Vi har två olika konton för olika
ändamål, se nedan. Det är viktigt att
inbetalning sker på rätt konto!
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0709-427414,
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Redaktionellt material sändes till
Åke Persson, Gunnesbovägen 99,
226 54 Lund, eller via e-post:
ok.person@swipnet.se

Medlem och prenum.
Medlemsavgift 2012: vuxna 175 kr/år
eller ungdom upp till 18 år 95 kr/år.
Prenumeration kostar för övriga 100
kr/år inom Sverige eller 200 kr/år utanför Sverige.
Medlemsavgift, prenumeration,
adressändring och instrumentförsäkring: Göran Jönsson, Ädelstensvägen 41,
226 51 Lund, 046-248345,
goran.jonsson@lsn.se

2: Kurser, försäljning och övrigt:
plusgiro: 2 45 09-2,
swift/bic: NDEASESS,
iban: SE6395000099602600245092

Inbjudan till höstträff
Lördagen den 27 oktober 2012 bjuder Skånes Spelmansförbund
och Österlens folkhögskola in till höstmöte.
Österlens folkhögskola ligger fint belägen i Tomelilla, på Malmövägen 41. De har
bl.a. en kurs kallad ”Allmän kurs Folkmusik”, vilket innebär att man läser upp sina
grundskole- eller gymnasie-betyg och har samtidigt minst 7 timmar folkmusik i
veckan.
Reine Steen är huvudlärare för folkmusiken här och har varit det sen 1985.
Hålltider och program:
15.00 Kaffe och mingel
15.30 Reine Steen berättar och lär ut bitar ur sin rika
mestadels skånska repetoar
17.00 Allspelsträning och utlärning av ny allspelslåt
under ledning av spelledare Mattias Lundgren.
18.00 Middag
Sen blir det dans till spellista, där även 90-års-jubilerande ”Tomelilla folkhögskolas
folkdanslag” kommer att deltaga.
Priset för mat och kaffe är 120 kr, anmälan gör man genom inbetalning till spelmansförbundets pg: 2 45 09-2 och märk inbetalningen med ditt namn. Vid frågor
om betalning kontakta vår nye kassör Mats Emanuelsson, tel 0435-71 12 39 eller
e-post mats-emanuelsson@telia.com. Anmälan är bindande och ska vara oss
tillhanda senast den 13 oktober.
Har Du någon fråga? Kontakta spelledare Mattias Lundgren, tel 0738-515 446 eller
epost till.leffs@gmail.com

Varmt Välkomna!
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Zornmärkesuppspelningarna 2012
Zornmärkesuppspelningarna ägde i år
rum den 7-11 augusti i den förtjusande
vackra Ramnaparken i Borås. Själva uppspelningslokalen var för ovanlighetens
skull en gammal stavkyrka så de akustiska
förutsättningarna för de uppspelande torde
varit optimala. I årets jury satt Pers Nils
Johansson, Christina Frohm, Jan Burman
och Krister Malm.
Det delades endast ut fem silver i år, vilket är
något färre änvanligt. I resultatlistan hittar

vi tyvärr inga skåningar i år men vi får glädjas åt framgångarna i våra grannlandskap
istället. Ett silver gick nämligen till Öland,
där Lasse Svensson (Ö-Lasse), nu fick sitt
silver efter flera års försök
för finstämt och traditionsrikt spel av smålandslåtar.
Från Halland hittar vi även
namnkunnige Lepold Wallin
bland bronsmedaljörerna.
Leo fick sitt brons ”för genuint spel av hallandslåtar”.
En mycket glädjande utmärkelse för en fin halländsk
traditionsbärare.

Den stora händelsen under Zornmärkesutdelningen som ägde rum i ett strålande
solsken var när årets guldmärke annonserades ut. Det gick till namnkunnige Erik
Pekkari, som både hanterar
fiol och cittra med den äran
men som nu blev den förste
att få guldmärket för spel på
durspel. Juryns motivering
till guldet löd som följer:
”för mästerligt, briljant och
traditionsmedvetet spel på
tvåradigt durspel”. Ett stort
grattis till Erik!

Peter Pedersen

Hela 7 diplom efter brons
delades ut i år. Detta steg
har varit under debatt och
under flera år så delades det
inte ut några dylika diplom
men det återkom ifjol och verkar nu fylla
sin funktion i betygsskalan. Skåningarna
Frida Höfling och Tommy Lundgren provade lyckan i år men fick åka tomhänta hem
det här året. Förhoppningsvis kommer de
och många andra igen nästa år när uppspelningarna hålls i Tobo i Uppland.

Allsvenskan del 3

Från Skåne var Mats Emanuelsson (trea från vänster) ensam deltagare, men från Danmark hade inte mindre än tre deltagare mött upp.
17-20 maj var det dags för tredje omgången av Allsvenskan. Denna gång var det
Ångermanland, Medelpad och Jämtland/
Härjedalen som stod på tur att utforskas.
Kursen avhölls på Ålsta Folkhögskola i
Frännsta.
Hur långt det är till mitten av Sverige var
inget jag tänkte på när jag bokade tågbiljetter men efter 12 timmar på väg mot skolan
skänkte jag en tacksamhetens tanke till de
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två första kursdelarna i Skåne och Blekinge.
Samtidigt visste jag att jag troligen kommer
att åka till de kurser som förläggs längre
norrut också.

om inte alla sitter stenhårt i minnet så
behövs det bara en titt på notmaterialet
eller lite lyssnande på inspelningar för att
återskapa stunderna på Ålsta Folkhögskola.

Vi var 17 kursdeltagare som fick förmånen
att ha Liselott (Lotta) Norlin, Häggdånger,
Ångermanland, Emma Ahlberg, Sundsvall,
Medelpad och Richard Näslin, Krokom,
Jämtland/Härjedalen som lärare. Det var
många bra låtar som förmedlades och även

Mats Emanuelsson

Korrö 2012
Till Korrös ungdomsläger Ung spelman under veckan före Korröfestivalen, blev Skånes Spelmansförbund injuden att stå för kostnaderna för en ung skånespelman. Marcus Bäckerud
från Torna Hällestad blev utsedd att åka. Här är Marcos egna ord om sin vistelse.

U

nder tre sommarvarma dagar i juli
månad fick jag nöjet att vara med
på låtkurs på Korrö. Korrö och
Korröfestivalen hade jag bara hört talas
om, varför jag smått nyfiken, ensam och lite
nervös anlände tidigt på tisdagsmorgonen.
Hur skulle det här bli? Vad har en holme
i Ronnebyån mitt i mörkaste Småland att
erbjuda? Jo, först och främst ett bedårande
vackert väder, med badvänlig lufttemperatur och ett generöst flödande solsken varje
dag. Förutsättningarna var optimala. När
jag sedan träffade på en kompis från fjolårets Kallkurs kändes plötsligt allt riktigt bra.
Vad gjorde vi då på dagarna? Vi spelade
så taket lyftes i Korrölogen. Det var främst

en massa Smålandslåtar, men repertoaren
bestod även av låtar från övriga Sverige.
När vi spelat oss trötta skulle vi till min
förtvivlan dansa vals, schottis och slängpolska. De två förstnämnda danserna hade
jag provat på i skolan, men slängpolska
var en ny upplevelse. I slitna fotbollsdojor
och sviter efter Gothia cup gick det över
förväntan, tack vare ihärdigt instruerande
flickor. Att dansa slängpolska är faktiskt
riktigt roligt!

drog igen blixtlåset bedrar du dig. Nätterna
tillbringade vi genom att i halvsovande tillstånd försöka gissa gåtor och lösa kluringar.
När tröttheten tog överhand smög vi ner
till den svalkande ån och badade i månens
sken. Det var då jag dök under vattnet och
knep flickorna i tårna!
Tack för att jag fick vara med på en härlig
och lärorik Korrökurs!

Marcus Bäckerud

På Korrös restaurang som låg alldeles vid
den brusande ån, blev det sedan välförtjänt
vila med fantastiskt god mat.
Vad gjorde vi då på nätterna? Om du tror att
vi snällt och beskedligt kröp in i tälten och

Tre unga spelmän på Degebergastämman 2012. Foto Bengt Wihlborg
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Det är kul med gamla bilder!
Åke Perssons intresse för foton från spelmanstävlingar och det pussel man
kan lägga utifrån informationen i bilderna håller i sig. Här ger Åke oss
en uppdatering med både fakta och lite nya funderingar och slutsatser. Gå
gärna in på www.skanefolk.se/spelmtavl och njut av bilderna!

Spelmanstävlingarnas
guldålder
av Åke Persson
På www.skanefolk.se/spelmtavl hittar du
siten Spelmän och Spelmanstävlingar. Här
finns gruppbilder från gamla spelmanstävlingar, från stämmor och andra evenemang,
och andra grupper. På denna site har jag
då och då lagt till nya bilder när jag hittat
något intressant på nätet, och därigenom
har jag kunnat identifiera en rad nya spelmän på bilderna. På bilden från Lund 1907
t.ex, som hela projektet började med, är det
nu bara 10 ansikten kvar som ännu helt
saknar uppslag.
Jag lägger nu in bilder och info från spelmanstävligar för hela landet, inte bara
Skåne, vilket gjort att antalet poster och
korsreferenser ökat kraftigt. Målet är att
identifiera spelmännen och skapa en samlad bild av spelmanstävlingarnas utbredning, att samla ihop dem alla till ett sammanhang (om detta är möjligt), något som
kanske aldrig gjorts. Detta har lett till att
jag börjar se ett visst statistisk mönster som
gett mej anledning till några reflektioner.
Rutan här intill visar menyn med alla nu
inlagda spelmanstävligar i databasen. Även
om rubrikernas längd varierar lite kan
man ändå se att 1910-talet verkar vara det
decennium då det största antalet tävlingar
ägde rum.
Under andra världskriget gick spelmansmusiken närmast i malpåse. Men 1910-talet
med första världskriget var istället det
decennium som hade flest tävlingar. Vilka
slutsatser kan man dra av det?

Början
Intresset för denna nya typ av evenemang
verkar ha varit enormt från början. På
många ställen omtalas att de spelade för
fulla hus och att folk fått vända i dörren.
Redan året efter den första tävlingen i Sverige, på Gesundaberget 1906, ordnades flera
spelmantävlingar oberoende av varandra
runt om i landet. Lundatävlingen blev den
mest uppmärksammade genom att hela
Sveriges tidningar bevakade Lundautställningen, dit tävlingen var förlagd.
1908 och 1909 forsatte succén med fler
tävlingar, så när nästa decennium började
stod dess populäritet redan på topp.
1910 var året då Nils Andersson och Anders Zorn ville samla spelmän från hela
landet till Skansen i Stockholm för att
visa upp sin landsändas musik. Nu valde
man bort tävlingsformen då det ansågs för
svårt att kunna jämföra spelmän med så
olika speltraditioner. Man ville förstås ha
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de bästa företrädarna till Skansen
och för att välja ut dessa användes
tävlingsformen och Nils Andersson
hade bråda dagar och var personligen närvarande som prisdomare
vid en lång rad av urvalstävlingar.
Spelmansstämman på Skansen
minskade inte intresset för spelmansmusiken, snarare tvärt om.
1912 anordnades i Uppsala en spelmanstävling med över 100 deltagare
- fler än på Skansen - troligen den
största spelmanstävlingen av dem
alla. 1914 bryter första världskriget ut. Antalet ordnade stämmor
tycks nu sjunka lite men de verkar
fortfarande populära. Populariteten
under 1920-talet håller i sig för att
i mitteln och slutet av 1930-talet
ebba ut.

Slutet
I vårt förbundsarkiv finns ett par
brev från 1937, signerade Edvin
Lindberg, där tävlingsformen kritiseras hårt för att så split mellan spelmännen. Detta var tiden då Skånes
Spelmansförbund just bildats och
man hade tvärtemot en önskan att
förena och organisera spelmännen.
Tävlingsformen fick nu ge vika för
spelmansstämmor, och förenande
träffar blev i stället tidens melodi.
Gissningsvis följde övriga landet
samma mönster - många spelmansförbund bildades just under 30-talet.
Tävlingsformen levde dock i annan
form vidare genom zornmärkesuppspelningarna som också startade just under 30-talet. Nu tävlade inte längre spelmännen med
varandra utan bara med sig själva.
Den spelmansgeneration som började spela under folkmusikvågen
på 1970-talet hade inställningen att
man inte kan tävla i folkmusik, så
tävlingsformen fick då fortsatt vila.

Renässans?
När 2000-talet inträdde hade tidsdistansen
till tävlingsformen blivit tillräcklig stor.
Argumenten mot den var glömda och detta
kunde nu bli spännande evenemang. En ny
hungrig spelmansgeneration hade också
kommit som gärna tävlade. VM i nyckelharpa, VM i studentspelmanslag, NORD09
och Pelle Fors-tävlingen har blivit årliga
spelmanstävlingar. Tillika var det nu dax
att jubilera de första spelmanstävligarna,
vilket naturligt nog kunde göras med att
arragera jubileumsspelmanstävlingar. Så
gjorde vi 2007 i Lund, som blev ett mycket
trevligt arrangemang.

Som synes är där många spelmanstävlingar
kvar att jubilera framöver! Kanske har vi
att se fram mot en renässans för spelmanstävlingar igen?
Fast det går ju förstås fortfarande inte att
tävla i musik, eller går det?

skanefolk.se/spelmtavl
Välkommen på en titt!
Och hjälp gärna till om du
har några puzzelbitar!

Peter Dufva-stämman i Gunnebo 18-20 maj 2012
på dansgolvet ……. i 5 tim. Gammeldans
varvat med polskor spelades för glatta livet!
Eftersom jag var kursdeltagare blev det ingen sovmorgon precis. Efter frukost delades
vi i tre grupper och sedan jobbades det hårt
hela dagen. Tre på var sitt sätt mycket inspirerande lärare kämpade tappert med oss
hela dagen. Ur notboken efter Peter Dufva
lärde vi oss både lätta o svåra melodier, en
av mina favoriter blev polska nr 105.

Vilken fantastisk helg det blev!
Att åka på spelmansstämma är verkligen
ett lyxigt sätt att komma bort från det
vardagliga. Med bilen full av instrument
o spelkamrater for vi till Gunnebo. När vi
installerat oss på vandrarhemmet skyndade
vi till Folkets hus där spelet redan var i full
gång. I färgglada rum med medaljongtapeter och 70-talsmöbler kunde alla fika o spela
hur mycket som helst. Själv roade jag mig

På söndagen fortsatte kurserna med repetitioner och någon ny låt. Några av oss ”tog
ledigt” för att gå på folkmusikgudtjänsten i
Gladhammars kyrka. Även där fick vi höra
fler låtar efter Peter Dufva.
Ett stort TACK till Peter Pedersen och alla
som på något sätt hjälpt till att planera och
genomföra stämman!

Annika Trofast

Lennart Carlsson, Eva Blomqvist Bjärnborg
och Emelia Amper – Tack för två mycket
givande dagar!
På lördagseftermiddagen hölls en konsert
med mestadels Peter Dufvamusik. Magnus
Gustavsson berättade om Peter Dufvas liv
vilket var en mycket gripande och intressant historia.
Efter den goda middagen blev det mycket
spel o mer dans till långt ut på småtimmarna.

T.v: Kurslärarna, Emilia Amper, Eva Blomqvist
Bjärnborg och Lennart Carlsson sammanträder om
vilka låtar var och en tar hand om. Ovan: Emilia
spelar på konserten. Foton: Bengt Wihlborg

Det händer på musikhögskolans folk- och världsmusikutbildningar

H

är på Musikhögskolan i Malmö
väntar ännu ett händelserikt läsår
för studenterna på folk- och världsmusikutbildningarna. Kanske inte riktigt
lika intensivt som de senaste två med Nordtrad-konferens i Malmö 2011 och Folk- och
världsmusikgala 2012, men dock ändå fullspäckat!
Årets största begivenhet får sägas vara att
Esbjör Hazelius kommer att vara Artist in
Residence på våra utbildningar under de
kommande två läsåren, vilket innebär att
våra studenter kommer att få träffa honom
några gånger per termin. Detta läsår kommer han bland annat att vara inblandad i
ett inspelningsprojekt som vi skall göra. Vi
välkomnar också Mats Edén tillbaka igen
efter ett år som gästprofessor i Stockholm.
Bland årets begivenheter kan vidare nämnas
ett samarbete med organistutbildningen
kring att spela folk- och världsmusik i kyrkan

och tillsammans med orgel, vilket kommer
att resultera i en konsert den 26/10 (ännu
oklart var, håll utkik på vår hemsida!) Den
stora luciakonsert som vi deltagit i de senaste
två åren kommer inte att bli av i år p g a
problem med lokal, utan i stället kommer
vi troligtvis att delta i skolans gemensamma julkonsert den 12 december. Vi kommer
också att ha en egen jul-lunchkonsert den
14/12 på Palaestra i Lund kl 12.15, fri entré!
Vi planerar också att göra framträdanden på
Skurups och Tomelilla folkhögskolor för att
tajta ihop vårt samarbete med dem.
Under våren planeras någon större konsert,
dock ännu oklart om det blir en egen eller
ett samarbete med rock- och jazzutbildningarna. Håll utkik i nästa Runtenom!
Vi är väldigt glada för att vi i år, efter ett par
år av otillräckligt söktryck och inga antagna,
har lyckats ta in en student på vår musiklärarutbildning med folk- och världsmusik-

profil. Detta är en mycket bra utbildning,
som utöver att den verkligen ger en god
konstnärlig träning också ger en pedagogisk
grund för och behörighet till att kunna jobba
som musiklärare, och tycker att betydligt fler
intresserade borde söka denna utbildning,
och inte bara musikerutbildningen.
Glädjande är också att av de som söker
musiklärarutbildningen med inriktning
”blandade genrer”, vilket blir fler och fler,
så är det av dem som skall börja i år hela fyra
stycken som har folkmusik som en av sina
två huvudgenrer. Kanske är det ett tidens
tecken i detta pluralismens tidevarv att allt
fler unga inte vill begränsa sig till att tillhöra
ETT genrefack.

Pär Moberg,
kursledare för folk- och
världsmusikutbildningarna
par.moberg@mhm.lu.se
www.mhm.lu.se
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Bruun – Fyra sinnen och en flöjt
Världens bästa sommarjobb!

S

kåneFolk Youth Ensemble är en folkmusikalisk arbetsplats för ungdomar
från hela Skåne. Under två sommarveckor arbetar de tillsammans med att
repa in och turnera med en dans- och
musikföreställning som bygger på skånsk
folkmusik och -dans. Tredje upplagan genomfördes den 12-27 juli och mynnade ut
i föreställningen Bruun – Fyra sinnen och
en flöjt, som handlar om den synskadade
spelmannen Johan Jacob Bruuns liv.
Under hela lägret bodde ledare och
ungdomar tillsammans i Scoutstugan i
Höör. Musikalisk ledare för SKFYE är
Pär Moberg och dansledare är jag, Pia
Qvarnström. Vi har också stor hjälp av
Laif Carr på Musik i Syd, som är en av huvudaktörerna i projektet tillsammans med
Kulturens Bildningsverksamhet.

Roligt, tufft och ansvarsfullt
Först och främst är det naturligtvis roligt
att vara med i SkåneFolk Youth Ensemble,
men det är också ett tufft och ansvarsfullt
jobb. På sju dagar ska vi hinna repa in en
hel föreställning med musik, dans och
teater. Det blir intensiva repetitioner där
det ställs höga krav på deltagarnas koncentration och uthållighet. I årets föreställning
hade vi också mycket repliker och därmed
varvades låtinlärning med repliknötning
och mitt eviga tjat: ”Långsammare. Vad sa
du? Ta det igen!”
Eftersom föreställningen innehöll dans,
musik och teater och vi bara är två ledare så
fick ungdomarna arbeta mycket självständigt i grupp. Dansarna kunde till exempel
få en uppgift att göra en kort koreografi som
innehöll ett lyft, händer på ryggar och ett
fall medan jag repade
teater med dem som
skulle skådespela.

Synsvage Johan Jacob i samspel med föreställningens gråskägg, vem nu det föreställde...
Ungdomarnas löner bekostas av deras hemkommuner och ingår i kommunernas eget
utbud av sommarjobb. Vi erbjuder helt
enkelt kommunerna att använda oss som
arbetsplats. I år nappade 16 kommuner på
erbjudandet och 12 musiker och 6 dansare
fick jobb i ensemblen.
”SKFYE visade att ett sommarjobb kan
vara roligt samtidigt som man gör ett
seriöst arbete. Jag måste bara säga att
detta är ett fantastiskt sommarjobb för
alla som älskar dans och musik. Även
fast man inte är så bevandrad inom
folkmusikgenren så garanteras det att
i slutet av sommarjobbet så kommer
man att älska det!”
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och ta ner scenen. För det mesta fungerade
detta alldeles utmärkt. Det var bara vid ett
tillfälle som det blev lite kris. Kanske det
viktigaste av allt – sladdväskan – hade kvällen innan burits in från bilarna och sedan
inte burits ut igen. Vi befann oss i Rydsgård,
mer än 6 mil från Höör och sladdväskan.
Föreställningen skulle börja om en och en
halv timme. Vi skulle inte hinna att köra
tur och tur till Höör för att hämta den. Som
tur väl är, finns det vänner och musiker
utspridda i hela Skåne, även i Rydsgård, och
en sådan kom till undsättning med det vi
behövde. Föreställningen kunde börja i tid.
Den fantastiska Hembygdsparken i Rydsgård var full av sommarfirande människor
i all åldrar och det blev av en av de bästa
föreställningarna under turnén. Tack Ulf
Holmström för att du räddade oss!

Ungdomarna la ner
ett enormt jobb och
i slutändan hade vi
en föreställning på
50 minuter (vi var
tvungna att ta bort
en scen för att den inte
skulle bli över timmen lång) som var bra
redan på premiären
och sedan bara blev
bättre och bättre för
varje gång.

185 mil och
15 föreställningar på 8 dagar
– något måste ha gått fel?!
Många mil blev det på de skånska vägarna
när vi spelade våra 15 föreställningar och
många timmar i bussarna med sång, snarkande kidz och billekar. Under turnén hade
alla fått varsitt ansvarsområde för att det
skulle gå snabbt och smidigt att rigga upp

Vädret är, som vi alla vet, oberäkneligt och
har kanske inte varit till den största belåtenhet under sommaren. Under hela vår repetitionsvecka regnade det konstant, vilket
gjorde oss nervösa. De flesta föreställningar
spelas utomhus och vid regn är vi tvungna
att ställa in. På premiärdagen regnade det
fortfarande men det gjorde inte så mycket

Musik, vänner, familjekänslan, mat
och allt annat man behöver.”
”Det måste vara det bästa jag gjort i mitt
liv! Turnerat med en cool föreställning,
bott med underbara människor, haft
två supercoola pedagoger och en massa
annat bra. Svårt att toppa detta!”

Framtiden

Samling vid Bruuns familjegrav

Med tiden har SKFYE blivit en levande organism och har utvecklats till mycket mer
än två veckors sommarjobb. För ett år sedan
startade vi försiktigt med höstverksamhet.
Under våren träffades ett gäng under fyra
helger och satte ihop en föreställning som
spelades i Malmös Folkets Park. SKFYE
blev då också en förening och vem som
vill kan bli medlem och vara med i våra
aktiviteter året om.

för just den dagen spelade vi inomhus. Sen
slog det om och vi hade strålande sol på
varje föreställning och största problemet
var att se till att ungdomarna drack tillräckligt mycket så att ingen fick solsting.
Morgonen efter vår sista föreställning så
stod regnet åter som spön i backen. På tre
år har vi inte behövt ställa in en enda föreställning. Det är inte utan att jag undrar
om det finns en folkmusikgud som håller
sin skyddande hand över oss. Men i så fall
undrar jag: var finns folkmusikguden under
Degebergastämman?

karkiven. Tillsammans med besöken på
kyrkogårdarna gjorde detta att Johan Jacob
Bruun med familj, blev en verklig person
för ungdomarna. När de sedan kom till
Korrö och hörde att de låtar som vi hade
med i föreställningen spelades överallt på
scen och i buskarna blev
de smått euforiska och fick
dessutom uppleva tydligt
hur arvet efter Bruun lever
vidare i dag och att folkmusiken inte bara tillhör
historien.

På riktigt

SKFYE-familjen

1818 var året då Johan Jacob Bruun föddes
och för en 16-åring 2012 kan det ju kännas
som så längesen så att det nästan inte var
på riktigt. Som tur väl är finns det förutom
musiken, fysiska spår kvar av Bruun än i
dag. Vi besökte hans grav på Södervidinge
kyrkogård, spelade en av hans låtar och la
blommor på hans grav. Även John Enninger
fick ett besök och en visa där han ligger på
kyrkogården i Höör.

Nytt för i år var att vi varje dag hade förstärkning
av 3-4 volontärer. Det var
ungdomar från tidigare
produktioner som valde
att lägga sina lediga sommardagar på att hjälpa till
under lägret. De fixade
med frukosten, ordnade
kvällsaktiviteter hjälpte
till att repa in repliker och
ordnade den fantastiska ”Sätt pipan på Laif ” var en av femkampsgrenarna. Kanske en
Återträffsfesten. Alla som blivande OS -gren? Snyggt art work!
någon gång varit med i
dansa fram en föreställning som visas i
SKFYE bjöds in till festen där det grillades,
april 2013. Alla instrument (trummor, sång,
spelades hängmattebrännboll och tävlades
fiol, didgeridoo, turntables) och alla som
i mycket intressanta femkampsgrenar som
tycker om att dansa är varmt välkomna
t.ex. ”sätt pipan på Laif”. Och så var det
att vara med!
naturligtvis jam och dans
natten lång.
Pia Qvarnström

Utan Ethel Wieslanders notsamling med
Bruuns musik hade det inte blivit någon
föreställning. Informationen i boken ligger
till grund för vår fantasifulla berättelse om
Bruun. Ethel kom och besökte oss i Höör
under repveckan och berättade om Bruun
och om hur man kan forska i folkmusi-

Det var en otroligt fin
känsla för mig och Pär att
sitta där vid grillen och se
SKFYE-are från 2010, 2011
och 2012 umgås och ha
roligt och inse att vi har
skapat en hel SKFYE-familj.
Om det inte hade varit för
oss (och alla andra som
hjälpt till på vägen; Anette,
Laif...) så hade en massa
musik och dans aldrig skapats, applåder ljudit och
bästisar träffats.
”Jag har inte riktigt saknat
något, allt finns ju här!

Med stöd från Hans Melins Minnesfond
drar vi i höst i gång SkåneFolk Youth
Ensemble – autumn edition för ungdomar
mellan 14 och 26 år. Vi kommer träffas
under hösten och våren för att spela och

Information om SkåneFolk
Youth Ensemble: www.skfye.se.
Kontakt: kontakt@skfye.se
Pia Qvarnström: 0733-56 59 88
Pär Moberg: 070-24 36 214

Runtenoms utsända som bevistat ett
par av föreställningarna instämmer
gärna i hyllningskören till ensemblen! Kul! Likaså vill vi ge en särskild
hyllning till Pär och Pia för det viktiga
jobb ni lägger ner på detta!
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Till Hänt i Bäcken
har vi denna gång
denna gång enbart
fått bilder från årets
spektakuläraste
Degebergastämma.
Håll till godo!

Mattias
Bengtsson
hade hittat
en gammal
visa med
51 (!) verser
till fula
visstugan i
Degeberga.
Men för att
ingen skulle
krokna
framförde
han bara ett
litet urval av
de ”bästa”
verserna.
Foto Bengt
Wihlborg

Vissa
spelmän
kroknar
visst
tidigare
än
andra...
Foto
Anita
Eriksson

Spel i kaféet. Reine Steen,
Peter Pedersen, Magnus
Gustafsson och några till.
Foto Bengt Wihlborg

Foto Bengt Wihlborg
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För gott samspel måste man ha antennerna ute. Sändning och mottagning pågår. Foto Bengt Wihlborg

Släppet av CD:n
Näcklåtar föregicks
av en marsch från
campingen till
kvarnen med två
reklampelare i
spetsen vars ägare
var klädda och
spelade som en
näck sig bör. Foto
Bengt Wihlborg

Hösten är här.
Därför publicerar
vi nu åter vårt
finaste höstlöf.
Bengt Wihlborg i kassan.
Foto: inte Bengt Wihlborg

Foto Anita Eriksson
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Nya skivor

Texterna ska ses mer som enkla beskrivningar än som regelrätta recensioner

NÄCKLÅTAR

TIMGLAS

anno 2010

dynamo

Fredrik Bengtsson, Laif
Carr, Mats Edén, Magnus
Gustafsson, Sven Midgren, Åke Persson, Reine
Steen, Karin Wallin, Jonas
Åkerlund

Ulrika Gunnarsson och
Jonas Åkerlund

Familjen Carr

Kvara Kvartett

Gammalthea - SEWJN9

Gammalthea - SEWJN8

Gammalthea - SEWJN07

Gammalthea - SEWJN6

Denna platta är helt ägnad
näckspelets trolska klangvärd
med spelmän med erfarenheter
i denna. Plattan med sina 23
spår innehåller både traditionella och nygjorda låtar och ett
par känns igen från näckspelet
i Degeberga.
Instrumenten är förstås fioler, stämda i näckstämningen A-E-a-ciss, men också
viola dámore samt något så
unikt som en näckstämd kontrabas!
En riktigt nördig skiva för den
som vill ha mer inspiration och
mer låtmaterial för näckspel.

Ulrika Gunnarsson är folksångerska med förflutet bl.a. i
Sågskära och Jonas Åkerlund
känd bl.a. från gruppen Lure
och för plattor tillsammans med
Anders Rosén har nu efter ett
långt samarbete undr 15 år gjort
en gemensam skiva. På de 14
spåren kompar de varandra,
Ulrika på tramporgel till Jonas
välklingande fiolspel och Jonas
på en rad instrumet till Ulrikas
sång.
Plattan är omväxlande med ungefär hälften av varje, vissång
respektive violinspel. Vällyssnat!

VINTERN
Ahlberg, Ek och Roswall

Skånes mesta spelmansfamilj
har spelat tillsammans i många
år. Barnen Elna och Ale har numera sina egna karriärer men
man kan ändå fortfarande höra
familjen uppträda tillsammans
nån gång då och då. Detta är
deras första gemensamma CD.
Plattan innehåller 14 spår där
vi får höra prov på såväl Elnas
och Ales briljanta fiol- och citternspel som Laifs robusta och
övertygande sång av bondkomikervisor.
En omväxlande skiva med 100%
familjen Carr!

Dellens Vågor
Thore och Thuva Härdelin

En ungdomskvartett sprungen ur folkmusiklinjen på Skurups folkhögskola släppte sin
debut-CD på Degebergastämman. Det är övervägande nyskrivet material, men även några
trad-låtar finns med, bl a Assar
Bengtssons Brevduvan.
Det är en lugn och fin skiva
med 10 välspelade låtar. Malte
Zeberg, kontrabas, Thomas Eriksson, gitarr och bozouki, Anna
Malmström, klarinett och Sara
Nilsson, fiol.

två
LYY
Dimma - DIS012

A-records - AR010

Dimma - DIS015

DANSA! DANSA!
MP3
MP3 - MP3CD0001

MP3 river loss med tight, dansant och medryckande spel på
denna CD som gör skäl för sin
titel. Både traditionellt och nyskrivet material, där även en
skånepolska efter J.J. Bruun
smugit sig med.
Nina Pérez, fiol, Mia Marin,
femsträngad fiol, Mattias Pérez,
12-strängad och 6-strängad gitarr.
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Det går undan på denna trios
debut-CD. Vår skånske Niklas
verkar ha landat mjukt och bra
i snödrivorna i Norrland. På
skivan finns 15 både nyskrivna
låtar och äldre material. Bl a har
Niklas tagit fram flera skånska
polskor efter Jeppson, som vi
inte hört spelas förut. Lekfullt
och välspelat, och med ett driv
som påminner om barndomens
tefatsbackar.
Emma Ahlberg, fiol, Daniel Ek,
gitarr, Niklas Roswall, nyckelharpa och moraharpa.

Thuva Härdelin kom för ett par
år sen med sin soloskiva tillsammans med spelkompisen
Lelo Nika. Thuva bor i Malmö
men har sin tradition i hälsinge
musiken. På denna nya skiva
spelar hon med sin far Thore från
Delsbo. Resultatet är ett härligt
tätt samspel i några örhängen
ur Hälsinglands låttradition. På
några spår spelar Thore solo.
Plattan har 17 spår varav några med Thore solo och några i
samspel med Lelo på dragspel.

Som titeln antyder är detta
gruppen LYY:s andra skiva.
Lyy består av Emma Björling,
sång, Anna Lindblad, fiol, David
Eriksson, nyckelharpa, Petrus
Johansson, gitarr och Martin
Norberg, slagverk.
Alla 14 spår är traditionella eller nyskrivna visor ledsagat av
välklingande melodislingor och
rytmer. Utöver egenkomponerat
hämtar gruppen sitt material
från olika delar av Sverige.
Emmas sång är klar, chosefri och
väl textad ovan instrumenten
och garanterat koralfri.

Spelmansstämma i Markaryd!
&
Hedningarna
Border music - BLCD42

De tre hedningarna Anders
Norudde, Hållbus Totte Mattsson och Samuel Andersson rockar loss på en ny CD. Nu har
man också en knippe texter som
är mustiga och underfundiga,
till sin egensinniga hedniska
folkrock. Ibland lite mer rock
än folk.

Lördagen den 6 oktober är det
åter dags för Markarydsstämman som blir den 44:e i ordningen.
Stämman har i många år varit en
trevlig mötesplats för spelmän
från Skåne, Småland, Halland,
Blekinge och Västergötland. Sedan starten i slutet av 60-talet
har stämman hållits i Stora Hotellet och stämningen har alltid
varit hög och hotellet har sjudit
av folkmusik till långt in på småtimmarna. Ett försök för några
år sedan att förlägga stämman i
andra lokaler slog inte väl ut så
nu i år skall stämman åter flyttas
tillbaka till Stora Hotellet.

Samling sker i Kulturhuset kl
12.30, därefter följer allspelsträning 13.00, folkmusikkonsert
med Peter Pedersen 14.30 samt
allspel och uppspel kl 16.00.
Middag dukas upp kl 18.00 på
hotellet varefter buskspelet
startar i vanlig ordning. I festsalen blir det dessutom möjlighet
att dansa.
Hotell och middag beställer
man direkt från Stora Hotellet
(0433-10730).
Vi räknar med att Markarydsstämman åter skall bli höstens
stora spelmanshändelse i södra
Sverige. Hjärtligt välkomna!

Information: Laif Carr 0702988141

”Numera första lördagen i oktober”

Nystart av Spelmansstämma!
Hjärtligt välkommen till Spelmansstämma nr. 44

på Kulturhuset (Medborgarhuset) och Stora Hotellet i Markaryd.

Stämman återtar nu sin
gamla form! Tillbaka på
Stora Hotellet. God mat
och härligt samkväm!

Lördagen den 6 oktober 2012

Spelledare; Riksspelman Laif Carr Olsen

Allspelslåtar

Program
kl. 12.30 Samling i Kulturhuset (Kungsg. 1)

Stor parkeringsplats finns mellan hotellet och järnvägen.

kl. 13.00 Övning i allspel
kl. 14.30 Konsert i folkton

Peter Pedersen på scen! Riksspelman och medlem i
Zornjuryn. Spelar och berättar om sitt musikliv. Missa
inte denna intressanta traditionsbärare! Bla. unika, ohörda,
låtar efter PJ Berndtsson utlovas!

kl. 16.00 Stort allspel & uppspel
Alla får tillfälle att lyssna på de gästande spelmännens bästa låtar!
I foajen serveras det kaffe, dopp och fralla hela eftermiddagen, med
buskspel förstås...
kl. 18.00 (ca.) Middag och efterspel på Stora Hotellet!
Förr i tiden satsade spelmännen en heldag i Markaryd.
Hotellet var abonnerat, man åt, drack och spelade...
Många har sagt, att det är så stämman i Markaryd skall
vara. Vi bjuder in spelmän från gränsande län, och hoppas
på ett fullbokat hotell och en fin fest! 2012 avgörs framtiden för stämman. Fullt hotell ger oss; bar till 02.00 och
dansspel på övervåningen natten ut... Möt upp, spelemän!

Boka middag och rum på Stora hotellet

Förrätt och varmrätt, kaffe och chökladbit 225:-(dryck tillkommer)
795:-/dubbelrum och 695:-/enkelrum. OBS. senast 3/10
tel. 0433-10730 • E-mail: info@storahotelletmarkaryd.se

Info Spelmansstämman,

Laif Carr, Musik i Syd, 0702988141

Småland
Gånglåt från Skärsjödal
Mäster Karls Polska, nr. 21
Johan Magnus Dals polska nr. 38
J.P. Landholms vals nr. 10
Skåne
Skånevalsen
Ola Nilssons Lans Polska nr. 60
Carl-Eriks Gånglåt nr. 5
Kerstin Anderssons vals
Halland
Bondessons vals nr. 13
Kadrilj Finkanett, Häfte II , nr. 16
Hallands Spelmäns gånglåt nr. 20

Vi hoppas att ni förbereder
något särskilt fint/klämmigt/
roligt/intressant inslag till
konserten efter allspelet.
Anmäl till spelledaren under
övningspasset kl. 13-14, så att
han kan sätta samman ett bra
program.

!
a
n
om

Välk
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Redaktör: Håkan Dackman, 0414-602 51

ger publiken ett hälsobringande lyckorus!
Sver är en väloljad maskin som bjuder
upp till en äkta, norsk fest med dram,
hallingkast och slagsmål.
Sver är Olav Luksengård Mjelva, Anders
Hall (båda fiol, altfiol og hardingfela),
Leif Ingvar Ranøien (durspel), Adam Johansson (gitarr) og Jens Linell (slagverk).
Mer om Sver kan du läsa på ww.sver.biz.
Malmö Folk som ju, som många redan
vet, utsågs till årets arrangör på folk
musikgalan i våras, fortsätter sitt 20-års
jubileum med detta program.

Lördag 8 sept
Stormsteg

Våra priskompisar från galan i våras. “En
trio som med stormsteg tagit sig in på
den svenska folkmusikscenen. Underfundiga arrangemang, tätt och intensivt
samspel och stark känsla för tradition.”
Så löd motiveringen när de prisades som
Årets nykomling.
Nu är de tillbaka i stan, trion som både
skapar magi med drömsk stillhet och får
dansgolvet att koka! Med sig har de den
kritikerrosade debutskivan Leaps and
bounds.
Stormsteg är Sandra Marteleur (fiol, altfiol), Bridget Marsden (fiol), Erik Ronström
(gitarr).

Tidigare samma dag år det spelkurs med
Olav Mjelva . En unik chans att lära dig
Røroslåtar och speltricks från en av Norges mest efterfrågade spelmän, missa det
inte! OBS: Begränsat antal platser, anmäl
dig senast 15 sept till info@malmofolk.
se eller 076-252 45 36. Mer information
kommer på hemsidan inom kort.

Lördag 10 nov
Beata Bermuda

Med ett opolerat sound som vittnar om
styrka och integritet spelar Beata Bermuda rakt in i lyssnaren. Vare sig det gäller
traditionella låtar eller nyskrivet material
sätter de sin omisskännliga prägel på det.
Tre fioler och röster bildar en enhet som
speglar medlemmarnas olika karaktärer,
en kombination som ger obändig energi
och nerv i musiken.

Mer om Stormsteg kan du läsa på www.
stormsteg.nu.

Beata Bermuda är Linnea Aall Campbell,
Hanna Andersson och Samantha Ohlanders. Mer om Beata Bermuda kan du
läsa på deras egen sida: beatabermuda.
blogspot.se

Lördag 6 okt
Sver

Lördag 8 dec
Ellika, Solo & Rafael

trumslagaren Rafael Sida, känd från bl.a.
Ale Möller Band, har anslutit sig och nya
låtar väcks till liv.
En trio som kryper in i varandras musik
och in under huden på lyssnaren. Det
blir en enda stor svängfest med impulser
från hela världen. Upp och hoppa här ska
dansas!
Lokalen är Barnens Scen (utom 8 sept) i
Folkets Park, ingång från Falsterbogatan.
Det krävs medlemskap eller att man är
gäst till medlem för att komma in. Medlemsavgiften 40 kr för 2011 kan betalas
till Plusgiro 98 88 58-7, Malmö Folkmusik
förening.

Dansutlärning

Vi har också i höst en kort danskurs för
dem som känner sig osäkra på danserna
kl 19-19.45 före alla danskvällar. Priset är
20 kr, det krävs ingen föranmälan, det är
bara att komma.
Om du har frågor eller synpunkter är du
välkommen att ringa någon av oss:
Brita Björs
Magnus Norén
Håkan Dackman
Annika Sylwan
Anna Jönsson
Jesper Brunholm-Scharff
Anna Carlberg-Kriig
Johan Rehnqvist
Olle Ekman

0762 52 45 36
0730-88 40 70
0414-602 51
040-23 24 21
040-92 71 32
040-644 40 38
040-29 07 53
0708-92 95 36
0701-48 14 46

Sver levererar en musikalisk skål till
festen, flickorna, musiken och livet!
Från folkmusikens djupaste klangbotten
mejslar de fram en så kraftfull ljudmassa
att svetten rinner. Det energiska samspelet pumpar liv i slitna vardagshjärtan och

Ellika Frisell är en av de stora folkmusikfiolisterna och hon har sedan länge
samarbetat med koravirtuosen Solo
Cissokho och tillsammans utforskar de
mötet mellan Sverige och Senegal. Nu har
de dessutom fått tillökning i och med att

Hemsida: malmofolk.se

VITTSJÖ

MARKARYD

Lördag 15 sept
Spelmansträff

Lördag 6 oktober
Spelmansstämma

Förr i tiden satsade spelmännen en heldag
i Markaryd. Hotellet var abonnerat, man
åt, drack och spelade... Många har sagt,
att det är så stämman i Markaryd skall
vara. Vi bjuder in spelmän från angränsande län, och hoppas på ett fullbokat
hotell och en fin fest!

Vandrarhemmet Wittsjöskog.
Allspel kl 13.30, därefter buskspel. Spelmän/kvinnor, publik, dansare m m hälsas
varmt välkomna. Fika ca kl 15, middag kl
18., beställ middag senast 9 sept.
Info och matbeställning:
Boel och Malin Bengtsson 0451-230 48
Gunnar Olofsson 0451- 224 47.
Arrangör: Bygdespelarna
Hemsida: www.nogg.se\bygdespelarna

Hjärtligt välkommen till spelmansstämma
på Kulturhuset på Storgatan 1 och Stora
Hotellet i Markaryd.
Kl 12.30 Samling i Kulturhuset
Kl 13 Övning i allspel
Kl 14.30 Konsert i folkton. Riksspelman
Peter Pedersen spelar och berättar om sitt
musikliv.
Kl 16 Stort allspel & uppspel .
Spelledare: Riksspelman Laif Carr Olsen
I foajen serveras det kaffe, dopp och
fralla hela eftermiddagen, med buskspel
förstås...
Kl 18 Middag och efterspel på Stora
Hotellet.
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Tack till Malmö Kulturstöd, Statens
kulturråd, Musik i Syd och Kulturens
bildningsförbund för deras bidrag.

2012 avgörs framtiden för stämman. Fullt
hotell ger oss bar till 02.00 och dansspel
på övervåningen natten ut. Möt upp,
spelemän!
Boka middag och rum på Stora hotellet
senast 3 okt på 0433-107 30 eller e-mail
info@storahotelletmarkaryd.se .
Info Laif Carr, 0702- 98 81 41
Arrangör: Musik i Syd

MIX MUSIK

DUNKERS

LUNDS STUDENTERS
FOLKDANSLAG

Fredag 28 sept
Hermeto Pascoal Duo
Norra Brasilien

Torsdag 4 okt
University of Gnawa

Torsdag 27 sept kl 19.30
Hazelius & Hedin

Fredag 12 okt
Trio Petrakis - López Chemirani trio

Måndag 4 nov kl 19.30
Marco Flores

Marocko

Lutor runt Medelhavet

Fredag 2 nov
Östblocket
Balkanmusik

Onsdag 7 nov
The Touré – Raichel Collective
Fredag 30 nov
Anthony Joseph
Fredag 7 dec
Nidi d’Arac
Syditalien

Hemsida: www.mixmusik.com

HELSINGBORG
Brunnsberga
Fredagar 28 sept och 25 nov

Danskvällar med skånska folkmusikanter.
Dansutlärning från kl 18.30, spel till dans
från 19.30.
Brunnsberga ligger bakom Icabutiken
Brunnen, Gustavslundsvägen 2
Arrangör:
Folkdansens Vänner, Helsingborg
www.folkdansensvannerhbg.se

Svensk folkmusik

Flamenco

Torsdag 29 nov kl 19.30
Carminho
Fado

Torsdag 24 nov kl 19.30
Nuevo Tango Orquestra

Lär dig dansa gammeldans, polskor och
kadrilj!
Söndagar med början 9 sept på Kloster
gårdens fritidsgård för nybörjare kl 18.3020.30 och fortsättare kl 20-21.30 . Levande
musik.
Du behöver inte vara student, behöver
inte ha partner med! Bara kom!
Info: Stig Hellemarck, 040-796 45, info@
lundsstudentersfolkdanslag.se

Info:
Dunkers Kulturhus 042–10 74 00,
www.dunkerskulturhus.se

Hemsida:
www.lundsstudentersfolkdanslag.se

JÖNKÖPING

Folkdansföreningen Balkanfötter inbjuder
till internationell folkdans (mest danser
från Balkan) på torsdagar från 6 sept i
IOGT/NTO:s lokal, Bantorget 5 i Lund, kl
19.30 -22.30, lättare danser till kl 21,

Lokal: Kulturhset Spira.

Lördag 15 sept
Punsch
Lördag 20 okt
Maria Lärka Lundback &
Jon Lundback

BALKANFÖTTER

Info: Marie-Louise Wall, 0762-20 84 29.
Hemsida: balkanfotter.dinstudio.se

Lördag 17 nov
Spelmansstämma i advent
Arrangör:
Vätterbygdens folkmusikförening
Info: Iréne Lindström, 036-30 18 23
Hemsida: www.vff.nu

DANMARK
FOLKETS HUS

Folkets Hus’ spelmanslag håller
Ramslag den andra fredagen i varje månad i Cirkus Paniks lokaler på Skjulhøj

allé 21 i Vanløse.

Dansk och svensk spelmansmusik.
Knytkalas kl 19, spel och dans kl 20-24.

Fredagar 14 sept, 12 okt, 9 nov
Info:
Christina Jørgensen, +45 44 84 22 67.
Hemsida:.spillefolk.dk

KØBENHAVNS
FOLKEMUSIKHUS

HOLTE
FOLKEMUSIKHUS

Lördagar 6 okt, 3 nov, 1 dec

Lördagar 8 sept, 13 okt, 10 nov
och 8 dec

Danskvällar en lördag i månaden på
Hillerødsgades skole Ørholmgade 8 på
Nørrebro med start kl 19.

Lördag 5 jan 2013
Nyårsbal

Öppna folkmusikkvällar ordnas i Pilehuset, Øverødvej 27, Holte.

Info: Steen Thorbek +45 45 80 00 38
Hemsida: www.holtefolkemusikhus.dk

Info:
Henrik Jørgensen, +45 39 20 15 33.
Hemsida: www.kfmh.dk
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AVS
Skånes Spelmansförbund
Ädelstensvägen 41
SE-226 51 LUND
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Kalendarium hösten 2012
september

1 lör
2 sön
3 mån
4 tis
5 ons
6 tors
7 fre
8 lör
9 sön
10 mån
11 tis
12 ons
13 tors
14 fre
15 lör
16 sön
17 mån
18 tis
19 ons
20 tors
21 fre
22 lör
23 sön
24 mån
25 tis
26 ons
27 tors
28 fre
29 lör
30 sön

Malmö Folk

Vittsjö + Kulturnatt Lund

Dunkers
Helsingborg + Mix Musik

oktober

1 mån
2 tis
3 ons
4 tors
5 fre
6 lör
7 sön
8 mån
9 tis
10 ons
11 tors
12 fre
13 lör
14 sön
15 mån
16 tis
17 ons
18 tors
19 fre
20 lör
21 sön
22 mån
23 tis
24 ons
25 tors
26 fre
27 lör
28 sön
29 mån
30 tis
31 ons

Not- och skivförsäljning
Skånelåtar för
småspelmän CD’n,
dubbel-CD med samtliga 60 låtar i låtboken
med samma namn.
CD – 150:- (140:-)
Thure o Sigvard på
nya äventyr, folkmusik-pilsnerfilm med
Mathias Lundgren m.
fl. elever vid Malungs
folkhögskola
DVD – 80:- (80:-)
Zorns Silver, film
och bok om
riksspelmän av Per
Bergkvist. Innehåller
även en komplett
lista över alla som
fått Zorns silvermärke.
DVD – 200:- (200:-)
Bok– 150:- (150:-)
DVD+bok – 300:- (300:-)

Img Gray/8
Img CMYK/8
Gradient

november

Mix Musik
Malmö Folk + Markaryd

Mix Musik + Linköping
Linköping

Höstträff

1 tors
2 fre
3 lör
4 sön
5 mån
6 tis
7 ons
8 tor
9 fre
10 lör
11 sön
12 mån
13 tis
14 ons
15 tors
16 fre
17 lör
18 sön
19 mån
20 tis
21 ons
22 tors
23 fre
24 lör
25 sön
26 mån
27 tis
28 ons
29 tors
30 fre

Mix Musik
Dunkers

Mix Musik

Malmö Folk

Helsingborg

Dunkers
Mix Musik

december
1 lör
2 sön
3 mån
4 tis
5 ons
6 tors
7 fre Mix Musik
8 lör Malmö Folk
9 sön
10 mån
11 tis
12 ons
13 tors
14 fre
15 lör
16 sön
17 mån
18 tis
19 ons
20 tors
21 fre
22 lör
23 sön
24 mån
25 tis
26 ons
27 tors
28 fre
29 lör
30 sön
31 mån

Här presenteras de mest aktuella artiklarna. Hela vårt stora sortiment av äldre
notböcker, skivor, kasetter hittar du på vår hemsida www.skspf.org
Nema Problema,
Lundagruppen som
spelar Balkanmusik.
CD – 120:- (120:-)

Grannar
Sofiagatan,
CD – 120:‑ (120:‑)

Totakt-pols, Danska
Chokladfabriken,
polskor i tvåtakt
demo
samlade och tolkade
CD – 50:- (50:-)
av Åke Persson,
Kristian Bugge m.fl.
CD – 150:- (140:-)
Jubileumslåtar
Notbok – 80:- (70:-)
2007, Låtbok till
CD+notbok
SSR:s 60-årsjubi– 200:- (180:-)
leum med tre
allmänt spelade
Skånska Körens
Visbok, av Christer låtar från varje landskapsförbund –
Lundh. Noter till 59 250:- (200:-)
skånska visor, en CD
Musiken kring
med konsert och en
Ramlösabrunn, 56
övnings-CD med
låtar efter Nils och
alla melodier och
Ida Larsson, Bengt
stämmor tydligt. –
Drill, och Jöns
240:- (240:-)
Persson, Nothäfte
– 250:‑ (200:‑)

Omtyckta Skånska
allspelslåtar, 36 av
Skånes populäraste
allspelslåtar.
Nothäfte –
60:‑ (50:‑)

Hela sortimentet med äldre artiklar finns på:

www.skspf.org ->Försäljning

A

lla priser är inkl. moms. Priser
inom parentes är medlemspris.
Portokostnad tillkommer. Beställ
ningar sändes till:
Mats Emanuelsson, epost:
mats-emanuelsson@telia.com

