
Kulturföreningen Tillsammans
en folkmusikarrangör i Västerås

Tillsammans startade ”Folkligt Värre” 
hösten 2009. Förutom egna arrangemang 
och stöd till andras så görs framträdanden 
och workshops i svensk folklig sång, musik och 
dans. Utbyten genomförs på lokal, nationell
och internationell nivå, t ex 2007/2008 med 
Kroatien-Dalmatien och 2012/2013 med 
Spanien-Andalusien.

Vill du bli medlem och hjälpa oss att  
arrangera Folkligt Värre?

Kontakta då vår ordförande Mats Forsell.
E-post: matsdforsell@gmail.com
Telefon: 070-66 888 38

Du hittar oss på Facebook: ”Folkligt Värre”.
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HÅLLPUNKTER FÖR KVÄLLARNA
18:00  Visstuga
19:00  Dansinspiration i folkliga danser      
20:00  Öppen scen med dans efter spellista

Ett arrangemang av Kulturföreningen Tillsammans  
med stöd av Västerås stad och Västmanlandsmusiken.

Samvaro i folkmusikens tecken första freda’n 
i månaden i Skerike Bygdegård. 
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OBS! Ny lokal: Skerike Bygdegård 1  
Kävsta, 725 93 Västerås 

Välkomna!
Entré: 70:- / vuxen över 18 år 
kontant eller swish

OBS! 

Välkomna!
Entré: 70:- / vuxen över 18 år 
kontant eller swish

131
Vallbymotet

Avtag

Hitta hit



17:30  Välkommen!

20:00 Danskväll

Buskspel när du vill 

Kom och fyll platserna i visstugan som 
inleder helkvällen i folkmusikens tecken. 
Vi sjunger visor och inspireras av varandra 
tillsammans med inbjuden visledare. 

Ta chansen att testa dansstegen innan den 
fria dansen börjar. Passa på att lära dig mer av 
kvällens inbjudna dansinspiratör. 

Här finns rum för den som vill spela med 
andra och även för dig som vill lyssna.

18:00 Visstuga

19:00 Dansinspiration 

Dörren öppnas och du kan stiga in i en ny 
värld! Ta chansen att på ett otvunget sätt 
möta den traditionella folkliga kulturen.

Nu fortsätter kvällen i ett friare flöde.  
Dansen pågår hela fredagskvällen tills  
dansarna dånar och spelmännen svimmar!

Ta med egen fikakorg

Förfriskningar kommer att finnas.


