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Hej spelmanskamrater!
När du har detta Bladet i din hand återstår väl inte
stort mer än ett par, tre veckor till vårt årsmöte. I år
kommer vi att husera på Folkhögskolan i Skinnskatteberg, ett ställe som bör funka bra. Givetvis hoppas vi
på ett välbesökt möte, och förhoppningsvis får vi
njuta av både vissång och spel. Annars blir det sedvanliga årsmötesförhandlingar och gott fika. Kom
gärna fullproppad med nya goda idéer (och med förslag om hur de kan genomföras).
Kajsa, vår redaktör, avgår som tidigare meddelats,
och ord. styrelsemedlemmen LivEllen som troligen

flyttar till hösten måste också ersättas. Ingen semester
för valberedningen inte!
I övrigt gratuleras vår duktiga sekreterare Ann-Britt,
som fyllde jämna år häromsistens. Hon fick förstås
musikalisk uppvaktning av den övriga VSF-styrelsen,
liksom av en hel drös andra spelmän. Än en gång stort
GRATTIS från alla dina vänner i Västmanlands
Spelmansförbund!
Välkomna alla till årsmötet!
Kjell

Ny medlem

Visste du att…

Vi har sedan senast fått en ny medlem. Per Mårtensson, Västerås, hälsas mycket välkommen.

vi numera kan använda Internet för att botanisera
bland folkmusiklåtar? Svenskt visarkiv och Statens
musiksamlingar har gjort det möjligt att ta del av
innehållet i svenska Folkmusikkommissionens samlingar (en del av dessa publicerades i form av Svenska
låtar 1922 — 1940 och Svenska folkliga koralmelodier
från Gammalsvenskby och Estland 1945) och Musikmuseets samling av spelmansböcker.

Riksförbundets senaste
låthäfte
Sveriges Spelmäns Riksförbund gav år 2007, för att
fira sitt 60-årsjubileum, ut ett häfte med låtar från alla
Sveriges landskap. Med häftet följer två CD-skivor,
så man kan lyssna också. Västmanlands Spelmansförbund har några exemplar till försäljning. Medlemmar betalar 200 kr jämte portokostnad. Vill du köpa
häftet? Ta i så fall kontakt med Lars Englund,
021-13 53 06.

Här finns omkring 45 000 sidor med nedtecknade
låtar, visor och koraler.
Adressen är www.smus.se

Vad vill du läsa om i
Bladet?
Skicka bidrag till Lars Englund, Regementsgatan 16,
723 45 Västerås eller lars.englund@tele2.se. Skriv till
exempel en giftig insändare som höjer pulsen och
ansiktsfärgen hos övriga medlemmar.

Västmanlands Spelmansförbund

www.vsf.u.se
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Spelmansstämma på
Köpings museum

Medlemsavgift och
medlemskort

Lördagen den 12 januari slogs portarna upp för årets
första spelmansstämma. Den gick av stapeln på
Köpings museum som återupptog en tidigare
mångårig tradition. Jag har forskat i gamla noteringar
och funnit att senast det begav sig var den 12 januari
1991, alltså för 17 år sedan. 1992 var stämman i
Kungsör, sedan förlades stämman 1993 och 1994 till
Volvogården i Köping.

Med den här utgåvan av Bladet skickar vi inbetalningskort för medlemsavgiften för år 2008 och ditt
medlemskort. Betala avgiften senast den 31 mars.
Medlemskortet kan du använda för att få rabatt på
entréavgiften till vissa av de konserter som Västmanlandsmusiken arrangerar.

Instrumentförsäkringen

Ett 40-tal spelmän och drygt ett 100-tal åhörare hade
samlats i den trevligt inredda lokalen.
Allspelet leddes med van hand av Ulf Svansbo. Sedan
formades mer eller mindre ett tiotal spelgrupper för
framträdanden, allt under en positiv och gemytlig
anda. Samtidigt pågick buskspelet för fullt i muséets
övriga utrymmen.

Av Spelmansförbundets drygt 180 medlemmar är det
hittills bara ett dussintal som anslutit sig till den
musikinstrumentförsäkring som Sveriges Spelmäns
Riksförbund och Folksam kommit överens om. Ta
inte risken att själv behöva stå för hela kostnaden för
reparation om ditt instrument råkar ut för en skada!

Fram emot 18-tiden var de flesta nöjda efter en
mycket trevlig eftermiddag i glada spelvänners lag.

För mera information, ta kontakt med Lars Englund,
telefon 021-13 53 06.

Jag och många med mig hoppas på en fortsättning
kommande år.
John Erik Hammarberg

Lördag 1 mars

Kalendarium
Fredag 14 mars

Klockan 19: Konsert och dansstuga med Irmelin i
Lilla salen, Västerås Konserthus

Spelmansstämma på Munktellarenan, Eskilstuna
Mellan 10 och 12 kan man delta antingen i

Fredag 14 mars

• Spelstuga för fiolspelmän med Carina Normansson,
• Spelstuga för nyckelharpsspelmän med Josefin
Berglund,
• Spelstuga för gitarrister med Christer Odén
(normalstämd gitarr) eller
• Visstuga med Johanna Krumlinde

Klockan 19: Folkmusik på Westerqvarn
Fredag 11 april
Folkmusik på Westerqvarn. Medverkar gör Kapell
Fagrell.
Lördag 12 april

För att delta i någon av spelstugorna eller visstugan
betalar man 50 kr. För bokning av plats, ring Bosse
016-42 0715 eller Roland 016-35 32 54.

Klockan 18: Konsert med WestMannaFolk i Norbergs kyrka
Fredag 18 april

Spelmansstämman börjar klockan 13. Rekarne Folkdansgille medverkar. Mat, kaffe m m serveras.

Klockan 19: Spelstina — konsert och dansstuga i Lilla
salen, Västerås Konserthus. Ett antal högst kompetenta
damer som spelar låtar bland annat efter Spelstina, en
av de stora spelmansprofilerna i Torsåker, Gästrikland.

Klockan 18 börjar dansen. För bokning av tid på
scenen, ring Bosse 016-42 07 15 eller Roland
016-35 32 54.
Mera info finns på www.leffew.se.
Lördag 8 mars
Klockan 13: Spelmansförbundets årsmöte på Bergslagens folkhögskola, Skinnskatteberg
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