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Västmanlands Spelmansförbund
Höstträff Västmanlands spelmansförbund 2008

FOLKMUSIKFEST
Lördag 4 oktober 2008,
Kl. 14.00 – 23.00 ca

Klackbergsgården, Norberg
• Allspel kl. 14.00 – 14.20
• Uppspel - spellista ca kl. 14.20 – 16.30
Spännande grupper från när och fjärran!
• Visstuga ca kl. 17.00
Eva Tjörnebo besöker oss!
• Buskspel - alltid
• Dans kl. 19.30 – 23.00

OBS: Viskurs med Eva Tjörnebo kl. 11.00 – 13.30
Kursen kostar 100 kr, begränsat antal. Anmälan till Majja Neverland,
070-220 10 06. Info: www.viskompaniet.se eller Majja.
Servering, möjlighet till övernattning

Arrangörer:
Västmanlands Spelmansförbund
WestMannaFolk			
www.westmannafolk.se		

www.vsf.u.se

Mats Hellstrand, 0705-83 80 03

Kjell Wahlberg, 021-18 55 13
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Byss Kalle stämman 2008

Salastämman 2008

Den sjuttonde augusti gick Västerås Spelmansgilles resa till spelmansstämman i Älvkarleby.
Regnet hängde hotande över oss när bussen
avgick kl. 9 från parkeringen vid Vallby. SMHI
hade lovat regn och jag antar att detta skrämde
bort en del spelmän, så vi hade gott om plats i
bussen.

Årets spelmansstämma i Sala hölls även i år
på Väsby Kungsgård. Ca 25 spelmän kom till
allspelet som startade med marsch till Äppelbo
gånglåt från stenen på andra sidan den lilla vita
bron. Bron svajade betänkligt när alla spelmän
kom marscherande i takt över den. Stämman
fortsatte med allspel och folkdansuppvisning.
Över hundra besökare kom för att titta, lyssna
och dricka kaffe. Kaffebryggaren gick varm i
kaffeserveringen. Fler spelmän dök upp senare
under dagen. Så småningom spelades det upp
till dans på logen och i vagnsmuseet pågick
buskspel. Fram emot kvällen så hade musiken
klingat av.

Vi anlände till stämman ca. 11.15 och där
var det som vanligt d.v.s. fritt inträde och
en lunchbiljett till spelmännen. Ett mycket
sympatiskt initiativ som rekommenderas till
alla arrangörer.
Kl. 12 kom ett spelmanståg från kyrkan
spelande Hellstedts brudmarsch. Vi slöt upp
vid minnesstenen och där tog Leif Alpsjö hand
om ledarskapet. Det spelades A-mollvalsen
och klockstapelvalsen efter Byss Kalle sedan
följde några andra upplandslåtar. För att hejda
regnet spelades aven trollens brudmarsch men
effekten av den låten uteblev så vid 1-tiden
började regnet falla. När inte trollen kunde
hjälpa oss med bättre väder så fick vi spela i
kyrkan men det blev ingen bättring i vädret
ändå.
Men ingenting kan hejda ett gäng spelmän
som samlats till stämma. Vi spelade i kyrkan.
Inne på serveringen spelade två stora gäng och
i alla små stugorna på området hördes valser,
polskor, schottisar m.m.
Så när hemfärden anträddes kändes det bara
bra. Vi hade spelat med kända och okända och
umgåtts på det där sköna avspända sättet som
spelmän och dansare brukar göra.
Sen några ord om förtäringen. Jag brukar
alltid börja med kaffe och en ljuvlig laxmacka.
Arrangörerna stod för lunchen, pytt i panna
med rödbetor, macka, dricka och kaffe.
Ett stort tack till Västerås spelmansgille, till
alla spelkompisar, till vår säkre chaufför och
till arrangörerna av Byss Kallestämman. Jag
kommer gärna nästa år också.

/ Ann-Britt Sommer

Grattis Josefina till silvermärket!
Josefina Paulson har i årets
Zornuppspelning i Delsbo blivit
riksspelman. Hon fick det för ”livfullt
och skickligt nyckelharpsspel i
Upplandstradition”. Josefina har gått på
Eric Sahlströminstitutet i Tobo, och nu har
hon börjat på Kungliga musikhögskolans
folkmusikprogram i Stockholm.

/ Bosse Eriksson
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Grattis Carina till
kulturstipendiet!

Framfötter visade i Delsbo
Vid årets Zornmärkesuppspelningar i Delsbo
fick två västmanländska spelmän hedrande
utmärkelser.

Carina Normansson har fått ett
kulturstipendium på 20 000 kronor av
Landstinget Västmanland. Hon får det
för sitt arbete med att dokumentera och
föra den västmanländska folkmusiken
vidare. Hennes målsättning nu är att
levandegöra den musik som finns
dokumenterad i Västmanland.

Peter Westerlund, Norberg, fick Zornmärket i
brons för dansant låtspel.
Josefina Paulson, Västerås, fick Zornmärket i
silver för livfullt och skickligt nyckelharpospel
i Upplandstradition. Således ytterligare en
riksspelman i våra trakter.
Vi gratulerar båda.

Hej alla vissugna!
Vi får ett kärt besök till Norberg i höst! I samband
med folkmusikfesten lördagen den 4 oktober på
Klackbergsgården i Norberg blir det viskurs/workshop
med Eva Tjörnebo,
känd vissångerska från Sörmland.
Kursen håller på mellan 11.00 och 13.30- 14.00.
Därefter börjar programmet för folkmusikfesten där
kursen också är med och framför några visor. Kanske vi
kan tralla till dans på kvällen dessutom.
Kursen kostar 100:- och antalet är begränsat så anmäl
dig så snart du kan till Majja via mail eller telefon
070/220 10 06
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Lördag 4 oktober 14.00 - ca. 23.00

Lördagen den 4 oktober 11.00 - 13.30

Höststämma, Klackbergsgården, Norberg
(med bl.a. Westmannafolk)

Viskurs/workshop med Eva Tjörnebo,
känd vissångerska från Sörmland.
Kursen håller på mellan 11.00 och 13.30- 14.00. Därefter börjar programmet för folkmusikfesten där kursen
också är med och framför några visor.
Kursen kostar 100:- och antalet är begränsat så anmäl
dig så snart du kan till Majja via mail eller telefon
070/220 10 06

FOLKMUSIKFEST
Allspel kl.14 – 14.20
Uppspel - spellista ca kl. 14.20 – 16.30
Spännande grupper från när och fjärran!
Visstuga ca kl. 17
Eva Tjörnebo besöker oss!
Buskspel - alltid
Dans kl. 19.30 – 23.00
Serrvering, möjlighet till övernattning

Lördag 11 - Söndag 12 oktober
Linköping folkmusikfestival
med bl.a Westmannafolk

Arrangörer
WestMannaFolk
Mats Hellstrand 0705-83 80 03
Västmanlands Spelmansförbund
Kjell Wahlberg 021-18 55 13

Lördag 25 oktober
Oktoberstämma Uppsala konserthus
Allspel, buskspel, konserter, vis- och spelstugor,
viskurs, två dansgolv, polskeutlärning.
Förstämma fredag 24 oktober kl. 20.

Bladet via e-post?

Nya medlemmar

Skulle du föredra att i framtiden få Bladet via
e-post i stället för på papper? I så fall, skicka ett
meddelande till lars.englund@tele2.se. De som inte
hör av sig med ett sådant besked kommer självklart
att få pappers-Blad alldeles som hittills.

Sedan senast har Västmanlands
Spelmansförbund fått tre nya medlemmar. De
är
•
•
•

Anna Ljungberg, Arboga,
Bo Bergström, Västerås och
Karolina Eriksson, Sala

Välkomna!

KOM IHÅG!

Vill du bli medlem?

Allt material du tycker kan passa i Bladet skickar
du till redaktören: claes-goran@klockar.com.
Text och gärna bilder välkomnas!
Mvh / Claes-Göran Klockar

Kontakta vår kassör Lars Englund 021-135306

Västmanlands Spelmansförbund - www.vsf.u.se
Ordförande
V. ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Kjell Wahlberg		
Per Torelli		
Lars Englund		
Ann-Britt Sommer		
Liv Ellen Hellstrand		
C-G Klockar		
Kajsa Karlsson		

021 - 18 55 13
021 - 35 88 69
021 - 13 53 06
0224 - 192 14
073 - 7142473
021 - 13 05 00
0581 - 418 65

Redaktör: Claes-Göran klockar
Ansvarig utgivare : Kjell Wahlberg
Artiklar, tips, debattinlägg, uppgifter till kalendariet, ja
överhuvudtaget allt som rör oss spelmän skickas till:
claes-goran@klockar.com

Låtkommitté
Kjell Wahlberg, Majja Neverland och
		
Carina Normansson
Suppleant Linda Jansson
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