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Hej och god fortsättning!

Nytt år, nya insatser – VSF:s styrelse har tillsammans med andra engagerade under hösten jobbat på ett 
nytt projekt. Vi tänker oss en riktig folkmusikfest mitt i ljuv sommartid. Lite avlägset nu kanske, men gott 
att fundera över när årstiden är som mörkast.

Nu kan det sägas: Det blir en fest! Vi kallar projektet för ”Folkmusik på Brunnen”, och detta skall alltså 
gå av stapeln på Sätra Brunn till sommaren, närmare bestämt lördag – söndag den 11 – 12 juli. Tanken är 
att det (förutom buskspel precis som på vilken spelmansstämma som helst) ska bli konserter, wörkshops, 
dans, folkmusikpub, visstuga, musik från scener ute och inne…..

Vi hoppas kunna kontraktera en mycket välkänd och etablerad folkmusikgrupp för en pangkonsert i
kyrkan på Sätra brunn på lördagkvällen. I vår strävan att kunna bjuda på en verklig fest har vi starkt stöd 
av ledningen för Sätra Brunn förstås. Dessutom från Västmanlandsmusiken, Sala kommun, Sensus studie-
förbund m.fl.

Så håll upp ögonen efter mer om Folkmusik på Brunnen! Vi planerar en egen hemsida, som vi kommer att 
uppdatera vartefter. Vi kommer att länka till denna från VSF:s hemsida, så det ska inte behöva bli några 
problem att besöka hemsidan.

Reservera den 11 – 12 juli 2009 för folkmusikfesten!

Lev väl! / Kjell

2010 går vi man och kvinna ur huse!

I brev från kommittén för Zornmärkesjubileum 2010 har vi fått nedanstående upplysning i sammanfatt-
ning: 2010 är det 100 år sedan Anders Zorn och Nils Andersson tog initiativet till uppspelningarna på 
Skansen. Detta vill kommittén lyfta fram.
Den 6-8 augusti 2010 vill man visa på vad svensk fölkmusik och dans står för idag. Man vill gärna se att 
Skansen, Nybrokajen, Kungsträdgården och andra platser i Stockholm präglas av många spelmän och 
dansares aktiviteter.
Deltagande spelmän och spelmanslag deltar på egen bekostnad. Kommittén vill att landskapsförbunden 
tar initiativ till arrangemang med spel- och dansstämmor i anslutning till olika spelplatser.

För att SSR ska kunna få en överblick vill man att förbunden senast vid årsmötena tar ställning till med-
verkan och så snart som möjligt därefter hör av sig till SSR med besked om på vilket sätt man avser med-
verka. VSF hoppas att så många som möjligt av medlemmarna vill delta.
Hör snarast av er till styrelsen och meddela om och hur ni avser att ställa upp. Visst ska vi väl visa upp 
vår fina västmanländska folkmusik den 6-8 augusti 2010?!
/ Styrelsen för VSF



Lördagen den 6:e december 
hade Västerås spelmansgille sin 
sedvanliga vinterstämma på 
biblioteket.

Ovanligt många spelmän kände lust att dra några 
låtar i denna trista decemberdag då regn och slask
dominerade. Ett pampigt allspel under ledning 
av Per Torelli inledde stämman och sedan fick vi 
höra gillets durspelare framträda med några låtar.

Efter detta kom en trevlig överraskning. Vi fick 
höra ett framträdande av Westmannafolk med 
Carina Normansson som frontfigur. Detta blev 
stämmans höjdpunkt och jag hoppas verkligen att 
ni återkommer flera gånger till oss med er friska 
och medryckande musik.

Djurgårdslaget från Eskilstuna spelade också för 
oss. Alltid trevligt att höra er, det känns som ni 
hör hit på något sätt.

Vi fick även höra en alldeles nybakad riksspel-
man nämligen Josefin Paulsson som tillsammans 
med två spelkompisar (Emma Svensk och Folke 
Dahlgren) gjorde ett mycket bra framträdande. 
Musikaliskt och proffsigt tycker jag.

Som avslutnig på scenframträdandet spelade Duo 
Fagrell lyriskt och finstämt några låtar.

Spelmansgillet bjöd på fika och sen blev det 
”buskspel”bland bokhyllorna.

En trevlig dag med goda vänner och fin musik var 
till ända.
/ Bo.spelman.

Spelmansstämman i Köping
 
Så här i början av året kan det kännas lite tunnsått 
med evenemang för oss spelmän.
Som tur är finns kämpar som bjuder in oss på 
speltillfällen svältfödda stackare till att träffas 
för att spela tillsammans och lyssna till varandra. 
Spelmansstämman på Köpings museum har på 
nytt blivit en tradition tack vare Ulf Svansbo.
Det uppskattar vi verkligen.
Publiktillströmningen i år var inte på långa vägar 
lika stor som förra året, men det är inget att hänga 
läpp för. Man har precis så roligt som man gör 
sig, eller hur?
Ni som inte kom till Köping missade en mycket 
trevlig tillställning. Jag tycker ni ska ta skadan 
igen nästa år.
 
Lars Englund
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Bladet via e-post?
 
Skulle du föredra att i framtiden få Bladet via e-post i 
stället för på papper? I så fall, skicka ett meddelande 
till: lars.englund1@comhem.se. De som inte hör av 
sig med ett sådant besked kommer självklart att få 
pappers-Blad alldeles som hittills.

Har du låtit försäkra dina instrument?

Om inte, passa på att göra det. En olycka händer så 
lätt. Ta kontakt med Lars Englund, 021-13 53 06, lars.
englund1@comhem.se, för mera information.

Midvinterstämman i Kallhäll

är en pålitlig magnet för människor som gil-
lar folkmusik. 375 spelmän och en publik som 
fyllde både sitt och ståplatser är ju ett resultat 
som är glädjande i dessa tider så fyllda av musik 
utan innehåll.
Inledningstalet hölls av f.d.statsrådet Ingela
Thalen och sen drog allspelet igång.
Scenprogrammet var varierat och bra.
Vi fick se och höra spel och dansgrupper av 
många slag och samtliga framträdde med glatt 
humör och god inlevelse.
T.ex.framträdde en färsk riksspelman på
säckpipa nämligen Olle Gällmo från Uppsala.

Vår frejdiga trio på munspel Munväder gjorde ett 
bejublat framträdande.

Eva Tjörnebo med Viskompaniet var också i 
elden både på scen och med 2 visstugor.Starkt 
jobbat.

I vanlig ordning följde sedan buskspel och dans-
instruktion. Kvällen avslutades med dans men då 
hade jag åkt hem.

En eloge till arrangörerna som hade fint flyt i 
hela arrangemanget.
/ Bo.spelman.

7/3 Vårstämma på Munktellarenan i Eskilstuna.

Servering: mat och kaffe, mm

Arr. Eskilstuna Spelmansgille och Rekarne Folk-
dans Gille
Medarr. Södermanlands Spelmansförbund och 
Eskilstuna Kultur
Uppl. anmälan scen/dansspel:
Bosse 016-42 07 15, Roland 016-35 32 54

Spelmansfonden Uno Gills Minne
 
Samtidigt som du betalar medlemsavgiften (eller när du 
så önskar) kan du ge ett välkommet bidrag till Spelmans-
fonden Uno Gills Minne.
Fondens medel används för stöd till ungdomar som spe-
lar folkmusik.

Medlemsavgift och medlemskort
 
Med Bladet följer inbetalningskort för medlemsavgiften 
(om avgiften inte redan är betald) och medlemskort. Med-
lemskortet kan du ha användning för om du tänker besöka 
någon konsert som arrangeras av Västmanlandsmusiken. 
Medlemmar i Västmanlands Spelmansförbund får rabatt 
på entrébiljetten till vissa konserter.


