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Västmanlands Spelmansförbund
Hej svejs!
Oj vad det går undan! När du läser detta är det nog redan juni och vi är inne i sommarens härliga dagar.
Det är då vi ska träffas och spela med och för varandra allt vad vi orkar.
Västmanlands Spelmansförbund satsar i sommar på en riktig höjdartillställning den
11 – 12 juli på Sätra Brunn. Det kommer att bli ett par dagar med den bästa musik, dans mm.som vi kan
åtstadkomma hoppas vi.
Det stora dragplåstret blir folkmusikgruppen Triakel, som f.ö. gav en bejublad konsert på Västerås Teater
under Folkmusikdagarna 2004.
Mycket annat står också på programmet förstås – workshops, folkmusikpub osv
Om allt detta kan du läsa på www.folkmusikpabrunnen.se. Hemsidan fylls på vartefter programpunkterna
blir klara
Du (Ni) som vill spela eller sjunga från scen under denna folkmusikfest, anmäl dig gärna till någon
av oss i styrelsen! Ju fortare dess bättre!
Jag hoppas vi ses under dessa dagar med Folkmusik på Brunnen och, givetvis, vid andra av sommarens
evenemang också. Vi har mycket att se fram emot, håll ögonen på kalendariet och ha en trevlig sommar!
Kjell.
Upplevelseuppdrag

När jag invaldes i styrelsen för Västmanlands spelmansförbund för ett par år sedan så hade jag ingen aning om vad
detta skulle innebära. 2009 fick jag chansen att vara med på
SSSR:s årsmöte. Det var både trevligt och intressant. Nu
tar vi det hela i rätt ordning så ska ni få veta hur det gick
till.
Fredagen den 24:e april hämtade jag upp Per Torelli vid
hans bostad på Vallby. Vi drog iväg på E 18 mot Enköping
och svängde sen höger mot Strängnäs. Efter förarbyte
anlände vi till Nynäshamn i god tid före Gotlandsbåtens
avgång. Fika intogs och sen lyckades vi placera bilen på
en gratisparkering. Vid ankomsten till Visby hade vi tur
och fick åka till konferensanläggningen med tidningen
Spelmannens redaktör. Vi installerade oss och fick en lätt
supe och sen drog spelandet igång. Ett stort allspel med de
flesta delegaterna i fin form. Vi kojade in vid 23-tiden men
somliga fortsatte ända till morgonkanten.
Lördagen den 25/4 ägnades åt grupparbete. Det är ju
stora förändringar på gång när det gäller ekonomin. Mera
utförlig redovisning får vi säkert från vår styrelse. Redovisning av grupparbetet följde och därpå lunch som Visby
kommun bjöd på. En profeassor från Visby Högskola, Ove
Ronström höll ett intressant men ganska omvälvande föredrag om folkmusik. Maria Bojlund berättade om hur man

tacklar problemen i Skåne. Därpå följde årsstämman som
flöt på i god ordning. Tidningen Spelmannen vållade en del
debatt men det hela förklarades av redaktören. En höjning
av avgiften till 50 kronor föreslogs och antogs av stämman. Södermanlands spelmansförbund inträdde som nya
medlemmar i SSR. På kvällen bjöds det till supé med idel
gotländska delikatesser. Underhållningen sköttes av elever
från kommunala musikskolan i Visby. Nu var klockan
mycket men naturligtvis samlades folk i en av stugorna
och så spelade vi några timmar.Söndag 26/4 En gotländsk
spelman lärde ut några låtar. En bra pedagog som kunde
sina saker. Efter detta fick vi en bussresa till Visby. Vi gick
en promenad i den medeltida gamla stadsdelen det är ju en
mycket fascinerande upplevelse. Man känner verkligen historiens vingslag. Så var årsmötet över och vi återvände med
en välfylld färja till Nynäshamn. Hem kom vi ca klockan
22 på söndagskvällen. Det har varit en trevlig och intressant upplevelse att delta i ett årsmöte. Tack för att jag fick
förtroendet att representera Västmanlanda spelmansförbund
och tack Per Torelli för gott kamratskap på resan.
”Bo spelman”

26 juli 13 - 16. Spelmansstämma på Vallby fruiluftsmuseum.
Arr. Västerås Spelmansgille

Lördag 30 maj 16.00
Jubileumsstämma i Lindesberg
Söndag 31 maj 14.00
Jubileumsstämma i Siggebohyttan
Lördag 13 juni kl 14
Möklinta Spelmansstämma på Gammelgården. Viltstråk, Ragnar Berglund m.m. medverkar.
11 - 12 juli Folkmusik på Brunnen - folkmusikfest
på Sätra Brunn: Konserter, dans, workshops, scenprogram, visstuga, folkmusikpub, spelmansstämma
se hela programmet på www.folkmusikpabrunnen.se
Fredag 17 juli kl 19 - Täljstenen Sala
konsert med gruppen WestMannaFolk

INSTRUMENTFÖRSÄKRING
Har du sett till att försäkra dina instrument ännu?
Om inte är det en god idé att göra det. Sveriges
Spelmäns Riksförbund har för sina medlemmars
räkning förhandlat fram väldigt förmånliga villkor
med fullt rimlig premie och låg självrisk.
Hör av dig till Lars Englund, 021-13 53 06 eller lars.
englund1@comhem.se, så ordnar vi saken alldeles
smärtfritt.
Ändrade stadgar
På Spelmansförbundets årsmöte den 7 mars beslöts
att ändra förbundets stadgar i enlighet med det förslag som skickats ut tillsammans med kallelsen till
mötet. Som bilaga till den här upplagan av Bladet
hittar du stadgarna i deras nya lydelse.

31 juli-2 augusti Östervålastämman
Efter nystarten av anrika Östervåla stämman förra
året kommer mer i samma anda. Arr. Heby kommun
2 augusti Väsby Kungsgård
Traditionella Salastämman
Allspel, uppvisningar och uppspelningar.
Arr. Sala kommun
Lördag 29 augusti 18.00
Malungs spelmanslag i Harakers kyrka!
Kvällen fortsätter sedan med spel i IOGT/NTO lokalen i Ulvsta, Haraker.

Nya medlemmar
Västmanlands Spelmansförbund har fått två nya
medlemmar:
Sebastian Meglic, Köping, och Linnea Olsson,
Kolsva. Ni är båda mycket välkomna.

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.englund@tele2.se. De som inte hör av sig med
ett sådant besked kommer självklart att få pappers-Blad
alldeles som hittills.

KOM IHÅG!
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
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