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Västmanlands Spelmansförbund
Hej!
Skriver detta en sen måndagskväll, nyss hemkommen från ett besök på slottet som jag gärna vill berätta om. Det
var länsstyrelsen som ville träffa representanter för de organisationer som erhållit finansiering för genomförande
av diverse olika projekt. För Västmanlands Spelmansförbunds del handlade det om ”Folkmusik på Brunnen”,
folkmusikfesten som vi för första gången körde i somras på Sätra Brunn.
Med var också vår kassör Lasse som tillsammans med undertecknad fick tillfälle att helt kort presentera något om
upplägg, nuläge och framtid för projektet ”Folkmusik på Brunnen”, alltsammans inför ett 60 – 70-tal deltagare. Ett
sådant tillfälle kunde vi ju inte låta gå oss ur händerna, utan vi hoppas förstås att vårt deltagande kan hjälpa till att
ge oss ekonomiska möjligheter att återkomma till Brunnen till sommaren…..
Givetvis passade vi också på att spela en låt för alla deltagare!
Till slut: En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Kjell

Folkmusikpub i Västerås
Det har uppstått något nytt och kul i folkmusikvärlden. Det är folkmusikpub i Västerås. Jag besökte lilla
Village den 30 oktober. Där bjöds det på en alldeles
förträfflig konsert med Folke, Emma & Josefina (Folke Dahlgren, Emma Svensk Gunillasson och Josefina
Paulson). Tiden bara rinner iväg och plötsligt så har
det gått nästan en timme. Därefter så spelades det upp
till dans i angränsande lokal. Spelmännen till dansen
bestod bl a av Kapell Fagrell, Aros spelmän, Detlev
Briese, Joel Bremer, Strängt Taget.
Dansgolvet var fyllt av dansande människor, och i
puben satt andra spelmän och tog några låtar och
kanske även en öl tillsammans. Jätte kul!
Den 28 november var det dags igen.
Denna gång var det EFNA (Eva Elmstedt Frisk,
Carina Normansson och Ingela Ader) samt
Aders Kapell (Ingela Ader, Ronny Landstedt och
Mats Wikman) som höll en underhållande konsert
med stor variation. Efter konserten bjöds det åter upp
till dans där ovanstående spelmän spelade.
Även Detlev Briese tog fram sin fiol.
Med den lockade även han upp dansarna på golvet.
Roligt med lite nya folkmusikarenor.

Låtverkstad Västmanland
I slutet av september hade Låtverkstad
Västmanland sitt andra möte för året på
Westerqwarn, Mölntorp.
Större delen av de som tidigare deltagit hade
förhinder av olika slag, så lärarna Emma Svensk
Gunillasson och Folke Dahlgren fick koncentrera
sig på tre elever.
De som deltog var Sebastian Meglic, Köping,
Gustav Johansson, Hallstahammar och Anders
Payerl, Arboga.
Undertecknad som lyssnade en stund kan intyga
att det låter riktigt bra.
Vi räknar med att fortsätta verksamheten under
2010.
Lars Englund

Nya medlemmar
Västmanlands Spelmansförbund har sedan sist
fått två nya medlemmar:
•

Erik Hultby, Frövi

•

Gustav Johansson, Hallstahammar

Ni är båda väldigt välkomna.
Erik Svansbo

har i samband med årets
Zornmärkesuppspelningar i Karlstad fått diplom
för lovande låtspel.
Vi gratulerar.

INSTRUMENTFÖRSÄKRING
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.

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

Måndag 28 december klockan 19.00
Midvinterstämma i Stjärnsund
Stora Herrgården i Stjärnsund – buskspel,
uppspelningar (liten konsert) från klockan 20
(anmälan på plats), litet dansgolv med spellista. Mat
och dryck finns i Herrgårdsserveringen. Arrangörer:
Korsmora spelmän, Föreningen Folkmusikfesten i
Stjärnsund, Polhemsstiftelsen, Stjärnsunds Herrgård.
Upplysningar: Helena 070-612 62 37.

Lördag 13 februari 17.00
Väsen i Västerås Konserthus - Lilla salen
Olov Johansson, nyckelharpor, Mikael Marin, altfiol
och Roger Tallroth, gitarrer. Kännetecknande för
Väsen är en energiskt, lekfullt improviserad drivkraft
och ett mycket fint samspel. Musiken är inspirerad
från många håll men har sina rötter i uppländsk
spelmansmusik.
Biljettsläpp är måndag 7 december kl 10.00

Onsdag 6 januari 19.00 - 23.00
Gammeldans Irstagården

Fredag 19 februari
Folkmusikpub och spelstuga på Lilla Village
Den andra folkmusikpuben går av stapeln den 19
februari. Samma upplägg som i januari.

Västerås Folkdansgille inbjuder till den traditoinella
danskvällen. Aros spelmäns står för musiken.
Lördag 9 januari 13.00
Spelmansstämma Köpings museum
Ulf Svansbo 0221-52010
Fredag 22 januari
Folkmusikpub och spelstuga på Lilla Village
Kulturföreningen Tillsammans och Village Vänner
ger spelmän, dansare och övrig publik tillfälle att
träffas på vinterns första folkmusikpub på Lilla
Village i Västerås. Vi börjar med en konsert.
Därefter blir det dans till spellista så länge vi orkar.
Förtäring och dryck till vettiga priser.
För information ring Lars Englund 021-13 53 06

Torsdag 18 mars 19.00
String Sisters i Västerås Konserthus - Lilla Salen
De sex systrarna är Catriona McDonald, svenska
Emma Härdelin (känd från Garmarna och Triakel),
norska världsartisten på hardingfela Annbjørg Lien,
Mairéad Ni Mhaonaigh, irländskt äss från gruppen
Altan samt Liz Carroll och Lis Knowles från USA.
De ackompanjeras av den norske gitarristen Tore
Bruvoll, och tre skottar med bakgrund i band som
Shoogleinifty och Capercaillie. Keltisk musik med
mycken rytmisk energi men också nordiskt vemod
och stämning.
Biljettsläpp är måndag 7 december kl 10.00
Lördag 28 mars 19.30
Kroke i Västerås Konserthus - Lilla Salen

Lördag 23 januari klockan 13.00
Midvinterstämman i Kallhäll
Folkets Hus, Kallhäll – buskspel och servering hela
dagen, dans från klockan 18 på två plan, visstuga
med Eva Tjörnebo, öppen scen klockan 19 – 21.
Upplysningar: Barbro 0730-58 61 08,
Mona 070-492 19 59.

Tomasz Kukurba, viola och violin, Jerzy Bawol,
dragspel, och Tomasz Lato, bas. Kroke är här
förstärkt av Tomasz Grochot på slagverk.
Kroke från Krakow är tillbaks med sin nyskapande,
passionerade och virtuosa klezmermusik. Krokes
musik talar till själen spirituellt, sublimt och tidlöst.
Biljettsläpp är måndag 7 december kl 10.00
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