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Västmanlands Spelmansförbund
Ordförande har ordet:
himmelsfärd och tanken är att vi ska vara i Eskilstuna. Det kommer att vara kursledare från de olika
spelmansförbunden som lär ut låtar från respektive
landskap. Vi återkommer med mer information
nästa år.
Vi har även börjat planera för nästa års ”Folkmusik
på brunnen”.
Jag vill härmed önska alla en God Jul och Ett Gott
Nytt År!
Hej!
Nu har snart ett år passerat igen. Det är bara att
välja i utbudet av julkonserter. Jag tycker att julens
musik gör mycket för att bidra till julstämningen.
I höstas besökte jag Oktoberstämman i Uppsala.
Det är en välorganiserad spelmansstämma som
lockar många människor. Själv gick jag bl a och
lyssnade på ett par konserter. Det var fantastiskt att
höra Thore och Thuva Härdelin och även PersHans
och hans son Alexander Olsson. Otroligt välspelat
och samspelt. Musiken ljöd på flera scener och man
buskspelade på de olika våningsplanen.
”Vår egen” barn och ungdomsgrupp Viltstråk med
Nia Kuoppala som ledare, stod och spelade i entrén
innan allspelet började. Det kändes mycket välkomnande.
Jag har under hösten haft ett samarbete med
ordförande i Örebro Läns Folkmusikförbund
Gunnel Sandberg och ordförande i Södermanlands spelmansförbund Lars Tull. Vi håller nu på
att planera för vårens Allsvenska i folkmusik som
nu pågår i landet. Till våren är det Västmanland,
Örebro och Södermanland som står för låtkursen.
Den kommer att förläggas till helgen vid Kristi

Ann-Britt

Minnen från Folkligt Värre 2012

Se mer på sid. 3

Läs om förbundet på:
www.vsf.u.se
och Facebook
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GAMMELDANS
lördagen den 5/1 2013

(OBS! trettondagsafton)
kl 19.00 – 23.00
på

Irstagården
ca 5 km öster om Västerås
bygdegården ligger söder om Irsta kyrka

Västerås Folkdansgille inbjuder till den
traditionella danskvällen (som i år är på trettondagsafton)

Dansprogram:

19.00 – 19.30
19.30 – 20.00
20.00 – 20.30
20.30 – 21.00
21.00 – 21.30
21.30 – 22.00
22.00 – 23.00

Gammeldans
Gillesdans samt någon folkdans
Gammeldans

Fikapaus OBS! medtag kaffekorg
Gammeldans
Gillesdans samt någon folkdans
Polskor och bygdedanser

Musik: Aros spelmän
Entré: 60 kr/pers
Lotterier med vinster från bl a Folkdansgillets slöjdsektion
Vi bjuder på förfriskning

Arrangörer:
Västerås Folkdansgille och Västerås Spelmansgille
samt

Förfrågningar: Erwin och Birgitta 021-13 66 67 eller 0701-72 45 66
eller email: rower1@tele2.se
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Folkligt Värre 2012, några minnen
Från årets spel-, vis- och danskvällar hos Folkligt Värre finns många fina minnen.
Här är några minnen, hämtade från Facebooksidan för Folkligt Värre. Håll till godo.
Och framför allt, det kommer mera 2013!
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Midvinterstämman, 28 december, i
Stora Herrgården, Stjärnsund
Fredag den 28/12 kl 19.00 öppnas dörrarna
till den återkommande Midvinterstämman i
Stora Herrgården, Stjärnsund, södra
Dalarna.

Öppen scen kl 20.30 (anmälan på plats för den som
vill spela). Litet dansgolv med spellista.

På deras hemsida kan man läsa:
“För åttonde året fyller vi Herrgårdens alla rum
med musik. Spela, sjung, lyssna, dansa. Ta en bit
mat och något att dricka i Herrgårdsserveringen.
Varm stämning och fin akustik.

Där brukar hela huset koka av musik, dans, prat,
skratt. När man sen vid midnatt kliver ur denna
bastu av folkmusik möts man av stjärnhimmel,
knarrande snö och ...... Ja, åk dit!

Folkmusik på Brunnen,
13 - 14 juli 2013, boka
NU!

Folkligt Värre 2013,
Västmanlands månatliga
spel- och dansscen!

Styrelsen för Spelmansförbundet har ambitionen
att arrangemanget Folkmusik på Brunnen ska bli
av också år 2013. Vår tanke är att den här gången
fokusera på traditionell musik från i första hand
Västmanland; de senaste åren har vi haft celebra
gäster från andra delar av Sverige.

Du som ännu inte besökt arrangemanget Folkligt
Värre på Waldorfskolan i Västerås borde göra det.
Där kan man första fredagen i varje månad under
perioden september – maj delta i visstuga och låtstuga, man kan lära sig någon inte alltför
komplicerad folklig dans och man kan dansa till
spelmän eller själv spela till dans. Det finns också
utrymme för buskspel. Fika med hembakt bröd
finns till försäljning. Arrangör är Kulturföreningen
Tillsammans, Västerås.

Planeringen inför 2013 har precis börjat. Mera
information kommer, så håll ögonen öppna! Och
boka redan nu lördag och söndag den 13 – 14 juli!

VARMT VÄLKOMMEN!”

En höjdpunkt 2012, Västerås konserthus 10 maj
En kväll då Arroyo Concas, Andalusien, mötte Västmanländs folkmusik och dans.

4

GA
Styrelsen planerar för 2013!
Vid spelmansförbundets styrelsemöte 25
november rapporterade ledamöterna om
olika kontakter och planer för år 2013.

av visstuga, dansutlärning, låtstuga och dans till
spellista. Spelmän har också möjlighet till buskspel
i lokalerna. Jenny Rossgård har huvudansvaret.

Här är ett utdrag ur protokollet:

Kulturföreningen Tillsammans
Kulturföreningen Tillsammans planerar att i mars
2013 göra ett besök i Comares, Andalusien, Spanien och där återknyta kontakten med musik- och
dansgruppen Arroyo Conca som våren 2012 besökte
Västerås och tillsammans med dansare, spelmän
och sångare från Västmanland gjorde ett bejublat
framträdande på Västerås Konserthus.
Västerås Spelmansgille fortsätter sin verksamhet
på Malmabergs servicehus större delen av året
och Vallby Friluftsmuseum månaderna maj –
augusti. Vad gäller evenemang står närmast på tur
spelmansstämma i hörsalen på Västerås Stadsbibliotek lördagen den 1 december och framträdande
vid julmarknaden på Vallby Friluftsmuseum dagen
därpå.

Tankar om Folkton
Per (Torelli) har varit i kontakt med Jonas Bresser,
Växhuset, Västerås, och diskuterat möjligheterna
för att i framtiden arrangera musikevenemaget
Folkton som första gången ägde rum hösten
2011. Bresser önskar ett möte med företrädare för
Spelmansförbundet för att utreda möjligheterna till
samarbete i frågan.
Folkligt Värre
Lars berättade att evenemanget Folkligt Värre,
som arrangeras av Kulturföreningen Tillsammans,
fortsätter, numera första fredagen var och en av
månaderna september – maj. Verksamheten består

byg

Vä
traditionella

Instrumentförsäkring
Har du försäkrat dina instrument? Om inte bör du
absolut överväga att göra det.
Som medlem i Västmanlands Spelmansförbund
är du ju medlem också i Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR). SSR har ett mycket förmånligt
avtal med försäkringsbolaget Folksam som ger alla
medlemmar rätt att teckna en försäkring som ger
ersättning vid skada på eller förlust av instrument
(dock inte orgel, piano eller flygel). Premie och
självrisk är båda mycket låga.

den anledningen sätter ned den ersättning du kommer att få. Genom att till Spelmansförbundet lämna
in en ny ansökan med de aktuella värdena undviker
du att den situationen uppstår.

Dansprogram:

20.3
21.0
21.3
22.0

Hör av dig till Spelmansförbundets kassör Lars Englund, telefon 021-13 53 06, e-postadress:
lars.englund1@comhem.se, för mera information
och blankett för ansökan.
Du som redan har försäkring bör fundera över
ditt försäkringsvärde. Om det visar sig att dina
instrument, vid en eventuell skada eller förlust, är
försäkrade till lägre belopp än instrumentens aktuella värde riskerar du att försäkringsbolaget betraktar dina instrument som underförsäkrade och av

19.0
19.3
20.0

En riktigt God Jul
och ett Gott Nytt År,
från oss i styrelsen
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Kalendarium
1. Midvinterstämma i Stjärnsund, fredag 28 december
kl. 19. Stora Herrgården.
2. Folkligt Värre - Fredag 4 jan 2013, Waldorfskolan,
Regattagatan 39 i Västerås: kl 18 Visstuga; kl 19
Dansinstruktion; kl 19 Låtstuga ; kl 20 spel till dans.
Sedan dans till spellista - så länge spellistan räcker.
Är du spelman? Kom gärna och spela till dans. “Buskspel” är också alltid välkommet!
3. Traditionell gammeldanskväll - Lördag 5 jan 2013,
kl 19.00-23.00 Irstagården i Västerås. Aros Spelmän
spelar, medtag kaffekorg. Entré: 60 kr. Varmt välkomna önskar Birgitta och Erwin. Mer info: http://hem.
passagen.se/rower1/jul/juldans.htm
4. Västerås Sinfonietta - I folkton - Torsdag 17 jan
2013, kl 19.00 Västerås Konserthus, Stora salen.
Pekka Kuusisto violin och ledare. Gästartister: Ale
Möller (mulitmusiker) och Milla Viljamaa (tramporgel).
Dagens huvudpersoner har en sak gemenensamt.
Deras musikanteri är gränslöst. Den härligt egensinninge violinvirtuosen Pekka Kuusisto kan ge ett
uppfriskande spelmansstuk även åt Bach och Mozart
och den folkmusikaliske allkonstnären Ale Möller och
hans finska kollega kompositören och klaviaturspelaren Milla Viljamaa tar ett globalt grepp om sin musik.
Här möts de i ett folktonsinspirerat program med plats
för mycket improvisation som lär kunna bli något
särdeles spännande. Alakotilas verk, speciellt skrivet
för Kuusisto och Australian Chamber Orchestra, är en

		

bearbetning av finska folklåtar och i Bartóks Divertimento spelar bymusikanterna upp så taglet ryker.
Mer info: www.vasteraskonserthus.se
5. Folkligt Värre - Fredag 1 febr 2013, Waldorfskolan,
Regattagatan 39 i Västerås: kl 18 Visstuga; kl 19
Dansinstruktion; kl 19 Låtstuga ; kl 20 spel till dans.
Sedan dans till spellista - så länge spellistan räcker.
6. Konsertkväll med WestMannaFolk, fredag den 8
februari kl 19 - 21, Teaterbiografen Norberg.
7. Konsert med Trolska, tisdag den 12 februari kl. 19.
Mariagården Norberg
8. Folkligt Värre - Fredag 1 mars 2013,
Waldorfskolan, Regattagatan 39 i Västerås: kl 18
Visstuga; kl 19 Dansinstruktion; kl 19 Låtstuga ; kl 20
spel till dans.
9. Folkligt Värre - Fredag 5 april 2013, Waldorfskolan,
Regattagatan 39 i Västerås: kl 18 Visstuga; kl 19
Dansinstruktion; kl 19 Låtstuga ; kl 20 spel till dans.
10. Folkligt Värre - Fredag 3 maj 2013, Waldorfskolan, Regattagatan 39 i Västerås: kl 18 Visstuga;
kl 19 Dansinstruktion; kl 19 Låtstuga ; kl 20 spel till
dans.
11. Konsert med WetsMannaFolk, söndag den 5 maj
kl 18. Västanfors kyrka

Västmanlands Spelmansförbund
www.vsf.u.se

Ordförande Ann - Britt Sommer 0224 - 192 14
V. ordförande Per Torelli 021 - 35 88 69
Kassör Lars Englund 021 - 13 53 06
Sekreterare Mats Hellstrand 0223-612 49
Ledamot Olof Westin 0223-611 06
Suppleant Kjell Wahlberg 021 - 18 55 13
Suppleant Bo Eriksson

Låtkommitté
Ann-Britt Sommer , Majja Neverland, Carina Normansson
Suppleant: Linda Jansson Norrman

Bladet
Redaktör: Mats Hellstrand,
e-post: mats.hellstrand@gmail.com
Ansvarig utgivare : Ann-Britt Sommer
Artiklar, tips, debattinlägg, uppgifter till kalendariet, ja
överhuvudtaget allt som rör oss spelmän tas tacksamt
emot.
Nästa nr: Manusstopp 1 febr, utgivningsdag 15 febr.
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