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Hej!
I år var SSR:s förbundsstämma förlagt till Helsingborg. Jag
och Per Torelli åkte dit. Vi bodde på en kursgård som låg
nära havet. Man kunde se Danmark på andra sidan.
En representant från Folkdansringen var där och berättade
om sin verksamhet. De vill få ut dansen i skolorna och stärka folkmusiken i kulturskolorna.
Vi fick även information om att RFoD vill bidra med
pengar till professionella folkmusiker genom att ge bidrag
till arrangörer.
Man har planer på att utöka projektet Världens Musik o
Dans och det skulle då kunna involvera Västmanland.
Nästa års Folk & Världsmusikgala kommer att förläggas till
Västerås i början av april. Det ska bli roligt!
Nu är planeringen klar för årets Folkmusik på Brunnen. I
år kommer Älvdalens elektriska med Lena Willemark. De
kommer att hålla kurser under dagen och sedan konsert
på kvällen. Nia Kuoppala med Viltstråk kommer också att
inleda konserten. Sedan blir det dans, visstuga med Majja
Neverland och folkmusikpub.
Hej!
Jag har fått det ärofyllda
uppdraget att tillsammans med
er medlemmar i Västmanlands
spelmansförbund göra Bladet.
Detta ser jag mycket fram mot
och jag hoppas få mail med
många tankar, idéer, tips och
inlägg här till vår gemesamma
plattform som bladet utgör. Jag
tänker att det är vi tillsammans
som formar vad innehållet blir,
så precis det där du tänker på
att du skulle vilja läsa om, är det
du ska skriva ihop och skicka
till mig, så ser jag till att det får
plats!

I år blir det ingen spelmansstämma i Sätra
brunn på söndagen. Då kan man i stället passa
på att åka till Vallbystämman i Västerås.
Mats Hellstrand har nu avgått som redaktör för
Bladet och som styrelseledamot. Tack för alla
fina Bladet du har gjort Mats!
Vi får nu i stället säga välkommen till Josefina
Paulson som blir vår nya redaktör och
styrelseledamot. Jättebra!
Ha en skön spelmanssommar och vi ses kanske

Ann-Britt

Jag arbetar som musiker, nyckelharpsspelman och skivbolagsdirektörska
på heltid. Därför vill jag även passa på att tipsa om min senast utgivna
skiva, ”Dag och natt” som bland annat innehåller en läckerbit från
Fläckebo (där jag huserar) här i Västmanland. Jag lottar ut en skiva bland
de inkomna och publicerande artiklarna till nästa blad. Det kan vara allt
från spelmansporträtt, egna reflektioner
kring västmanlandslåtar, reportage från
stämmor, festivaler och magiska dansoch spelmansmöten. Sommarens kalendarium är fulltecknat av möjligheter!
Nästa manusstopp 31 augusti
Ser fram mot att höra av er!
Allt gott!
Josefina Paulson
contact@josefinapaulson.se

Folk- och världsmusikgala i Västerås 2016
2016 års Folk- och världsmusikgala kommer att hållas i Västerås Konserthus den 29 mars – 3 april (dvs. veckan
efter Påsk). Det blir en fest av sällan skådat slag. Västmanlands Spelmansförbund kommer att lägga manken
till för att vi spelmän, vissångare och dansare ska få tillfälle att synas, höras och ta del av en massa roliga och
intressanta aktiviteter. Putsa instrumenten, smörj stämbanden och låt halvsula skorna i god tid!
Vi återkommer med mera information.

F OL K- O C H VÄ R L D S M U S I KG A L A
Folk- och Världsmusikgalan 2016 kommer
till Västerås den 2 april 2016. Det blir en
gala med några av Sveriges bästa artister
inom Folk- och Världsmusik på scen och
med en prisutdelning av ca åtta priser.

Det blir seminarier på lördagen i samarbete med
bildningsförbundet Kulturen och ett Nordiskt Showcase med
deltagare från de nordiska länderna för att bredda galan.
Och en utställningshall/mässa/ mötesplats för Folk- och
världsmusik.

Kategorierna för 2015 var

P 2 sänder galakonserten 2016 direkt, likadant som P 2 gjorde
med årets gala i mars i Berwaldhallen.

Årets Artist,
Årets traditionsbärare,
Årets Nykomling,
Årets Grupp,
Årets Utgåva,
Årets Tvärspel,
Årets Barn&Unga
och Årets Hederspris.

På fredagen planeras en UNESCO-konferens om immateriella
kulturarv där just Folkmusik och Folkdans är i centrum.
Och så blir det ”Buskspel” (fast inomhus) och Dans.

Kategorierna 2016 blir i princip samma.

Galan arrangeras i Västerås Konserthus av
Västmanlandsmusiken, Nationellt råd för traditionell musik och dans, och P 2, i samarbete med många aktörer inom
svensk folkmusik och folkdans, samt svenskt musikliv.

F O L K M U S I K PÅ B RU N N E N
Den 25 juli är det dags igen. Den här gången har vi lyckats locka inga
mindre än Älvdalens Elektriska med Lena Willemark i spetsen att dels
hålla en vis- och en låtkurs, dels framträda vid en konsert i Sätra Brunns
kyrka. Förband på konserten blir ungdomarna i Viltstråk med Nia
Kuoppala som ledare.
Du som vill delta i någon av kurserna – kom in med din anmälan så snart
som möjligt. Det är stor risk att kurserna blir fulltecknade.
All information om tider, avgifter etcetera finns på adressen
www.folkmusikpabrunnen.se.
Som vanligt blir det dans (i år utan entréavgift), visstuga och folkmusikpub på kvällen.
Vi ses!

F O L K M U S I K F E S T i Stripa Gruvmiljö 18 juli
Förra året firades 200-årsminnet av storspelmannen
”Blinda Petters” (Per Olsson) födelse med en
FOLKMUSIKFEST i Stripa Gruvmiljö, Guldsmedshyttan. Folkmusikfesten med spelmansstämma,
konserter, utställningar m m anordnades av Bergslagernas Spelmansgille och blev en verklig succé med ett
70-tal spelmän och en publik runt 500 personer.
Arrangemanget gav mersmak och med all visad respons,
känns en fortsättning väl så berättigad! Bergslagernas
Spelmansgille bjuder därför även sommaren 2015 in till
FOLKMUSIKFEST i Stripa Gruvmiljö; närmare bestämt
lördagen den 18 juli kl. 15.00. Årets program
kommer förutom traditionell spelmansstämma med
allspel och uppspel från scen, även innehålla
spontandans och konserter.
Under 2015 års FOLKMUSIKFEST firas inget jubileum, men temat för årets allspel är låtar efter klarinettspelmannen och kommunalordföranden Axel Inge (1876-1938), Storå. Axel Inge var, förutom ”Blinda
Petter”, en spelman som starkt präglat bygdens folkmusiktradition och hans låtar är väl värda att lyftas fram.
Allspelslåtarna kommer att finnas tillgängliga på Örebro Läns Folkmusikförbunds hemsida (www.olfm.se)
både i form av noter, samt ljudfiler inspelade med Bergslagernas Spelmansgille. Vår förhoppning är förstås att
många spelmän, dansare och övriga intresserade styr kosan mot Stripa och dess intressanta, genuina
gruvmiljö i vackra Bergslagen denna högsommardag!

Bergslagernas Spelmansgille
genom Jeanette Lindmark

Spelmansporträtt A X EL I NGE
Axel Inge föddes 1876 i Gåsborn i Värmland men flyttade vid två års ålder med
sina föräldrar till Storå i Västmanland. Både fadern och farfadern var skickliga
sångare med många visor, polskor och gamla psalmmelodier på repertoaren.
Stor del av Axel Inges repertoar var troligen inspirerad av detta, såväl som
av farbrodern som trakterade fiol och var en av de få spelmän som trotsade
prästernas fördömmande av fiolspelet, under senare delen av 1800talet. Axel Inge började musicera på fiol, men efter att ha skadat vänstra
handens lillfinger gick han över till klarinett. Det finns en mängd vackra
låtar efter denna spelman att finna i Svenska låtar Västmanland, liksom
spelmansförbundets"Näcken"
egen samling
”Folkmusik
Axel
Inge efteri Västmanland”
fadern
(Gunnar Franssons Gula pärmar)
trad
Guldsmedshyttan, Västmanland
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Axel Inge, bild ur Franssons
Gula Pärmar och
Svenska låtar Västmanland
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Liten polska
efter fadern
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AU KT ION

– passa på att komplettera din skivsamling!

Västmanlands Spelmansförbund har tagit emot en gåva i form av ett antal LP-skivor. Du erbjuds som
medlem att lämna ett bud på alla skivorna. Bunten säljs till högstbjudande.
Skivorna det är fråga om är följande.
Grovt og grant, spelmansmusik från Röros med Sven Nyhus
& Harald Gullikstad (Fjedur 1975)
Ekor Anders med Ekor Anders, Sven Per, Sven Lars,
Kråk Oskar Andersson och Lars Olsson (Sonet 1975)
Spelmanslåtar från Skåne med Assar Bengtsson,
Nils Hellborg och Helge Holmqvist (Sonet 1973)
Stamp, tramp och långkut med Kalle Almlöf,
Anders Rosén, Målar Lennart Johansson,
Troskari Anna Eriksson och Britt Johan Persson (Hurv 1975)
Här är gudagott att vara med Björn Ståbi,
Låtar från Blecket och Gärdsjö med Blank Kalle,
Blank Anders och Petters Erik (SR Records 1974)
Spelmanslåtar från Gotland med Svante Pettersson
och Sigvard Hult (Sonet 1969)
Vår gamla dansmusik med Möklinta Hembygdsmusik
(Västmanlands Spelmansförbund 1983)
Folkmusik från Västmanland med spelmän
från Västmanland (Västmanlands Spelmansförbund 1980)
De här LP-skivorna (med undantag för de två sist
nämnda, de finns fortfarande att köpa hos
Spelmansförbundet) lär vara i det närmaste omöjliga att
hitta annat än i privata samlingar. Ta tillfället i akt och
lämna ett bud på hela paketet via mejl till
lars.englund1@comhem.se senast den 30 juni 2015!
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27 juni, Norberg. (Tid och plats meddelas senare) gruppen Faela
Mer info: http://www.vmu.nu/texter/read.php?id=211343 eller http://www.
faelaband.com
29 juni Folk och dans i Svabensverk
1 juli spelmansstämma i Bingsjö
2 juli, kl 19.00-21.30 Dans och folkmusik på dansbanan
Djäkneberget, Västerås.
Arrangör: SchottiSJiggarna. Mer info: Eric Meyer 021-35 24 25
eller 070-350 71 22
4 juli kl 18 spelmansstämma i Löa hytta
5 juli kl 12:30 spelmansstämma i Delsbo

29 maj, kl 19.00, Afenginn i Kulturhuset,
Hallstahammar.
Mer info: http://www.vmu.nu/pages/afenginn
11 juni, kl 19.00-21.30 Dans och folkmusik på
dansbanan Djäkneberget, Västerås.
Arrangör: SchottiSJiggarna. Mer info: Eric Meyer 02135 24 25 eller 070-350 71 22
18 juni, kvällstid, Strängt Taget, Gäddeholms Café,
utanför Västerås.
Mer info: http://www.xn--gddeholmsherrgrd-vnb5a.
se/index.php/gaeddeholms-cafe/301-gaddeholms-cafe-borjar-med-kvallsoppet
20 juni kl 13 spelmansstämma Julita gård
21 juni kl 13 spel- och dansstämma på
Hembygdsgården, Malmköping
21 juni kl 13 spelmansstämma i Härkeberga
22-25 juni, olika ställen, Västerås, Folkmusikgruppen
Drummel.
Mer info om gruppen: http://www.vmu.nu/pages/
drummel
Mer info om spelställen: http://www.vmu.nu/texter/
read.php?id=211343
25 juni, kl 19.00-21.30 Dans och folkmusik på dansbanan (gammeldans med folkmusikgruppen Drummel)
Djäkneberget, Västerås.
Arrangör: Västerås Folkdansgille. Mer info: Erwin
Röwer 021-13 66 67 eller 070-172 45 66

9 juli och 16 juli 2015, kl 19.00-21.30, Dans och
folkmusik på dansbanan Djäkneberget, Västerås.
Arrangör: Nygammal Dansförening (NGDF).
Mer info: Gullevi Ågren 073-993 86 57
18 juli Spelmansstämma, Stripa gruva,
Guldsmedshyttan. Mer info: http://karlssonskulturverkstad.blogspot.se/
23 juli, kl 19.00-21.30 Dans och folkmusik på
dansbanan Djäkneberget, Västerås.
Arrangör: Västerås Folkdansgille. Mer info: Erwin
Röwer 021-13 66 67 eller 070-172 45 66
25 juli Folkmusik på brunnen, Sätra Brunn, Sala.
Kurser, konsert, dans och pub.
Fina övernattningsmöjligheter.
Mer info (så småningom): http://www.folkmusikpabrunnen.se/ och http://satrabrunn.se/
26 juli, kl 13.00 Spelmansstämma,
Vallby Friluftsmuseum, Västerås.
Mer info: http://www.vallbyfriluftsmuseum.se/
program/spelmanstamma.shtml
30 juli, kl 19.00-21.30 Dans och folkmusik på
dansbanan Djäkneberget, Västerås.
Arrangör: SchottiSJiggarna. Mer info: Eric Meyer
021-35 24 25 eller 070-350 71 22
30 juli – 1 augusti Folkmusikfest i Stjärnsund
1 augusti kl 14 spelmansstämma i Brevens bruk

2 augusti, kl 13.00 Spelmansstämma,
Väsby Kungsgård, Sala
6 augusti, kl 19.00-21.30 Dans och folkmusik på
dansbanan Djäkneberget, Västerås.
Arrangör: NGDF. Mer info: Gullevi Ågren 073993 86 57
7 – 8 augusti Stockholm Folk Festival, Hesselby
slott
13 augusti kl 19.00-21.30 Dans och folkmusik
på dansbanan Djäkneberget, Västerås.
Arrangör: Västerås Folkdansgille. Mer info:
Erwin Röwer 021-13 66 67 eller 070-172 45 66
15 – 16 augusti Spelstinafestivalen på
Gammelgården, Torsåker
16 augusti Spelmansstämma, Hembygdsgården, Västanfors. Kl 12 samlas alla spelmän för
inmarsch.
Mer info: http://www.hembygdsgarden.nu/evenemang-program-fagersta-vastmanland/
16 augusti kl 12 Byss-Callestämman i Älvkarleby
22 augusti Folkmusikfest på Vretas, Valbo
29 augusti kl 14 spelmansstämma i Wadköping,
Örebro

4 september Folkligt Värre, Waldorfskolan, Regattagatan
39 i Västerås: kl 18 Visstuga; kl 19 Dansinspiration; kl 19
Låtstuga; kl 20 dans till spellista - så länge spellistan räcker.
FRI ENTRÉ! Kom gärna och spela till dans. ”Buskspel” är
också alltid välkommet!
5 september Tibble Transsibiriska och Faela, I Lasses Kvarter, Västerås.
Mer info: http://ilasseskvarter.se/aktuellt.htm eller http://
tibbletranssibiriska.se eller http://www.faelaband.com
6 september, kl 11.00-14.00 Bollywooddansworkshop med
Sanaya Singh på Vallbyfesten, Vallby Centrum, Västerås.
Mer info: http://www.vmu.nu/pages/sanya
Fredag 2 oktober, Folkligt Värre
6 november Folkligt Värre
4 december Folkligt Värre
Spelstuga varje måndag, kl 19-21 i Längan,
Täljstenen, Sala. Alla medverkande hjälps åt att skramla
till hyran. Varmt välkomna!
Mer info: carina.normansson@gmail.com
eller 070-718 58 18.
Stort tack till Ingela Ader som håller oss alla uppdaterade
på musik och dans event i Västmanland. Är du intresserad
av att få information på mail, kontkata Ingela Ader direkt
via mailto:i.ader@telia.com

Låtkommitté
Ann-Britt Sommer, Majja Neverland,
Carina Normansson
Suppleant Linda Jansson Norman
Bladet redaktör: Josefina Paulson
Ansvarig utgivare Ann-Britt Sommer
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Ordförande Ann - Britt Sommer 0224 - 192 14
V. ordförande Per Torelli 021-35 88 69
Kassör Lars Englund 021 - 13 53 06
Kristina Larsson-Sköld
Ledamot Josefina Paulson 073 023 4030
Suppleant Kjell Wahlberg 021 - 18 55 13
Suppleant Bo Eriksson
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VÄ S T M A N L A N D S S P E L M A N S F Ö R B U N D

www.vsf.u.se

