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Välkommen med ditt bidrag till 
bladet i form av tankar, bilder 

text och idéer till
contact@josefinapaulson.se

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
Låtkommitté
Ann-Britt Sommer, Majja Neverland, 
Carina Normansson
Suppleant Linda Jansson Norman www.vsf.u.se

nästa manusstopp för bladet
1 februari 2016

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

Hej!

Nu är det december och det har hittills varit en mild höst och vinter. Vad händer med vårt klimat? 
Klimatmöte pågår i Paris. 
Flyktingar kommer och söker skydd i vårt land.  Något som debatteras och väcker olika känslor.  
I Sala Allehanda läser jag: ”WestMannaFolk har tagit ställning för ett öppet och demokratiskt samhälle. 
Musiken är internationell och uppskattas över hela världen”. Kultur- och fritidsnämnden i Sala kommun har 
gett årets stipendium till WestMannaFolk. Jag säger grattis till det. 

Under hösten har jag besökt Oktoberstämman i Uppsala. Ett återkommande trevligt folkmusikarrangemang. 
Jag har även lyssnat på en konsert i Sala med Josefina Paulson och Stefano Delvecchio. En konsert med 
nyckelharpa och organetto. En konsert som var vacker och nyskapande. 

I skrivande stund har jag kommit hem från Konserthuset i Västerås där 
jag har lyssnat på ”Jul i folkton”. En njutbar konsert med skickliga musiker.

En stor händelse nästa år blir Världs- och folkmusikgalan i Västerås den 30/3-2/4. 
Själva galan kommer att äga rum i Västerås konserthus med Sveriges bästa artister 
på scen. Det kommer även att bli en hel del kringaktiviteter som exempelvis 
Nordic Showcase – där vi kan få träffa Nordens bästa folk- och världsmusiker. 

Jag önskar nu alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Ann-Britt
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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. 

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

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.

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.

Återigen en liten påminnelse om att 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. Veckan innan själva galan kommer hela Västerås att livas upp med folkmusik 
på de mest oväntade platser i staden.

Låt oss alla spelmän i Västmanland ta tillfälle i akt att dela vår musik med alla tillresta spelmän och kvinnor 
från runt om i landet. En möjlighet att möta nya spelkontakter, byta låtar och tillsammans få umgås kring det 
fantastiksa i folkmusik och dans!

 

F O L K-  O C H 
VÄ R L D S M U S I KG A L A

F O L K  AT  H E A RT  i  Ö r e b r o
Den 8-9 Januari kommer tillställningen ”Folk at heart” att gå av stapeln på Scandic Grand hotell, i Örebro. 
Temat för arrangemanget är ”Akustisk tvådygns showcase-festival för all slags musik med folkliga rötter!” där 
det skapas möjlighet för artister och arrangörer från olika håll i landet, att mötas och upptäcka varandra. Via 
arrangörens hemsida går att utläsa att det är ett stort antal artister som kommer att uppträda under dessa två 
dygn, varav en hel del musiker från Västmanland. Boka in dessa dagar i kalendern redan nu! Kanske får du 
möjlighet att dansa till och avnjuta musik du inte kände till sedan tidigare? 
Biljett till ett av dygnen kostar 300kr och vill du lyssna på hela helgens musik, 
så kostar en biljett 500kr. Bland annat kan avslöjas att gruppen ”Westmannafolk” 
kommer att spela, liksom ”Trion” med Ulf Svansbo, Jan Fridolfsson och 
Jan Olsson. Carina Normansson och Josefina Paulson kommer i olika 
konstellationer att finnas på plats med sina toner.

Det går att läsa mer om arrangemanget på hemsidan 
www.folkatheart.se
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Torsdag 31 december 2015, kl 16.00 Kapell Fagrell med gästsolist, Fläckebo kyrka. Folkmusik samt folklig 
och litterära visor. Per Torelli, nyckelharpa och fioler; Tomas Fagerberg, durspel och träblås samt Anna-Maria 
Rose Molin, sång och piano.

Lördag 2 januari 2016 Folkligt Värre,  Waldorfskolan, Regattagatan 39 i Västerås: kl 18 Visstuga; kl 19 Dan-
sinspiration; kl 19 Låtstuga; kl 20 dans till spellista - så länge spellistan räcker. OBS! Ta av ytterskorna när du 
kommer! FRI ENTRÉ! Vi har också ett café med mycket gott, dagsfärskt och hembakt bröd. Allt till mycket 
rimligt pris. Är du spelman? Kom gärna och spela till dans. ”Buskspel” är också alltid välkommet!

Tisdag 5 januari 2016, kl 19.00-23.00 Stordans, Irstagården, ca 5 km öster om Västerås (söder om Irsta kyr-
ka). Västerås Folkdansgille inbjuder till traditionell gammeldanskväll. Musik: Aros spelmän. Medtag kaffe-
korg. Entré: 60 kr/pers. Mer info: Erwin och Birgitta 021-13 66 67 eller 0701-72 45 66 eller 
email: rower1@hotmail.se

Fredag 8 och Lördag 9 januari 2016 ”Folk at heart” i Örebro. Biljett bokning www.folkatheart.se

Söndag 31 januari 2016, Norrby kyrka i Sala. Folkmusikmässan ”Himmelen inom”

B o k a  i n  d e s s a  d a t u m  r e d a n  n u . . . 2 016

” KO N T R A” 
n y  s k i v a  s o m

v ä r n a r  o m 
d e t  g a m l a .

En hel skiva med musik på kontrabasnyckelharpa, den äldre typen av nyckelhapra som var vanlig här i 
Sverige på 1800-talet och som karaktäriseras av sin ständigt närvarande bordunstränd. 

Skivan är utgiven på skivbolaget NuTrad och innehåller traditionsmusik från Västmanland, Uppland, 
Västerbotten, Österbotten och Skåne. Samt två nya kompositioner av spelmännen själva. 

Både David Eriksson och Josefina Paulson är riksspelmän på nyckelharpa och på denna skiva får deras 
kärlek till denna äldre typ av nyckelharpa fullt fokus, då skivan enbart innehåller musik spelad på dessa 

bordun-brummande instrument. 

Skivan går att beställa via contact@nutrad.se
Kanske en julklapp till den mest traditionsbitna i din umgängeskrets?



K
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E N D
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Fredag 5 februari 2016 Folkligt Värre  
Fredag 4 mars 2016  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. OBS! Ta av ytterskorna när du kommer! FRI ENTRÉ! Vi har också ett 
café med mycket gott, dagsfärskt och hembakt bröd. Allt till mycket rimligt pris. Är du spelman? Kom gärna 
och spela till dans. ”Buskspel” är också alltid välkommet!

Fredag 1 april 2016 OBS! Folkligt Värre på rymmen!,  Västerås Konserthus, Lilla salen med omnejd: kl 18 
Visstuga; kl 19 Dansinspiration; kl 19 Låtstuga; kl 20 dans till spellista - så länge spellistan räcker. Här har vi 
planer på att släppa en nyutgåva av det västmanländska vishäftet ”Hopp Lustigt” (inkl cd-skiva).

Lördag 2 april 2016, kl 19.00  Folk och Värlsmusik Gala i Västerås Konserthus

Fredag 6 maj 2016  Folkligt Värre,  Waldorfskolan, Regattagatan 39 i Västerås: kl 18 
Visstuga; kl 19 Dansinspiration; kl 19 Låtstuga; kl 20 dans till spellista - så länge spel-

listan räcker. OBS! Ta av 
ytterskorna när du kommer! FRI ENTRÉ! Vi har också ett café med mycket gott, 

dagsfärskt och hembakt bröd. Allt till mycket rimligt pris. Är du spelman? 
Kom 

gärna och spela till dans. ”Buskspel” är också alltid 
välkommet!

5 -8 maj 2016 Världskulturdagar i Sala. Läs mer på kommunens 
hemsida. 

 OCH...
Spelstuga fortsätter förmodligen varje tisdag, kl 19-21 i 

Längan, Täljstenen, Sala. Alla medverkande hjälps åt 
att skramla till hyran. 

Varmt välkomna! 

Vill du ha information om vad som händer 
kring folkmusik i Västmanland? 

Skicka ett mail till Ingela Ader, så läg-
ger hon till dig i sitt mailutskick!

i.ader@telia.com 
 

Tusen tack för att du hål-
ler oss alla 

uppdaterade Ingela!
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