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Årsmötet 2017
Med den här utgåvan av Bladet hittar du kallelse till Spelmansförbundets årsmöte och diverse
handlingar som hör samman med mötet samt en aktuell medlemsförteckning. Vi i förbundets
styrelse hoppas på stort deltagande. Ta gärna med dig någon fråga som du vill diskutera!
Vilka slags aktiviteter önskar du att förbundet genomför?
Har du förslag på någon person som skulle vara lämplig för något förtroendeuppdrag,
till exempel som ledamot i styrelsen? Hör i så fall av dig till någon i valberedningen.
Där sitter nu Ingela Ader, Olof Neverland Westin och Frida Andersson.
Lars Englund
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Välkommen med ditt bidrag till
bladet i form av tankar, bilder
text och idéer till
contact@josefinapaulson.se

Spelmansträf f i Kopparberg

Välkommen på spelträff på Abrahamsgård i Kopparberg den 25 februari kl 15-21
Nu är det så äntligen dags igen för vår populära spelträff!!!
Detta blir 6:e året vi i Ljusnarsbergarnas Spelmän arrangerar detta och vi håller, som de senaste 4 åren, till hos
Kristina Larsson Sköld på den mycket vackra fd prästgården, Abrahamsgård, i centrala Kopparberg. Alla med
akustiska instrument är välkomna och även ni som bara vill komma och lyssna och insupa atmosfären, som
publik, är självklart välkomna!
OBS!!! MEDTAG INNESKOR
Vi kommer som vanligt att börja med ett allspel kl 15:00 med låtarna som följer nedan:
* Vals efter Pjäxen, G-dur
*Schottis från Högfors, G-dur/moll
*Skänklåt efter Axel Inge, G-dur
*Spikens vals efter Axel Inge, G-dur
*Karis Pers polska, D-dur
*Gånglåt från Finnkullen av Mats Lindström, G-dur
Efter allspelet är det som vanligt ”buskspel” som gäller och det finns gott om utrymmen i huset för detta!
Enklare förtäring kommer att finnas till försäljning, såsom kaffe/te, läsk, fikabröd, smörgås och korv med
bröd. För mer ”rejäl” förtäring hänvisas till restauranger/pizzerior som finns i närområdet.
Slutligen vill vi bara tillägga att vår förhoppning är att ni alla ska få en rolig och trivsam eftermiddag/kväll i
folkmusikens tecken tillsammans med oss!
VARMT VÄLKOMNA!!!
/Ljusnarsbergarnas Spelmän
Upplysningar:
Rolf Larsson, 073-0300713
Mats Lindström, 073-0864669
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M i d v i nt e r s t ä m m a i S t jä r n s u n d
I slutet av december varje år brukar hållas en spelmansstämma på Stjärnsunds herrgård. Jag har flera
gånger tänkt göra ett besök, men inte förrän den senaste gången tog jag mig för att åka dit. Mörkt och kallt
var det såklart och inte mycket till folkliv utanför, men desto mer därinne. Många kända spelmän från
Dalarna, Gästrikland och Västmanland fanns där, och några nya bekantskaper också. Herrgården med sina
väl tilltagna rum är alldeles utmärkt för ett vinterarrangemang för spelmän. En av lokalerna begagnades för
en välbesökt konsert där spelmän turades om att framträda.
Jag kan rekommendera alla spelmän som mellan jul och nyår märker att lusten att musicera gör sig påmind
att hälsa på i Stjärnsund nästa gång. Ni kommer inte att bli besvikna.
Lars Englund

Vä r l d e n s M u s i k & D a n s
Här kommer en liten rapport om allt roligt som händer inom projektet
Världens musik och dans i Västmanland just nu.
Två nya scener är igång med stadig verksamhet, en i Sala och en i Västerås och till våren
hoppas vi starta ytterligare en i Arboga kommun. I Sala har vi regelbundna konserter
med workshops och dans i Blå Salen i biblioteket. Här har vi valt att snöa in mest på traditionsmusik från
Sverige, men har även gästartister från USA inbokade till våren. I Västerås har vi ett sammarbete med
Stadsbibliotekets musikavdelning och ett fokus på världsmusik där det blir musik och dansföreställningar
från Världens alla hörn, men även prova på dans-tillfällen. Mer information finns på www.vmod.se hemsida
samt på Världens Musik och Dans i Värmanlands hemsida.
Förutom dessa scener arbetar VMoD projektet just nu med dans ute i skolorna i Sala kommun, liksom att vi
har satsat lite extra på ungdomar genom att bjuda in till öppna workshops med olika teman, en lördag varje
månad fram till sommaren. Känner du någon folkmusik- eller dans-intresserad ungdom så bjud gärna in till
dessa träffar, som är gratis och en fin möjlighet att träffa likasinnade.
Vi startar en danskurs i dabke som löper varje tisdagkväll mellan 20-21 i sala stadsbibliotek , Blå Salen, fram
till maj 2017. Dabke är en traditionell palestinsk dans som både ger bra kondition, kordinationsträning och
är rolig!!
I maj planerar vi en liten festival, så boka redan nu in datumen 26-28 maj så återkommer vi med mer
information.
Håll ett öga på www.vmod.se och gilla oss på facebook ”Världens Musik och Dans i Västmanland” och få
mer information om alla spännande konserter och workshops!
Just dina tankar och idéer är viktiga, så välkommen på referensgruppmöten eller att höra av dig direkt till
mig på josefina.paulson@vmod.se
Vi ses väl i Sala den 13 februari ? då vi får Värmlandsbesök till vår intimkonsertscen. Per Saxholm och
Anders Norudde kommer och delar sin musik med oss! Det blir en oförglömlig kväll!
Josefina Paulson
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Vä r l d e n s M u s i k & D a n s

WORKSHOP

För Ungdomar med lust att spela, sjunga
och dansa tillsammans!
FRI ENTRÉ!

kl 10-17 Hörsalen, Västerås Stadsbibliotek

Känner du någon i din omgivning som kan tänkas vara intresserad av att delta i dessa workshops?
Sprid gärna vidare! Ju fler som deltar, desto roligare!

4 feb 		
”Lär känna din 3takt” spela och dansa vals och polska !
		med Amanda Östling och Josefina Paulson
4 mars
VärldsmusikOrkester ”Vi gör ett arr på ett somaliskt groove”
		med Carina Normanssonn(fiol) Johan Hultman (slagverk) 		
		
Jörgen Larsson (gitarrist) Josefina Paulson (nyckelharpa)
Dansa Palestinsk Dabke med Ahmed Nazaal
8 april
Världsmästare på kontrabasnyckelharpa, David Eriksson
		 lär ut bitar från Västerbotten.
		
Dansfokus; hur dansar man triolpolska?
6 maj
		

Lär dig låtar från Västmanland av storspelmännen
Ulf Svansbo och Julia Svansbo.
Dansfokus; hur dansar man SKUV?

10 juni

AVSLUTNING!

4.

KALENDARIUM
Kurs i Palestinsk Dabke Dans - Tisdagar 7 feb-9 maj, kl 20.00-21.00, Blå salen (biblioteket), Sala. Lär dig
dansa dabke med Ahmed Nazaal. Mer info: http://www3.sala.se/Kultur/Evenemangskalender/Kurs-i-Palestinsk-Dabke-Dans/ www.vmod.se eller contact@josefinapaulson.se
Möt Världen i Västmanland, Varannan torsdag på Musikavdelningen, Västerås stadsbibliotek 18-19 Fri entré
9 feb Prova på dabkedans mellan bokhyllorna med Ahmd Nazaal. Mer info www.vmod.se
IntimKonsert med Per Vaxholm och Anders Norudde - Måndag 13 februari, kl 18.00, Blå salen (biblioteket),
Sala. Varmt välkommen till konsert samt efterföljande dans/ kurs och jam! Mer info: www.vmod.se eller josefina.paulson@vmod.se
Indiefolkpopkväll - Onsdag 15 februari 2017, kl 19.00, Västerås Konserthus, ABBscenen i foajén. Lillördag
mitt i veckan i Västerås Konserthus! Kom över och ät en bit mat innan konserten och behåll din plats vid
bordet när konserten börjar, eller kanske ta ett dansteg eller två. Restaurangen serverar en buffé/mingeltallrik
anpassad till kvällens tema. Med sväng, nerv och skicklighet skapar Beata Bermuda musik fylld av obändig
energi som rumlar runt i lyssnarens sinnen. Linnea Aall Campbell, Hanna Andersson och Samantha Ohlanders är tillsammans Beata Bermuda – indie-folkbandet som snyggt sammanför det bästa från etnologiska
fonografrullar, 2000-talets hits och alternativa ljudbilder. Det är beat, täta stråk och melodiskt ös på tre röster
och tre fioler. Mer info: https://vastmanlandsmusiken.se/event/indiefolkpopkvall-med-beata-bermuda/
Motionsdans i Eskilstuna - fredag 17 februari 2017, kl 19.30, Dansens Hus, Rinmansgatan 12, Eskilstuna. Det
blir gammeldans och gillesdanser, med instruktioner om det behövs. I pausen fikar vi och har lotteridragning
på sålda lotter. Kaffe med dopp/smörgås för 20 kr eller egen kaffekorg! Inträde 50 kr. Arr: Rekarne Folkdans
Gille i Eskilstuna. Mer info: Rolf Rehnholm, tel. 070-6234999 eller rolf.rehnholm@telia.com
Ev DansÖverGränserna - söndag 19 februari 2017, Lovisagården, Slottsgatan 6 i Västerås. Vi dansar danser från olika länder t ex England, Finland, Ryssland, Skottland, Tjeckien, Tyskland, Amerika, Balkan. Inga
förkunskaper krävs. Fika - 30 kr till lokalhyran. Mer info: Eva Teljebäck 070-668 47 90 (ring om dörren är
låst) evat@junis.org eller på facebook-grupp/sida Detta är kursivt eftersom det inte riktigt är spikat. Ring eller
mejla EvaT!!
IntimDubbelkonsert med Red Tail Ring och Gustavsson/Premo 1 mars kl 18.00, Blå salen (biblioteket), Sala.
Varmt välkommen! Mer info: www.vmod.se eller josefina.paulson@vmod.se
Möt Världen i Västmanland, Varannan torsdag på Musikavdelningen, Västerås stadsbibliotek 18-19 Fri entré
2 mars Lyssna till flamencogitarr med virituosen PatrikBonnet ”Från Pampas till Sevilla”. Mer info www.
vmod.se
Folkligt Värre - Fredag 3 mars 2017, Waldorfskolan, Regattagatan 39 i Västerås: kl 17.30-18.15 ”Tjuderuttan
sa räven” med bl a Majja Neverland (för barn fr 3 år med förälder), kl 18 Visstuga med Monica Söderberg,
Stockholm; kl 19 Dansinspiration; kl 19 Låtstuga med Eva Elmstedt Frisk, Solna; kl 20 dans till spellista - så
länge spellistan räcker, bl a kommer Ekhammars spelmän!
IntimKonsert med Torbjörn Näsbom - Måndag 20 mars, kl 18.00, Blå salen (biblioteket), Sala. Varmt välkommen till konsert samt efterföljande dans/ kurs och jam! Mer info: www.vmod.se eller josefina.paulson@vmod.
se
Möt Världen i Västmanland, Varannan torsdag på Musikavdelningen, Västerås stadsbibliotek 18-19 Fri entré
23 mars Flamencodans med alla sinnen, med Josefine Chiacchiero. Mer info www.vmod.se
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Flamenco med Robert ”Robi” Svärd - Onsdag 29 mars 2017, kl 19.00, Västerås Konserthus, ABBscenen i
foajén. Lillördag mitt i veckan i Västerås Konserthus! Mer info: https://vastmanlandsmusiken.se/event/flamenco-med-robert-robi-svard/
Motionsdans i Eskilstuna - fredag 31 mars 2017, kl 19.30, Dansens Hus, Rinmansgatan 12, Eskilstuna. Det
blir gammeldans och gillesdanser, med instruktioner om det behövs. I pausen fikar vi och har lotteridragning
på sålda lotter. Kaffe med dopp/smörgås för 20 kr eller egen kaffekorg! Inträde 50 kr. Arr: Rekarne Folkdans
Gille i Eskilstuna. Mer info: Rolf Rehnholm, tel. 070-6234999 eller rolf.rehnholm@telia.com
Vokalkväll med Baravox - Onsdag 5 april 2017, kl 19.00, Västerås Konserthus, ABBscenen i foajén. Lillördag
mitt i veckan i Västerås Konserthus! Kom över och ät en bit mat innan konserten och behåll din plats vid
bordet när konserten börjar, eller kanske ta ett dansteg eller två. Restaurangen serverar en buffé/mingeltallrik
anpassad till kvällens tema. Mer info: https://vastmanlandsmusiken.se/event/vocal-club-kvall-med-baravox/
Folkligt Värre - Fredag 7 april 2017, Waldorfskolan, Regattagatan 39 i Västerås: kl 18 Visstuga med Katarina
Hammarström, Linköping; kl 19 Dansinspiration; kl 19 Låtstuga med Eric Hammarström, Linköping; kl 20
dans till spellista - så länge spellistan räcker.
Möt Världen i Västmanland, Varannan torsdag på Musikavdelningen, Västerås stadsbibliotek 18-19 Fri entré
20 april Hawaigitarr för själen, med ”Tiny Island””. Mer info www.vmod.se
Cecilia Zilliacus och Lena Willemark: Bachs Partita i d-moll - Torsdag 20 april 2017, kl 19.00, Västerås Konserthus, Lilla salen. Mer info: https://vastmanlandsmusiken.se/event/bachs-d-mollpartita-med-cecilia-zilliacus-och-lena-willemark/

K
AL
END
ARIUM

IntimKonsert med Emma Ahlberg Ek - Fredag 21 april, kl 18.00, Blå salen (biblioteket), Sala. Varmt välkommen till konsert samt efterföljande dans/ kurs och jam! Mer info: www.vmod.se eller josefina.paulson@vmod.
se
Motionsdans i Eskilstuna - fredag 28 april 2017, kl 19.30, Dansens Hus, Rinmansgatan 12, Eskilstuna. Det
blir gammeldans och gillesdanser, med instruktioner om det behövs. I pausen fikar vi och har lotteridragning
på sålda lotter. Kaffe med dopp/smörgås för 20 kr eller egen kaffekorg! Inträde 50 kr. Arr: Rekarne Folkdans
Gille i Eskilstuna. Mer info: Rolf Rehnholm, tel. 070-6234999 eller rolf.rehnholm@telia.com
Ellika, Solo och Rafael - Onsdag 3 maj 2017, kl 19.00, Västerås Konserthus, ABBscenen i foajén. Lillördag
mitt i veckan i Västerås Konserthus! Kom över och ät en bit mat innan konserten och behåll din plats vid
bordet när konserten börjar, eller kanske ta ett dansteg eller två. Restaurangen serverar en buffé/mingeltallrik
anpassad till kvällens tema. Ellika Frisell, fiol, och Solo Cissokho, kora, möttes på scenen och började spela som en duo 1998, med sig har de nu också Rafael Sida, percussion. Det blir musik ur deras stora källa av
glada möten och erfarenheter som musiker – musik från Sverige, Senegal och Mexiko. Mer info: https://vastmanlandsmusiken.se/event/ellika-solo-och-rafael/
Möt Världen i Västmanland, Varannan torsdag på Musikavdelningen, Västerås stadsbibliotek 18-19 Fri entré
4 maj Prova på svensk folkdans med Amanda Östling Mer info www.vmod.se
Folkligt Värre - Fredag 5 maj 2017, Waldorfskolan, Regattagatan 39 i Västerås: kl 18 Visstuga med Linda
Jonsson, Örebro; kl 19 Dansinspiration; kl 19 Låtstuga med Jane, Lars och Tommy; kl 20 dans till spellista - så
länge spellistan räcker. OBS! Ta av ytterskorna när du kommer! FRI ENTRÉ!
Möt Världen i Västmanland, Varannan torsdag på Musikavdelningen, Västerås stadsbibliotek 18-19 Fri entré
18 maj. Nyckelharpan genom tiderna med David Eriksson. Mer info www.vmod.se

Vill du ha uppdateringar kring vad som händer i Västmanland direkt i din mailbox?
kontakta Ingela Ader i.ader@telia.com

