
nr 1 * 2018 

Det här är ett i all hast publicerat extranummer av 

Bladet. Orsaken är att vi vill få ut följande infor-

mation så tidigt som möjligt. 

Spelhörna på Stadsbiblioteket i Västerås 

Hej på er alla! 

Med bara några dagar kvar till julafton så har vi en 

julklapp från Västerås Stadsbibliotek. Under våren 

2018 har vi en spelhörna i entrén på biblioteket där 

vi kan träffas för en stunds buskspel (eller borde 

det heta bokspel på ett bibliotek?) Vi kan i alla fall 

spela och sjunga där tisdagar mellan klockan 12 

och 13 med början i januari: 

• 23 januari 
• 13 februari 
• 13 mars 
• 10 april 
• 8 maj 

Tanken är att vi spelar akustiskt och att musiken 

finns där som ett inslag i vardagen för den som vill 

lyssna. Jag har kommit överens med musikkoordi-

nator Jesper Zels om detta. I gengäld kan vi dispo-

nera hörsalen varje fredag klockan 14 — 16, en 

möjlighet att träffas och spela, lära ut låtar till 

varandra (eller andra). Detta är främst till för Spel-

mansförbundets medlemmar men om vi så önskar 

kan vi bjuda in andra till en låtstuga.  

Spelhörnan är öppen för den som vill spela eller 

sjunga enskilt eller i grupp. Jag har åtagit mig rol-

len som samordnare, så den som vill framträda be-

höver anmäla sig till mig senast två veckor före 

aktuellt datum, anmälan antingen per mail 

olofneverlandwestin@icloud.com eller per tele-

fon 070-587 40 24.  

Om det uppstår trängsel så har vi än så länge 

möjlighet att boka in också andra tisdagar, vi har 

valt att ta det en gång i månaden för att minska 

risken för krockar med Folkligt Värre och med 

Växhusets lunchkonserter och för att det ska vara 

lättare för publiken att komma rätt dag. Biblio-

teket kommer att marknadsföra detta, informa-

tion kommer att finnas i entrén. Den/de som 

framträder kan naturligtvis ta med information 

om sig och sin musik, kanske enklast i tryckt 

form. Eftersom det inte kommer att finnas hög-

talaranläggning blir det svårt att nå ut med prat 

mellan låtarna.  

Om du har några frågor till mig så går det bra att 

använda mailadressen ovan. Kontaktperson på 

biblioteket är Jesper Zels 

Jesper.Zels@vasteras.se tel 021-39 46 44 

Den här överenskommelsen har kommit till så 

nära jul att vi inte hinner få till ett utskick förrän 

efter jul/nyår så att så här lite i efterskott vill jag 

önska alla medlemmar 

God Jul och Gott Nytt År! 

Olof Neverland Westin 
Ordf Västmanlands Spelmansförbund 
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