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

till
contact@josefinapaulson.se

Ordförande Olle Neverland Westin
Kassör, sekreterare Lars Englund 021 - 13 53 06
Ledamöter Per Torelli 021-35 88 69
Josefina Paulson 073 023 4030
Bengt-Olov Skottheim
Suppleant Kjell Wahlberg 021 - 18 55 13
Suppleant Bo Eriksson
Låtkommitté
Majja Neverland, 
Carina Normansson
Linda Jansson Norrman
Olle Neverland Westin

www.vsf.u.se

nästa manusstopp för bladet
10 september 2018

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

 B L A D E T

1.

nr 3 * 2018

Bladet i digital form?
Vill du ha Bladet hellre digitalt än som papperstidning? Skicka i så fall 

besked via ett e-brev till lars.englund1@comhem.se.

Ordföranden har ordet
Så har vi hunnit till den varmaste maj jag har upplevt på många år. Det grönskar och det är dags för min 
betraktelse för detta nummer av Bladet. Sist skrev jag om Spelhörnan på Västerås Stadsbibliotek som har 
genomförts som planerat med ett extra inslag,  9 nyckelharpospelare  från Västerås Spelmansgille framträdde 
den 24 april med klingande musik från totalt 144 strängar. Den sista spelhörnan innebar att Carina 
Normansson, Ingela Ader och jag slog nytt rekord i antalet brudmarscher som spelats vid ett och samma 
tillfälle, 11 stycken. Åtminstone tror jag att det är rekord, men om någon kommer på att det har spelats fler 
vid något annat tillfälle så får vederbörande höra av sig till mig. Roligt var det att spela och det kom fler och 
fler åhörare under våren. Vi fortsätter samarbetet till hösten och Spelhörnan återuppstår tisdagar kl 12-13 på 
datumen 21 augusti, 4 september, 9 oktober, 6 november och 4 december. 
Inget program är bestämt i nuläget men den/de som vill spela kan höra av sig till mig så bokar jag in.
Vi har haft tillgång till Hörsalen i biblioteket på fredagar kl 14-16 vilket har nyttjats av mig och Ingela Ader, 
vi har lärt ut egna låtar vid två tillfällen var. Hörsalen är öppen för allmänheten samtidigt, det brukar pågå 
utställningar och flera har kommit in och visat sin uppskattning. Det har varit roligt att lära ut egna låtar, 
både Ingela och jag har gjort låtar under många år som det är roligt att dela med sig av. Naturligtvis kan man 
utnyttja tillfället till att lära ut traditionella låtar lika väl som nya. Möjligheten finns under hösten 2018, inga 
datum är bestämda, men den som vill använda lokalen för att träffas och spela kan höra av sig till mig så 
bokar jag in tiden, helst minst två veckor i förväg.
I april deltog jag i SSRs årsstämma som ägde rum på Axevalla folkhögskola, jag skriver mer om detta på 
annan plats i bladet.
Till sist vill jag tacka för förtroendet att bli omvald till ordförande i Västmanlands spelmansförbund vid vårt 
årsmöte i Fagersta den 17 mars och dessutom önska alla en trevlig sommar med mycket musik.

Olof Neverland Westin
olofneverlandwestin@icloud.com

Tel 070-587 40 24
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Referat från Spelmansförbundets årsmöte den 17 mars 2018
På Spelmansförbundets årsmöte den 17 mars deltog ett 15-tal medlemmar. Här följer ett kort referat.
STORKEN flyger!
Mötet inleddes med att STORKEN, dvs styrelseorkestern, spelade för första gången för publik.
Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse, fråga om ansvarsfrihet
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning föredrogs. Verksamhetsberättelsen blev 
föremål för ändring såtillvida att bland de riksspelmän vi har i länet och som räknats upp under rubriken 
Aktiva spelmän lades till Folke Dahlgrens namn; han tilldelades Zorn-märket i silver redan år 2013. Den 
ändrade verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen godkändes av mötet.
Revisionsberättelsen föredrogs. På förslag från revisorerna beviljades styrelsen ansvarsfrihet.
Förbundets styrelse och styrelsesuppleanter
Förbundets styrelse består nu av följande personer.
Olof Neverland Westin är ordförande. Övriga ledamöter i styrelsen är Per Torelli, Lars Englund, Josefina 
Paulson och Bengt-Olov Skottheim. Suppleanter är Bo Eriksson och Kjell Wahlberg.
Övriga funktionärer
Till revisor omvaldes för två år Hjördis Olsson. Enligt Spelmansförbundets stadgar ska förbundet ha två 
revisorer, men varken valberedningen eller årsmötet har lyckats hitta någon ytterligare person som är 
beredd att ta på sig uppdraget som revisor. Styrelsen fick i uppdrag att utanför kretsen av medlemmar i 
förbundet söka och anlita någon lämplig person att för 2018 sköta uppgiften. Vi söker inför årsmötet 2019 
någon medlem, helst någon med erfarenhet av redovisning, som kan tänka sig att en gång om året lägga 
ned ett par timmars arbete på att granska styrelsens förvaltning inklusive bokföringen. Är du beredd eller 
känner du någon annan medlem som är det? Meddela i så fall någon i förbundets styrelse. Vi återkommer 
i frågan.
Revisorssuppleant är Börje Lagerberg.
Låtkommittén består av Olof Neverland Westin (självskriven i egenskap av förbundets ordförande), Majja 
Neverland och Carina Normansson. Suppleant i låtkommittén är Linda Jansson Norrman.
Spelledare är Per Torelli och Ulf Svansbo.
I valberedningen finns Frida Andersson, Kristina Larsson-Sköld och Ingela Ader.
Budget, medlemsavgift och Spelmansfonden Uno Gills Minne
Styrelsens förslag till budget för år 2018 föredrogs och antogs av årsmötet.
På förslag från styrelsen beslöts att medlemsavgiften år 2019 ska vara oförändrat 100 kr för medlemmar 
till och med 20 års ålder och 200 kr för övriga medlemmar.
Styrelsen lämnade en redogörelse angående förvaltningen av Spelmansfonden Uno Gills Minne.
Förbundets hemsida
Värt att notera för alla medlemmar är att Bengt-Olov Skottheim tagit över ansvaret för Spelmansförbun-
det Internethemsida, som Leif Danielsen under en lång följd av år hittills skött. Vi tackar Leif för gott 
arbete och god, men ofta fruktlös, kamp för att få material att publicera. Skicka från och med nu bidrag 
till hemsidan till adressen bengtolov.skottheim@telia.com. Utan bidrag från oss medlemmar får vi inget 
att läsa på hemsidan.
Sedan vi avslutat årsmötet inmundigade vi en god smörgås jämte kaffe respektive te och spelade några 
riktigt bra låtar.
Vi ser ytterst gärna att flera av förbundets medlemmar hörsammar kallelsen till nästa årsmöte.

Lars Englund

R e f e r a t



H e m s i d a n  w w w.v s f . u . s e

Som ni kanske har sett så har hemsidan  ändrat utseende, den är långt ifrån klar vilket den aldrig ska bli utan 
den ska vara en levande sida. Min tanke är att aktiviteterna ska stå i focus så man på ett lätt sätt kan se vad 
som är på gång. Har ni något som ni tycker ska vara med så hör av er till mig.
En annan sak som kommer att ske är att jag har tänkt att spelmän och spelgrupper ska få en sida där dom 
kort kan presentera sig så tex. arrangörer lätt kan hitta nån eller några spelmän till det dom hade tänkt sig. 
Nu finns det en lista på grupper med kontaktperson, den kommer att var kvar tillsvidare så om man tycker 
att det räcker så finns den kvar.
Men nu ni som kanske vill ha en liten bättre presentation skicka in ett fotografi på gruppen och en kort 
presentation till mig så kommer jag att lägga ut det på hemsidan så snart som möjligt.
Adress: bengt-olov.skottheim@telia.com
Webbadress: www.vsf.u.se
 

Bengt-Olov Skottheim
 

N y  m e d l e m

Saknar du något eller några av de nothäften som Västmanlands Spelmansförbund gett ut? Sedan flera år är 
många av utgåvorna slut i vårt lager, och nytryck är inte planerat.
Alldeles nyligen fick vi i retur ett vardera av följande tre häften.
65 Västmanlandslåtar, arrangerade för två fioler, utgivningsår 1960
Västmanlandslåtar, 27 låtar arrangerade för två fioler, Del 2, utgivningsår 1967
Västmanlandslåtar, 35 låtar, gamla och nykomponerade, arrangerade för två fioler, Del 3, utgivningsår 1969
Häftena är i ”begagnatskick”, men fullt användbara. Om du har intresse för något eller några av dem så 
skickar vi gärna, alldeles gratis. Meddela mig via lars.englund1@comhem.se. 

Lars Englund

N o t h ä f t e n

Spelmansförbundet har återigen fått en ny medlem, Dan Larsson, Västerås. 
Mycket välkommen är han.
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Ta chansen, ha roligt och var med! 













Välkommen till Lilla Spelmansstämman 18 augusti 2018!
Lilla Spelmansstämman är för ungdomar mellan 7-18 år i hela Sverige och vårt syfte är att låta deltagarna 
uppleva folkmusik och glädjen i att spela tillsammans.
 
Vi vill förmedla kunskap, skapa goda förutsättningar bland barn och unga för att fler ska få chans att prova 
musik och dans, samt ge en positiv upplevelse, nya erfarenheter och ett påbörjat nätverk inom folkmusiken.
 
Deltagarna övar in de utvalda låtarna hemma och sammanstrålar sedan lördag 18 augusti under Lilla Spel-
mansstämman för att öva tillsammans med riksspelmännen Margaretha Mattsson och Louise Bylund. Sedan 
är hela gruppen med i allspelet på scenen under Dans- och spelmansstämman i Kungsträdgården som är en 
del av Stockholms Kulturfestival.
 
Det gemensamma allspelet hålls ca kl. 12.30 på Karl XII torg i Kungsträdgården och i det deltar över 100 
riksspelmän och spelmän från hela Sverige.
 
Allspelslåtarna läggs upp på www.dansochspelmanstamma.se under april.
Övningen för samspelet kommer att vara i en lokal i närheten av Kungsträdgården. Exakt plats läggs upp på 
hemsidan under april.
 
Anmälan är individuell och finns nu öppen på www.dansochspelmansstamma.se
(Ni behöver inte anmäla som grupp, men det blir säkert ännu roligare med några kompisar.)
 
Sista anmälningsdag är 10 augusti 2018.
Välkomna till Dans- och spelmansstämman i Kungsträdgården!
En spelmansstämma är en unik blandning av yrkesutövande och amatörer som möts i det spontana buskspe-
let där spelmän och dansare träffas för att spela, dansa och sjunga tillsammans.   

Svenska Folkdansringen
Anna-Lena Lavén

Kanslichef

V ä l k o m m e n !
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Fo l k m u s i k f e s t  i  S t r i p a  G r u v m i l j ö

Bergslagernas Spelmansgille. Foto: Kajsa Karlsson

Lördag den 7 juli 2018 kl. 15.00 blir det FOLKMUSIKFEST i Stripa Gruvmiljö, i Guldsmedshyttan. 
Bergslagernas Spelmansgille arrangerar det hela, och i år är det 5-årsjubileum för arrangemanget! Vi börjar 
med ett allspel från scenen på gruvbacken, då alla folkmusikanter släpper loss i några lokala och välkända 
låtar. Sedan vidtar fritt spel från scenen, och buskspel både utom-, och inomhus. 
En konsert kommer att hållas i Stripabryggeriets lokal Gallerirum. Det är spelmännen Reidar Hammarsten 
och Håkan Wredh, som gästar oss. Så här berättar Håkan: "Vår konsert handlar om Bingsjö by, i Rättviks 
Finnmark, dess spelmän, och deras låtar. Reidar träffade Päckos Helmer Ohlsson i mitten av 1970-talet, och 
fick lära sig hela hans repertoar. Vi har spelat dom här låtarna tillsammans, sedan 1980-talet, och Reidar har 
också lärt ut dom på kurser. I konserten ingår ett bildspel om musiken och de gamla spelmännen."

Vi i Bergslagernas Spelmansgille hälsar er välkomna, att spela och lyssna till klingande folkmusiktoner. Vill 
du ta en svängom, så finns även möjligheter till detta. Upptäck och upplev också den härliga kulturmiljön i 
Stripa, med gruvhistoria, mat, dryck, fika, choklad, konst och konsthantverk, smide och mycket mera!
ALLSPELSLÅTARNA och närmare upplysningar om FOLKMUSIKFESTEN och STRIPA GRUVMILJÖ finns 
här:
karlssonskulturverkstad.blogspot.se
stripa.se

Kajsa Karlsson
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S p e l m a n s t ä m m a  i  Fa g e r s t a

Sänder några rader om vår spelmansstämma på hembygdsgården i Fagersta. Förra året råkade vi krocka 
med Salas stämma och vi fick lite bannor för detta. Men det var inte med beräkning, det var bara det att vi 
hade engagerat Merit Hemmingsson som en lite annorlunda knorr på stämman. Och hon hade bara tid just 
denna söndagskväll. 

Men i år blir stämman den 12 augusti och vi önskar alla spelmän och spelkvinnor välkomna till 
hembygdsgården.

Stämman börjar klockan 14.00, då vi träffas vid Magasinets husknut för att tåga in på scenen för ett allspel. 
Sedan följer uppspel och buskspel.

Klockan 18.00 ca kommer dragspelaren Bengan Jansson att bjuda på sin musik inne i stora logen. För den 
som vill stanna och lyssna kostar det en liten peng. Vi tycker det blir en skön avslutning på stämman. Så 
välkomna hit.

Spelmännen i Fagersta.



I mars månad avled spelkvinnan Agneta ”Truls” Wärn efter en kort tids sjukdom, 72 år gammal.
Agneta var mångårig VSF-medlem och sedan 1970-talet en välkänd folkmusikprofil. Agneta och hennes 
dåvarande särbo och tillika spelkamrat, Stig ”Stickan” Norling, träffade man ofta på spelmansstämmor 
runt om i Västmanland, såsom Väsby Kungsgård, Vallby, Västerfärnebo, Fagersta m fl ställen. Det var 
också genom Sala-bördige Stig, som Agneta kom i kontakt med den västmanländska folkmusiken och tog 
den till sitt hjärta.

Agneta var en mycket duktig fiolspelman med ett utpräglat harmonisinne. Hon var en skicklig stämspelare 
och hennes kunskaper på detta område kom väl till pass i Västmanlands Spelmansförbund, där hon bidrog 
med arrangering av låtar. Hon gjorde även flera egna låtar där hennes musikalitet verkligen fick fritt spel-
rum och inte minst låttitlarna kunde vara fantasieggande som t ex ”Häxnatt på Vanberget” och 
”Krusbärspolska”.

Agneta Wärn hade även spelmansvänner i Dalarna och för ett 25-tal år sedan gick flyttlasset från Tensta till 
Grängesberg och några år senare till Ludvika. I dessa trakter blev det spel tillsammans med lokala spel-
män, tills reumatiska besvär tvingade henne att lägga fiolen på hyllan. Detta till trots, mattades inte i
ntresset för folkmusiken, utan nyfikenheten på spännande låtar och dess historia fanns kvar livet ut.

Under uppväxten i Stockholm fick Agneta sin första skolning i fiolspel av fadern Bengt Wärn; en fin 
spelman som jag hade förmånen att få spela tillsammans med vid ett flertal tillfällen. Så småningom 
utvecklade Agneta sitt spel genom fiollektioner i kommunala musikskolan. Hennes folkmusikaliska bana 
fortsatte bl a i ”Solna spelmän” tillsammans med Stig Norling och några vänner. Agneta var även aktiv som 
spelman i olika folkdanslag och med fadern Bengt bildade hon en välspelande duo.

I slutet av 70-talet korsades Agnetas och mina vägar på en spelmansstämma någonstans i Västmanland. 
Den varma känslan för Västmanlandslåtarna, spelglädjen och den speciella humorn, förde oss samman. 
40 år har gått sedan dess och mycket roligt har vi haft tillsammans genom åren, ”Truls” och jag!

En färgstark spelkvinna och god vän har lämnat detta jordeliv, men hennes minne och musik lever 
vidare… 

Jeanette Lindmark

T i l l  m i n n e  a v  A g n e t a  W ä r n
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VMoDs planerade verksamhet under 2018 kommer att ske under dessa datum;

Blå Salen i Sala (entré)

7 juni 18.30-20.30 Kristoffer Suha Pettersson & Daniel Hedman spelar silverbasharpa!
17 september 18.30-20.30  (mer info https://www.facebook.com/vmodivastmanland/)
8 oktober 18.30-20.30  (mer info https://www.facebook.com/vmodivastmanland/)
5 november 18.30-20.30 ITALIENSK folkmusik
1 december kl 17 ”Berättarföreställning Anna-Stina Knas”
5 decmeber kl 15-18 ”Anna Öberg & Anders Löfberg” 

K
A L
E N D
A R I U M

Vill du vara med?

Kom gärna med förslag på vad du vill 

lyssna, se och uppleva!

contact@josefinapaulson.se

Musikavdelningen Västerås stadsbibliotek (FRI ENTRÈ!)

(mer info https://www.facebook.com/vmodivastmanland/)
23 augusti kl 18-19
20 september kl 18-19
18 oktober kl 18-19
15 november kl 18-19



VMoDs planerade verksamhet under 2018 kommer att ske under dessa datum;

Blå Salen i Sala (entré)

7 juni 18.30-20.30 Kristoffer Suha Pettersson & Daniel Hedman spelar silverbasharpa!
17 september 18.30-20.30  (mer info https://www.facebook.com/vmodivastmanland/)
8 oktober 18.30-20.30  (mer info https://www.facebook.com/vmodivastmanland/)
5 november 18.30-20.30 ITALIENSK folkmusik
1 december kl 17 ”Berättarföreställning Anna-Stina Knas”
5 decmeber kl 15-18 ”Anna Öberg & Anders Löfberg” 

Kom gärna med förslag på vad du vill 

lyssna, se och uppleva!

contact@josefinapaulson.se

Musikavdelningen Västerås stadsbibliotek (FRI ENTRÈ!)

(mer info https://www.facebook.com/vmodivastmanland/)
23 augusti kl 18-19
20 september kl 18-19
18 oktober kl 18-19
15 november kl 18-19

Dans och folkmusik på Djäknebergets dansbana (gammeldans och gillesdans) - Torsdag 14 juni, kl 19.00-21.30, Djäkneberget, 
Västerås. Arrangör: SchottiSJiggarna,  KULTURENS bildningsverksamhet och Djäknebergets Restaurang. Fri entré. Lägg gärna en 
frivillig slant i bössan! Parkera på Bryggargårdens parkering, strax nedanför berget. Mer info: Eric Meyer 021-35 24 25 eller 070-
350 71 22
 
Dans och folkmusik på Djäknebergets dansbana (långdanser och danslekar från Västmanland samt gammeldans och polskedans, 
spelmän) - Torsdag 28 juni, kl 19.00-21.30, Djäkneberget, Västerås. Arrangör: Kulturföreningen Tillsammans, KULTURENS 
bildningsverksamhet och Djäknebergets Restaurang. Fri entré. Lägg gärna en frivillig slant i bössan! Parkera på Bryggargårdens 
parkering, strax nedanför berget Mer info: Majja Neverland, 077-220 10 06
 
Dans och folkmusik på Djäknebergets dansbana (gammeldans och gillesdans) - Torsdag 5 juli, kl 19.00-21.30, Djäkneberget, Väs-
terås. Arrangör: SchottiSJiggarna,  (mer info se ovan)
 
Folkmusikfest - Lördag 7 juli, Stripa gruvmiljö, Guldsmedshyttan. Bergslagernas Spelmansgille arrangerar det hela, och i år är det 
5-årsjubileum för arrangemanget! Vi börjar med ett allspel från scenen på gruvbacken, då alla folkmusikanter släpper loss i några 
lokala och välkända låtar. Sedan vidtar fritt spel Mer info: karlssonskulturverkstad.blogspot.se eller stripa.se
 
Dans och folkmusik på Djäknebergets dansbana (gammeldans och gillesdans) - Torsdag 12 juli, kl 19.00-21.30, Djäkneberget, Väs-
terås. Arrangör: Nygammal Dansförening (NGDF), KULTURENS bildningsverksamhet och Djäknebergets Restaurang. Fri entré. 
Lägg gärna en frivillig slant i bössan! Parkera på Bryggargårdens parkering, strax nedanför berget Mer info: Gullevi Ågren 073-993 
86 57
 
Spelmansstämma - Lördag 14 juli, kl 14.00, Abramsgården, Medåker, Arboga. Mer info: svansbo@gmail.com eller pelle.saether@
sv.se
 
Dans och folkmusik på Djäknebergets dansbana (folkdans och gillesdans) - Torsdag 19 juli, kl 19.00-21.30, Djäkneberget, Väster-
ås. Arrangör: Västerås Folkdansgille, KULTURENS bildningsverksamhet och Djäknebergets Restaurang. Fri entré. Lägg gärna en 
frivillig slant i bössan! Parkera på Bryggargårdens parkering, strax nedanför berget Mer info: Erwin och Birgitta Röwer 021-13 66 
67 eller 070-172 45 66
 
Dans och folkmusik på Djäknebergets dansbana (gammeldans och gillesdans) - Torsdag 26 juli, kl 19.00-21.30, Djäkneberget, Väs-
terås. Arrangör: Nygammal Dansförening (NGDF), (mer info se ovan)

Spelmansstämma - Söndag 29 juli, kl 13.00, Vallby Friluftsmuseum, Västerås. Mer info: http://www.vallbyfriluftsmuseum.se/pro-
gram/spelmanstamma.shtml
 
Dans och folkmusik på Djäknebergets dansbana (gammeldans och gillesdans) - Torsdag 2 augusti, kl 19.00-21.30, Djäkneberget, 
Västerås. Arrangör: SchottiSJiggarna,  (mer info se ovan)

Spelmansstämma - Söndag 5 augusti, kl 13.00, Väsby Kungsgård, Sala. Mer info: https://evenemang.destinationsala.se/sv/evene-
mang
 
Dans och folkmusik på Djäknebergets dansbana (gammeldans med folkmusikgruppen Duracellerna) - Torsdag 9 augusti, kl 19.00-
21.30, Djäkneberget, Västerås. Arrangör: Västerås Folkdansgille, (mer info se ovan)

Spelmansstämma - Söndag 12 augusti, kl 14.00, Hembygdsgården, Västanfors, Fagersta, Gästartist: Bengan Janson. Mer info: http://
www.hembygdsgarden.nu/evenemang-program-fagersta-vastmanland/
 
Dans och folkmusik på Djäknebergets dansbana (gammeldans och gillesdans) - Torsdag 16 augusti, kl 19.00-21.30, Djäkneberget, 
Västerås. Arrangör: Nygammal Dansförening (NGDF), (mer info se ovan)
 
Spelmansfredagar på biblioteket - Fredagar hösten 2018, kl 14.00-16.00, Hörsalen, Stadsbiblioteket, Västerås. Även under hösten 
2018 så har Västmanlands Spelmansförbunds medlemmar möjlighet att disponera Hörsalen för spel på fredagar kl 14-16. Detta blir 
en möjlighet att träffas och spela, lära ut låtar till varandra (eller andra). Det är främst till för Spelmansförbundets medlemmar men 
om vi så önskar kan vi bjuda in andra till en låtstuga. Ordförande Olof Neverland Westin är samordnare, så anmäl dej till honom 
senast två veckor före aktuellt datum. Mer info och anmälan: olofneverlandwestin@icloud.com eller 070-587 40 24.
 
VSFs spelhörna på biblioteket - Tisdag 21 augusti 2018, kl 12.00-13.00, Stadsbiblioteket, Västerås. Även under hösten 2018 så har 
Västmanlands Spelmansförbund en spelhörna i entrén på biblioteket där medlemmarna kan träffas för en stunds spel. Höstens 
andra datum: 4/9, 9/10, 6/11 och 4/12. Mer info och anmälan: olofneverlandwestin@icloud.com eller 070-587 40 24.
 
Lunchmusik på Växhuset med Kulturföreningen Tillsammans - Onsdag 29 augusti, kl 12.00-13.00, Växhusets lunchrestaurang, 
Västerås. Vi spelar dansar och sjunger svensk folkmusik främt från Västmanland. Mer info: http://vaxhuset.webbplats.se/lunchmu-
sik/
 



VSFs spelhörna på biblioteket - Tisdag 4 september 2018, kl 12.00-13.00, Stadsbiblioteket, Västerås. (mer info 
se ovan)
 
Strängt Taget spelar på biblioteket - Lördag 22 september 2018, kl 13.00-14.00, Stadsbibliotekets hörsal, 
Västerås. Vi har med oss  en salig blandning av visor och låtar om vår omvärld från många delar av vår fan-
tastiska värld. Vi bjuder på hopp och framtidstro och en och annan överraskning. ia Nordin, dragpel, sång 
och rytm; Ingela Ader, fiol och sång samt Lasse Nordin, bas, gitarr och sång. Mer info: https://www.bibliotek.
vasteras.se/web/arena/evenemang eller Lasse Nordin 072-308 20 35.
 
Nya Folkligt Värre - Fredag 5 oktober 2018, Växhuset, Viktor Larssons Plats 1, Västerås. Kl 18.30-19.25 
Visstuga, kl 19.30-20.25 Dansinstruktion, kl 20.30- Dans till spellista - så länge spellistan räcker. Medtag 
egen kaffekorg! Entré 50 kr (kontant eller swish). Mer info: på Facebook. Eller titta in på vår hemsida: http://
xn--folkligtvrre-ocb.se/
 
VSFs spelhörna på biblioteket - Tisdag 9 oktober 2018, kl 12.00-13.00, Stadsbiblioteket, Västerås. (mer info se 
ovan)

Quilty - Onsdag 24 oktober 2018, kl 19.00, Västerås Konserthus, Foajéscenen. Quilty firar 25 år med jubi-
leumsturné över hela Sverige samt release av ett jubileumsalbum. Med sitt fantastiska musikanteri och sitt 
egenhändigt framslipade sound har bandet satt sin prägel på den irländska folkmusiken och hänfört publi-
ken på konserter och festivaler. Dag Westling sång, gitarr, banjo, tinwhistle; Gideon Andersson bouzouki, 
bodhran, mandolin, sång; Esbjörn Hazelius fiol, sång, gitarr samt Staffan Lindfors på kontrabas (känd från 
Östen med Resten). Entré: 260 kr. Arrangör: Skådebanan Västmanland. Mer info: http://www.skadebanan.se/
vastmanland/ eller rolf.soderman@telia.com
 
Nya Folkligt Värre - Fredag 2 november 2018, Växhuset, Viktor Larssons Plats 1, Västerås. Kl 18.30-19.25 
(mer info se ovan)

HöstFolk - Lördag 3 november 2018, Växhuset, Viktor Larssons Plats 1, Västerås. Folklig festival med beto-
ning på det västmanländska kulturarvet. Medverkande: Carina Normansson, Josefina Paulson, sånggruppen 
Danaros, Bengan Janson, Per Gudmundson m fl. Aktiviteter: Konserter, kul för barnen, dans till spellista mm 
mm. Arr: Västmanlands Spelmansförbund, Skådebanan Västmanland, Kulturföreningen Tillsammans. Mer 
info: så småningom
 
VSFs spelhörna på biblioteket - Tisdag 6 november 2018, kl 12.00-13.00, Stadsbiblioteket, Västerås. Även un-
der hösten 2018 så har Västmanlands Spelmansförbund en spelhörna i entrén på biblioteket där medlemmar-
na kan träffas för en stunds spel. Höstens sista datum: 4/12. Mer info och anmälan: olofneverlandwestin@
icloud.com eller 070-587 40 24.
 
Spelmansstämma - Lördag 1 december 2018, kl 14.00, Västerås Stadsbibliotek, Västerås. Mer info: http://
www.vsg.se/
 
VSFs spelhörna på biblioteket - Tisdag 4 december 2018, kl 12.00-13.00, Stadsbiblioteket, Västerås. Även 
under hösten 2018 så har Västmanlands Spelmansförbund en spelhörna i entrén på biblioteket där medlem-
marna kan träffas för en stunds spel. Mer info och anmälan: olofneverlandwestin@icloud.com eller 070-587 
40 24.
 
Nya Folkligt Värre - Fredag 7 december 2018, Växhuset, Viktor Larssons Plats 1, Västerås. Kl 18.30-19.25 
(mer info se ovan)


