Nr 3 2019
Ordföranden har ordet

Lördagen den 2 november kommer andra upplagan
Det börjar bli höst, och det är dags för ett nytt num- av HöstFolk, denna gång som en kombination av
festival och Folkligt Värre. Årets konserter blir
mer av Bladet.
Christie O´Leary som också håller i en sångworksSpelhörnorna på Stadsbiblioteket i Västerås
hop. Den andra konserten blir med Spelstinorna som
fortsätter, programmet för hösten är:
sedan också kommer att spela till dans. DansTisdagarna 17 september Nyckelharpsspelmän från workshop hålls av Ami Dregelid i samarbete med
Västerås Spelmansgille, 8 oktober Trio Comares, 12 Ellika Frisell som sedan också spelar till dans under
november Rävspel. Hösten avslutas på Nobeldagen kvällen. Dansen fortsätter sedan med dans till spellista. Erik Svansbo kommer att berätta om spelmän i
10 december med att STORKEN
Västmanland under eftermiddagen. Mer information
(STyrelseORKEsterN, dvs medlemmarna i VSFs
via hemsidan, facebook och kommande nummer av
styrelse) gör sitt första offentliga framträdande.
Bladet.
Även under hösten kan vi disponera hörsalen på
biblioteket för låtutlärning eller andra spelträffar på Till sist vill jag önska alla en god höst.
fredagar kl 14-16. Hör av dig till mig helst två veckor i förväg så att jag kan kolla att salen är ledig.
Olof Neverland Westin
Brudmarschprojektet fortskrider, vi har publicerat
noterna till månadens brudmarsch på vår hemsida i Ordf Västmanlands Spelmansförbund
mars t o m september och fortsätter under hösten.
Kontaktas via mail
För den som inte har tillgång till dator så lade vi ut olofneverlandwestin@icloud.com
noterna till de fyra första i förra numret av bladet
eller tel 070-587 40 24
och fortsättning följer i detta nummer.

Västmanlands
Spelmansförbund

Förbundets styrelse
Ordförande: Olof Neverland Westin
Vice ordförande: Per Torelli
Sekreterare och kassör: Lars Englund
Bengt-Olov Skottheim
Christina Bjureland
Suppleant: Bo Eriksson
Suppleant: Kjell Wahlberg

Välkommen att lämna bidrag till kommande nummer av
Bladet: text, bilder, tankar, idéer. Skicka material till
christina.bjureland@telia.com.
Vill du, hellre än att få Bladet som papperstidning, få den i
digitalt format? Skicka ett meddelande till
lars.englund1@comhem.se.

Låtkommitté
Olof Neverland Westin
Majja Neverland
Carina Normansson
Suppleant: Linda Jansson Norrman.

Nästa stoppdatum 2019-11-18
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www.vsf.u.se

Månadens Brudmarsch

Låtar efter Uno Gill

Från och med mars 2019 kommer vi att på VSFs
hemsida publicera månadens brudmarsch i notskrift
med kommentarer av de medlemmar som föreslagit
eller komponerat låten. Efter ett semesteruppehåll
kommer här, i slutet av bladet, augusti månads brudmarsch, Brudmarsch efter JE Schedin och september
månads brudmarsch, Brudmarsch till Johnny och
Lisa av Ann-Britt Sommer. Om du vill veta mer om
hur den spelas kan du kontakta Ann-Britt Sommer
via mail sommer.vasterbo@gmail.com

Uno Gill var en framstående och uppskattad spelman
som förvaltade och generöst delade med sig av västmanländska låtar, framförallt de som hans far Karl
spelat. Inom kort kommer Västmanlands Spelmansförbund att kunna presentera ett häfte med låtar han
hade på repertoaren. Förbundets styrelse har beslutat
att kostnadsfritt distribuera häftet till alla förbundets
medlemmar. Övriga får såklart möjlighet att köpa
häftet.

För den som inte kan bärga sig under ett helt års tid
så går det att få hela samlingen som pdf-fil från Olof
Neverland Westin kontaktas per mail olofneverlandwestin@icloud.com eller per tel 070-587 40 24.
Jag kan också svara på frågor kring materialet.
Olof Neverland Westin
Ordf Västmanlands Spelmansförbund

Jubileum!!!
Västmanlands Spelmansförbund bildades år 1950.
Det innebär att vi kommer att kunna fira 70årsjubileum under nästa år. Håll utkik efter
information i kommande nummer av Bladet!

Spelmansstämma på biblioteket Västerås

Den 30 November klockan 14-16 anordnar Västerås
Spelmansgille spelmansstämma i Bibliotekets Hörsal, Västerås

Noterna i samlingen Folkmusik i Västmanland
Dags igen!

(Gula pärmarna) Upprepad efterlysning!
Styrelsen har diskuterat möjligheten att lägga in
dessa på förbundets hemsida. De finns idag lagrade
på en enda mycket stor PDF-fil vilket gör att denna
måste delas upp innan publicering i så fall kan ske.
Finns det någon som är intresserad av att hjälpa
till med detta?

Lördag den 2 november infaller årets stora folkmusik- och dansevenemang HöstFolk på Växhuset i
Västerås. Program och annan information kommer
du att hitta på Västmanlands Spelmansförbunds
hemsida www.vsf.u.se.
Bland seminarieledare och artister finns den här
gången
Ami Petersson Dregelid & Ellika Frisell,
Spelstinor och
Christy O’Leary & Bert Deivert
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En liten krönika från...

Buskspel. Så skönt
det var att sitta vid
den solvarma logväggen och spela
den ena låten efter
den andra.

Spelmansstämman i Fagersta 11 augusti 2019
”VI HADE I ALLA FALL TUR MED VÄDRET”
För ett halvår sedan bestämdes datum för den årliga
spelmansstämman på hembygdsgården och regn
ingick inte i planeringen.
Men dagarna innan stämman, då började det regna
och åska. Söndag elfte augusti var inget undantag.

Men ”the show must go on”, heter det ju. Lite moloPräster och spelmän i septembersolsken
ket bar det av mot hembygdsgården. Blött överallt
på bänkar och bord. Men det hade slutat att regna, så
vi torkade bort vatten från möblerna. Letade sedan
fram filtar ur en gammal kista och då lyckades jag
klämma lillfingret på vänsterhanden under det nedfallna locket.
Det gjorde mycket ont. Fingret svällde upp och jag
insåg, att E-strängen skulle jag inte nå den dagen.
Men regnet upphörde och vi tog beslutet att tåga in
till scenen. Med två flaggor i täten och Gärdebylåten
klingande från ett trettiotal fioler, nådde vi scenen
Onsdagen den 4 september fick ett antal välrenomutan en regndroppe. Det var lycka.
merade spelmän privilegiet att musicerande åtfölja
Publiken kom på plats och allspel och uppspel blev
ett stort antal präster och diakoner från Västerås stift
en lysande start på stämman.
när de i samband med ett möte till fots skulle förFlera spelmän och spelkvinnor anmälde sig för eget flytta sig från Västerås Domkyrka till Aros Congress
framträdande som publiken fick lyssna till.
Center. Gruppen Spelstinor gick i täten och visade
Efter goda siktkaksmackor till kaffet och småprat
vägen medan några västmanländska spelmän gjorde
med gästande spelmän var det dags för buskspel.
sällskap med de kyrkliga ämbetsmän och -kvinnor
som gick i slutet av tåget.
Himlen var lysande blå och ett stort gäng spelmän
placerade sig intill den solvarma logväggen. Det
Före avtåget från domkyrkan värmde spelmännen
blev låtar efter Uno Gill, Hyvlar Pelle, Konrad Pet- upp med ett antal goda låtar av olika karaktär i både
tersson och Gustav Lindberg.
två- och tretakt. Själva marschen beledsagades, såDå och då kastades blickar upp mot himlen. Hotfulla vitt undertecknad kunde höra, av omväxlande gångmoln tornade upp sig, men inte en droppe föll över
låtar och brudmarscher.
vår hembygdsgård och solen bara lyste.
De välklädda prelaterna, nästan uteslutande skrudade
Som grädde på moset denna dag, bjöds det på föri svart, såg ut att ha det varmt i solskenet. De föreföll
nämlig underhållning efter stämman av Moréns
uppskatta att promenaden ackompanjerades av
kvintett från Ludvika.
traditionell musik.
Repertoaren var en blandning av klassisk musik och
Lars Englund
populärmusik. Snabba fingrar, ett rivigt tempo och
en oerhörd spelglädje.
Slutnumret, Chardas de Monti, den tog nästan andan
ur publiken.
De grå molnen ryckte närmare och snart var regnet
igång igen. Spelmansstämman hade i alla fall genomförts under en blå himmel.
Margaretha Eriksson
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Några foton från några av sommarens speltillfällen:

Spelmansstämma Vallby Västerås
28 juli 2019

Spelmansstämma Väsby Kungsgård Sala
4 augusti 2019
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Ytterligare foton från några av sommarens speltillfällen:

Spelmansstämma Västanfors
11 augusti 2019

Prästmarschen

4 september 2019
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Kalendarium
Spelmansfredagar på biblioteket - Fredagar hösten 2019 kl 14.00-16.00, Hörsalen, Stadsbiblioteket,
Västerås. Även under hösten 2019 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.
Kulturnatt 2019 - Lördag 14 september 2019, från kl 18.00, i hela Västerås. Bl a spelar Strängt Taget
irländskt, kl 18.00, på Foajéscenen i Västerås Konserthus.
Mer info (så småningom): http://www.vasteraskulturnatt.se/program/
VSFs spelhörna på biblioteket med Västerås Spelmansgilles nyckelharpor - Tisdag 17 september
2019, kl 12.00-13.00, Stadsbiblioteket, Västerås. Även under hösten 2019 har Västmanlands Spelmansförbund en spelhörna i entrén på biblioteket där medlemmarna kan träffas för en stunds spel.
Höstens andra datum: 8/10, 19/11 och 10/12.
Mer info: olofneverlandwestin@icloud.com eller 070-587 40 24.
Lunchmusik (irländskt) på Växhuset med Strängt Taget - Onsdag 18 september, kl 12.00-13.00,
Växhusets lunchrestaurang, Västerås. ia Nordin, dragpel, sång och rytm; Ingela Ader, fiol och sång
samt Lasse Nordin, bas, gitarr och sång.
Mer info: http://vaxhuset.webbplats.se/lunchmusik/
Tron, smöret och kärleken - Torsdag 19 september 2019, kl 14.00, Barkarö Prästgård, Västerås. Ett
berättarprogram, som författaren Gunnar Sandström gör tillsammans med spelmannen Carina Normansson. Fyllt med läsarsånger, mjölkvisor, spellåtar och läsning.
Mer info (så småningom): https://www.svenskakyrkan.se/vasteras/barkaro-kyrka
Wao—Torsdag 19 September kl 19,00 Folkets hus Köping
Mer info: se sidan 10 i detta blad
DansÖverGränserna - fredag 20 september 2019, kl 19.00, Lovisagården IOGT-NTO, Slottsgatan 6,
Västerås. Det blir utlärning av lätta danser från olika länder. Långdanser - Gruppdanser - Pardanser. Tag
med kaffekorg och 50kr.
Mer info: Eva Teljebäck 070-668 47 90 (ring om dörren är låst) evat@junis.org
eller på facebook-grupp/sida
Anna Öberg - Solitude - Lördag 21 september 2019, kl 19.00, Västerås Konserthus, Lilla salen.
Folkdans som du aldrig sett den förut – Premiär i Västerås Konserthus! Med stark förankring i den folkliga
traditionen, placerad i samtiden och med utblick i något nytt skapar koreografen Anna Öberg en föreställning tillsammans med Dansnät Sverige.
Mer info: https://vastmanlandsmusiken.se/event/anna-oberg-solitude/
Dansstuga efter: Anna Öberg - Solitude - Lördag 21 september 2019, ca kl 20.30, Västerås Konserthus, Lilla salen. Efter premiären blir det dansstuga i Lilla salen. Kom och dansa till våra spelmän! Arrangörer: Västerås Folkdansgille, Västerås Spelmansgille, Kulturföreningen Tillsammans.
Mer info: https://vastmanlandsmusiken.se/event/anna-oberg-solitude/

Mosaik: La Músika Andina - Musik från Anderna - Torsdag 26 september 2019, kl 19.00, Västerås
Konserthus, Foajéscenen. Buffé serveras från kl. 17.30. Konserten startar kl 19.00 i Foajén. Fyra musiker
som möts i sydamerikansk musik, men även spelar i olika band som Den Fule, Trio Samara, Sallyswag
och Polska på Pan och är verksamma i Göteborg.
Mer info: https://vastmanlandsmusiken.se/event/mosaik-la-musica-andina-musik-fran-anderna/
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Folkligt Värre 10 år - Fredag 4 oktober 2019, Växhuset, Viktor Larssons Plats 1, Västerås. Kl 18.3019.10 Visstuga med Majja och Ingela, kl 19.15-19.55 Låtstuga, kl 19.15-19.55 Dansinstruktion, kl 20.00Dans till spellista - så länge spellistan räcker. Fika finns att köpa. Entré 50 kr (kontant eller swish).
Mer info: https://www.facebook.com/events/669418840087550
VSFs spelhörna på biblioteket med Trio Comares - Tisdag 8 oktober 2019, kl 12.00-13.00, Stadsbiblioteket, Västerås. Även under hösten 2019 har Västmanlands Spelmansförbund en spelhörna i entrén på
biblioteket där medlemmarna kan träffas för en stunds spel. Höstens andra datum: 19/11 och 10/12.
Mer info: olofneverlandwestin@icloud.com eller 070-587 40 24.
Mosaik: Simone Moreno - Torsdag 10 oktober 2019, kl 19.00, Västerås Konserthus, Foajéscenen.
Buffé serveras från kl. 17.30. Konserten startar kl 19.00 i Foajén. Sveriges brasilianska sångdrottning bjuder på samba och afrosoul på svenska – musik av bland annat Taube, Imperiet, Kent, Cornelis, Peps och
Bo Kaspers, i helt nya versioner som osar av hennes egna kryddblandning.
Mer info: https://vastmanlandsmusiken.se/event/mosaik-simone-moreno-sveriges-sambadrottning/
Beethoven möter Ale Möller - Torsdag 17 oktober, kl 19.00, Västerås Konserthus, Stora salen.
Beethovens Symfoni nr 6, "Pastoralsymfonin", samt en musikalisk duell mellan Ale Möller Band och Västerås Sinfonietta. Dirigent: Simon Crawford-Phillips. Musiker: Ale Möller, mulitinstrumentalist; Olle Linder, bas, gitarr, slagverk; Erik Rydvall, nyckelharpa; Jonas Bleckman, cello; Johan Graden, piano. Missa
inte Publikträffem med Birgitta Huldt kl 18.00!
Mer info: https://vastmanlandsmusiken.se/
DansÖverGränserna - fredag 18 oktober 2019, kl 19.00, Lovisagården IOGT-NTO, Slottsgatan 6, Västerås. Det blir utlärning av lätta danser från olika länder. Långdanser - Gruppdanser - Pardanser. Tag med
kaffekorg och 50kr.
Mer info: Eva Teljebäck 070-668 47 90 (ring om dörren är låst) evat@junis.org
eller på facebook-grupp/sida
Beethoven möter Ale Möller - Lördag 19 oktober, kl 18.00, Västerås Konserthus, Stora salen. Beethovens Symfoni nr 6, "Pastoralsymfonin", samt en musikalisk duell mellan Ale Möller Band och Västerås
Sinfonietta. Dirigent: Simon Crawford-Phillips. Musiker: Ale Möller, mulitinstrumentalist; Olle Linder,
bas, gitarr, slagverk; Erik Rydvall, nyckelharpa; Jonas Bleckman, cello; Johan Graden, piano. Missa inte
Grundkurs med Dan Linder kl 14.30!
Mer info: https://vastmanlandsmusiken.se/
Lunchkonsert: Duo Fabula - Fredag 25 oktober 2019, kl 12.15-13.00, Västerås Konserthus, Lilla salen.
Duo Fabula spelar folkmusik och tidig musik, främst på traditionella flöjter och harpor. Medverkande:
Jana Langenbruch-blockflöjter och folkliga pipor, Nina Grigorjeva-harpa, folkliga pipor och sång.
Fri entré. Mer info: https://vastmanlandsmusiken.se/event/lunchkonsert-duo-fabula/

HöstFolk-Folkligt Värre - Lördag 2 november 2019, Växhuset, Viktor Larssons Plats 1, Västerås. Vi
slår ihop HöstFolk och Folkligt Värre till ett. Kurs i irländska visor och ornamentik med Christy O'Leary
(Boys of the Lough). Övriga medverkande: Spelstinor, Ellika Frisell, Ami Dregelid, Majja Neverland, Erik
Svansbo, Olof Neverland Westim m fl. Seminarier, konserter, dans, visstuga, öppen scen, program för
barn, spel till dans mm.
Mer info: http://www.vsf.u.se/hostfolk.html
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Människor Möten Musik: After work på Karlsgatan 2 - Onsdag 6 november 2019, kl 17.00-21.00,
Karlsgatan 2, Västerås. Poplinrock samt Clas och Christina.
Mer info: https://www.facebook.com/groups/1196790470495822/?ref=bookmarks
VSFs spelhörna på biblioteket med Rävspel - Tisdag 12 november 2019, kl 12.00-13.00, Stadsbiblioteket, Västerås. Även under hösten 2019 har Västmanlands Spelmansförbund en spelhörna i entrén på
biblioteket där medlemmarna kan träffas för en stunds spel. Höstens sista datum: 10/12.
Mer info: olofneverlandwestin@icloud.com eller 070-587 40 24.
Mosaik: Timba Odara - Torsdag 14 november 2019, kl 19.00, Västerås Konserthus, Foajéscenen.
Buffé serveras från kl. 17.30. Konserten startar kl 19.00 i Foajén. Timba Odara är en kubansk grupp som
varit verksam sedan 1999 under ledning av musikern och kompositören Rolando Lara. Deras musikaliska
brygd innehåller en fusion av soul, funk och afrokubanska rytmer, med ett stort inflytande från den traditionella jazzen.
Mer info: https://vastmanlandsmusiken.se/event/mosaik-timba-odara/
DansÖverGränserna - fredag 15 november 2019, kl 19.00, Lovisagården IOGT-NTO, Slottsgatan 6,
Västerås. Det blir utlärning av lätta danser från olika länder. Långdanser - Gruppdanser - Pardanser. Tag
med kaffekorg och 50kr.
Mer info: Eva Teljebäck 070-668 47 90 (ring om dörren är låst) evat@junis.org
eller på facebook-grupp/sida
Västerås Spelmansgilles spelmansstämma - hörsalen på Västerås Stadsbibliotek
lördagen den 30 november klockan 14-16
Mer info: (så småningom) https://www.vsg.se/

Människor Möten Musik: After work på Karlsgatan 2 - Onsdag 4 december 2019, kl 17.00-21.00,
Karlsgatan 2, Västerås. Jazz med Frass samt Mattias Cronert. Läs mer i bifogad folder.
Mer info: https://www.facebook.com/groups/1196790470495822/?ref=bookmarks
Folkligt Värre - Fredag 6 december 2019, Växhuset, Viktor Larssons Plats 1, Västerås. Kl 18.3019.10 Visstuga (ballader) med Lissman Gunnar Turesson, Bjursås, kl 19.15-19.55 Låtstuga, kl 19.15-19.55
Dansinstruktion(balladdans) med Lissman Gunnar Turesson, Bjursås, kl 20.00- Dans till spellista - så
länge spellistan räcker. Fika finns att köpa. Entré 50 kr (kontant eller swish).
Mer info: https://www.facebook.com/events/669418840087550
VSFs spelhörna på biblioteket med STORKEN (VSF:s STyrleseORKEster) - Tisdag 10 december
2019, kl 12.00-13.00, Stadsbiblioteket, Västerås. Även under hösten 2019 har Västmanlands Spelmansförbund en spelhörna i entrén på biblioteket där medlemmarna kan träffas för en stunds spel.
Mer info: olofneverlandwestin@icloud.com eller 070-587 40 24.
DansÖverGränserna - fredag 13 december 2019, kl 19.00, Lovisagården IOGT-NTO, Slottsgatan 6,
Västerås. Det blir utlärning av lätta danser från olika länder. Långdanser - Gruppdanser - Pardanser. Tag
med kaffekorg och 50kr.
Mer info: Eva Teljebäck 070-668 47 90 (ring om dörren är låst) evat@junis.org
eller på facebook-grupp/sida
Konsert med Eir - Söndag 26/1 2020 kl. 15.00. Sparvens kapell, Kungsfågelgatan 10 B, i Västerås,.
Atmosfärisk folkmusik med moderna influenser. Nina Grigorjeva - harpa, sång. Riksspelmannen Johan
Lång - nyckelharpa, sång.
Mer info (så småningom): https://
www.svenskakyrkan.se/vasteras/sparvenraby
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Grupp WAO kommer till Köping den 19 september och spelar på Kulturhuset (Folkets Park).
Förköp: 0021-251 82
Gruppen var i Västerås i februari och föreställningen var mycket omtyckt av publiken.

De kallar sig WAO efter Wilho Akseli Ollikainen och är en unik ny konstellation med
delar av JP Nyströms och Jord tillsammans med den finske mästerspelmannen Arto Järvelä.
Artister som har spelat med eller inspirerats av tänkaren, konstnären och människan Vilho Ollikainen (193498). Tjära människa är en monolog om Vilho Akseli
Ollikainens liv och konstnärskap. Gruppen WAO spelar sångerna och berättar mer om kulturkraften från
Ullatti som skapade 100-tals sånger och dikter.

Medverkande
Göran Eriksson, kontrabas, sång, Markus Falck, tramporgel, durspel, Susanne Rantatalo, sång, Jan Johansson, dragspel, sång, Arto Järvelä, fiol, kantele, sång.
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Hoppas ni alla får en trevlig
spelhöst med många möjligheter
att både lyssna till och själva få
spela mycket trevlig musik.
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