Nr1 2020
Ordföranden har ordet

Hösten 2020 blir det inte något HöstFolk, de två år
som vi har arrangerat detta så har det inte gått ihop
ekonomiskt vilket innebär att Spelmansförbundet nu
inte har någon buffert för att täcka eventuella underskott. Vi funderar på något annat liknande program
så om du har förslag eller idéer så går det bra att
höra av sig till mig.

Nu är det nytt år och dags för årets och årtiondets
första Bladet.
Spelhörnorna på Stadsbiblioteket i Västerås fortsätter oförtrutet, Ingela Ader var först ut 28 januari,
durspelare och munspelare från Västerås Spelmansgille framträder den 18 februari.

VMoD (Världens musik och dans) Västmanland har
planer på att genomföra någon form av folkmusikfestival i Sala under våren 2020, om så blir av kommer vi att informera om detta på hemsidan och i Bladet.

Tisdagen den 24 mars kommer Aros Spelmän och
21 april kommer fiolspelarna från Västerås Spelmansgille. Vårprogrammet avslutas med programmet Folk, Ferlin och Edwall som innehåller folkliga
visor samt Ferlin och Edwall som bygger på en folklig tradition. Då framträder Lars-Erik Karlsson och
Majja Neverland med sång, jag finns med på ett
hörn med diverse instrument. Vi räknar med att fortsätta med sådana här evenemang under hösten så om
du vill framträda ensam eller med andra så kan du
höra av dig till mig. Datumen är inte klara ännu men
kommer senare under våren.

Brudmarschprojektet fortskrider, vi har publicerat
noterna till månadens brudmarsch en i taget på vår
hemsida från mars 2019. Vi har lagt ut den elfte i
ordningen och den sista kommer i mars. För den
som inte har tillgång till dator så läggs noterna ut i
Bladet, i det här numret kommer nr tio och elva. Om
intresse finns kan vi göra ett samlat häfte när vi fått
dussinet fullt.
Fortsättning se sidan 2
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Ordföranden har ordet forts.

Månadens Brudmarsch

Även under våren 2020 kan vi disponera hörsalen på
biblioteket för låtutlärning eller andra spelträffar på
fredagar kl 14-16. Hör av dig till mig helst två veckor i förväg så att jag kan kolla att salen är ledig. Det
kan vara ett tillfälle för att tillsammans spela igenom
brudmarscherna. Hör av dig om du är intresserad.

Från och med mars 2019 publiceras månadens brudmarsch, i notskrift med kommentarer av de medlemmar som föreslagit eller komponerat låten, på VSFs
hemsida . Vi fortsätter även publicera dem i slutet av
bladet och i detta nummer följer s st.

Januari: Medåkers Brudmarsch
Det är dags för årsmöte igen, denna gång lördag den trad SvL Västmanland 65
21 mars i Skinnskatteberg, kallelse och information Februari: Brudmarsch till Tim och Eli
av Olof Neverland Westin
om tid och plats finns på annan plats i Bladet
Hela samlingen kan fås som pdf-fil från Olof Neverland Westin kontaktas per mail olofneverlandwestin@icloud.com eller per tel 070-587 40 24.
Olof kan också svara på frågor kring materialet.
Olof Neverland Westin
Ordf Västmanlands Spelmansförbund

Till sist: Västmanlands Spelmansförbund blir 70 år
2020. Vi kommer att fira detta, just nu är varken tid
eller plats bestämda men det kommer mer information
Olof Neverland Westin
Ordf Västmanlands Spelmansförbund

Västmanlands Spelmansförbunds Spelhörna

Kontaktas via mail olofneverlandwestin@icloud.com eller tel 070-587 40 24

Stadsbiblioteket i Västerås
Samarbetet kommer att fortsätta 2020 och följande
datum är aktuella,

vid samtliga tillfällen kl 12-12:45
Tisdag 28 januari Ingela Ader
Tisdag 18 februari Västerås Spelmansgille: munspel,
durspel, nyckelharpa och fiol
Tisdag 24 mars Aros Spelmän
Tisdag 21 april Västerås Spelmansgille: Fioler och
träblås
Tisdag 19 maj Folk, Ferlin och Edwall

Årsmöte!

Lördag den 21 mars klockan 14 är det dags för Spelmansförbundets årsmöte. Lokalen är Allaktivitetshuset Sture i Skinnskatteberg. Ta med instrument! Det
blir nämligen inte bara årsmötesförhandlingar, vi ska
spela också. Förbundet bjuder på fika. Spelmansförbundets medlemmar får kallelse tillsammans med
Västerås Spelmansgille kommer att spela vid två
den här utgåvan av Bladet.
tillfällen, en grupp med munspelare och durspelare,
Förutom kallelsen till mötet medföljer förslag till
en grupp med fiolspelare. Datum inte bestämt ännu.
ändring av förbundets stadgar och ett förslag till
verksamhetsplan för år 2020. På vårt senaste årsmöte
bestämde vi att från och med nu en verksamhetsplan Det har varit roligt att göra dessa spelningar, vi når
ska upprättas. Ta med dina synpunkter till årsmötet! en ny publik som har blivit fler nu när caféet är öpFörbundets styrelse har fått in en motion till årsmö- pet på Stadsbiblioteket. Ännu finns det utrymme för
tet. Också denna finns med som bilaga till kallelsen dig som vill komma och spela, antingen ensam eller
med en grupp. Om du har frågor kring detta eller vill
till mötet.
anmäla dig så hör av dig till Olof Neverland Westin
Kom gärna med synpunkter även på motionen!
som nås per mail olofneverlandwestin@icloud.com
eller telefon 070-587 40 24.
Jubileum!!!

Vi har fortfarande möjlighet att utnyttja hörsalen på
biblioteket på fredagar kl 14-16. En idé är att träffas
och spela västmanländska brudmarscher. Hör av dig
om du är intresserad.

Västmanlands Spelmansförbund bildades år 1950.
Det innebär att vi kommer att kunna fira 70årsjubileum under året. Håll utkik efter
information i kommande nummer av Bladet!
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Vi håller liv i julgransplundringarna i Västman- mans. Det blev en mycket trivsam eftermiddag för
land
både spelmän och åhörare. Såklart fanns det tillgång
till fika också, så blodsockret kunde hållas på en anVi flyttade till Karbenning i norra Västmanland i
1984 och ganska snart uppstod en önskan i byn om genäm nivå. Efter ett par timmars spelande kunde vi
besöka kyrkan för en helgsmålsandakt där det blev
att fortsätta med julgransplundringarna som hade
tappat farten. Min fru, Majja Neverland hörsammade lite mer spelande och psalmsång.
denna önskan tillsammans med andra kvinnor i byn
Tack till arrangörerna och alla spelmän för en myckoch julgransplundringarna fortsatte.
et givande lördagseftermiddag!
Det har gått 35 år sedan denna omstart och nu under
Lars Englund!
två års tid har det uppstått ytterligare en pånyttfödelse, jag har spelat till dans på julgransplundringar
och Eva Teljebäck har lett danserna. Nu är barnen
barnbarn, nästa generation har tagit över och det är
fantastiskt att se hur vi nu kan ha tre generationer på
dansgolvet som har väldigt roligt. Förutom i Karbenning har vi lett dansen vid julgransplundringar på
Västerås Stadsbibliotek, mycket folk och stor entusiasm.
Det som är extra roligt för oss är att vi håller liv i en
danstradition med levande musik. På Nordiska
Muséet hemsida skriver man:
”När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv
i en väldigt gammal tradition, som är känd åtminstone från 1600-talet. Artur Hazelius som grunFoto: Tony Pekula
dade Nordiska museet och Skansen ville att barn
skulle fortsätta att sjunga och dansa de gamla sånglekarna. Museet gav därför ut det första lekhäftet redan 1898, en tradition som återupptogs på 2000-talet Spelträff i Kopparberg
med fem nya häften.”
I slutet av februari, för jag vet inte vilken gång i ordLänge leve julgransplundringarna!
ningen, hade Ljusnarsbergarnas Spelmän och KrisOlof Neverland Westin
tina Larsson-Sköld bjudit in spelmän och åhörare till
Ordförande i Västmanlands Spelmansförbund
sin spelträff i Abrahamsgården, den tidigare prästgården strax nedanför kyrkan i Kopparberg. Ett 50Om du vill veta mer om sånghäften med mera kan
du gå in på https://www.nordiskamuseet.se/artiklar/ tal spelmän från både trakten och mer avlägsna orter
sanghaften-dans-kring-granen
hade slutit upp, de med (tror jag) längsta resvägen
kom från Delsbo. Vi hade en särdeles trevlig eftermiddag och kväll där vi fick spela många kända och
några för mig okända låtar. Inte minst givande var
att tillsammans med kära spelmansvänner få pröva
på låtar jag inte spelat sedan flera tiotal år tillbaka.
Stort tack till
arrangörerna!
Lars Englund

Spelträff i Kungs-Barkarö
Sista lördagen i januari hade Kungs-Barkaröbygdens
intresseförening och Kristina Larsson-Sköld för
tredje året i rad bjudit in till en spelträff i KungsBarkarö församlingshem. Där fick ett tjugotal spelmän från Köping, Ljusnarsberg, Västerås, Ängelsberg med flera orter tillfälle att musicera tillsam3

Kalendarium
Spelmansfredagar på biblioteket - Fredagar våren 2020 kl 14.00-16.00, Hörsalen, Stadsbiblioteket,
Västerås. Även under våren 2020 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 070587 40 24.

Folkligt Värre - Fredag 6 mars 2020, Växhuset, Viktor Larssons Plats 1, Västerås. Kl 18.30-19.10
Visstuga med Ingela och Majja, gäst: Lissman Gunnar Turesson, Bjursås. Kl 19.15-19.55: Låtstuga med
Ingela Ader som lär ut Västmanlands Spelmansförbunds 60-års polska. Kl 19.15-19.55: Dansinspiration
(balladdans) med Lissman Gunnar Turesson, Bjursås. Kl 20.00- Dans till spellista - så länge spellistan
räcker. Denna gång inleds dansen med Svartlösa från Nacka. Fika finns att köpa. Entré 50 kr (kontant eller
swish). Mer info (så småningom): https://www.facebook.com/events/134645310941120/
Spelmansstämma lördag 7 mars klockan 14 i Fors församlingshem, Eskilstuna, Arrangör är
Eskilstuna Spelmansgille. Väldigt kortfattad info finns på Facebook.
Lars Härås låter hälsa att Fors församlingshem ligger i anslutning till Fors kyrka i Eskilstuna centrum. Jag
blev vilseledd av en karta jag hittade via Facebook. Parkeringsplatser ska finnas utanför polishuset som
ligger nära
DansÖverGränserna - fredag 20 mars 2020, 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
VSFs spelhörna på biblioteket med Aros Spelmän - Tisdag 24 mars 2020, kl 12.00-12.45, Stadsbiblioteket, Västerås. Även under våren 2020 har Västmanlands Spelmansförbund en spelhörna i entrén på
biblioteket. Vill du spela vid något tillfälle? Kontakta då Olof Neverland Westin. Vårens andra datum:
21/4 och 19/5. Mer info: olofneverlandwestin@icloud.com eller 070-587 40 24.

Folkligt Värre - Fredag 3 april 2020, Växhuset, Viktor Larssons Plats 1, Västerås. Kl 18.30-19.10:
Visstuga med Ingela och Majja. Kl 19.15-19.55: Låtstuga. Kl 19.15-19.55: Dansinspiration. Kl 20.00Dans till spellista - så länge spellistan räcker. Fika finns att köpa. Entré 50 kr (kontant eller swish).
Denna kväll gästas Folkligt Värre av Malmabygdens Spelmän. Håll utkik efter mer info (så småningom): https://www.facebook.com/events/134645310941120/
Fyra år i tid och rum - Tisdag 14 april 2020, kl 12.00-13.00, Västerås Stadsbibliotek, 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.bibliotek.vasteras.se/web/arena/evenemang
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Kalendarium forts.
Helsinki-Cotonou Ensemble - Onsdag 15 april 2020, kl 19.00, Västerås Konserthus, Foajéscenen.
Gungande rytmer från Benin med komp ifrån Finland!
Bandet kom ut med sin första cd maj 2013, och visade redan då hur man ur den afrikanska musikmyllan
och jazz kan skapa snygga arr, med fullt drag och komplexa rytmer. Mer info: https://
vastmanlandsmusiken.se/event/helsinki-cotonou-ensemble/
DansÖverGränserna - fredag 17 april 2020, 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
VSFs spelhörna på biblioteket med Västerås Spelmansgilles fiolspelare och träblåsare - Tisdag 21
april 2020, kl 12.00-12.45, Stadsbiblioteket, Västerås. . Även under våren 2020 har Västmanlands Spelmansförbund en spelhörna i entrén på biblioteket. Vill du spela vid något tillfälle? Kontakta då Olof
Neverland Westin. Vårens sista datum: 19/5. Mer info: olofneverlandwestin@icloud.com eller 070-587 40
24.

DansÖverGränserna - fredag 6 maj 2020, 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
VSFs spelhörna på biblioteket med Folk och Ferlin - Tisdag 19 maj 2020, kl 12.00-12.45, Stadsbiblioteket, Västerås. Lasse Karlsson, Majja Neverland och Olof Neverland Westin framför låtar och visor,
traditionella och komponerade, bl a av Nils Ferlin. Mer info: olofneverlandwestin@icloud.com eller 070587 40 24.
Fyra år i tid och rum - Torsdag 28 maj 2020, kl 13.30, 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

Ett särskilt tack till Ingela Ader som återkommande sammanställer evenemangstipsen i ett separat utskick
och från vilket ovanstående kalendarium med ”Folkmusikaliska evenemang” är hämtat.
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