Nr 4 2020

Ordföranden har ordet

Vårt årsmöte ägde rum lördag 19 september på Allaktivitetshuset Sture i Skinnskatteberg. Ett lite märkDet har hunnit gå tre månader till sedan jag skrev i
ligt årsmöte eftersom större delen av 2020 redan
Bladet senast och det är ytterligare tre månader som
passerat. Vi genomförde årsmötet och det nya som
har varit väldigt annorlunda mot alla andra månader
hände var att den vissektion som funnits under några
jag har upplevt. Vi bor fortsatt mest i Karbenning
år i början på 2000-talet har väckts till liv igen, detta
för att undvika coronavirus och det har gått bra för
efter en motion till årsmötet från Majja Neverland.
vår del, vi är friska.
Majja Neverland och Ingela Ader valdes till ledamöHöstens planeringar fick ändras ett antal gånger vad ter. Ett folksångsnätverk planeras i samarbete med
gäller Spelhörnan på Västerås Stadsbibliotek. Man
studieförbundet Bilda och eventuellt andra närbebestämde att vi skulle få spela i Hörsalen i stället
lägna spelmansförbund. Som så mycket annat går
och Aros Spelmän spelade den 20 oktober, mer om planeringen på sparlåga men den pågår!
detta på annan plats i Bladet
Protokollet från årsmötet finns på vår hemsida.
Vi skulle ha gjort programmet Folk, Ferlin och Edwall den 10 november men ställde in pga. de nya
Spelmansförbundets 70-årsdag hoppas vi kunna fira
restriktioner som dök upp.
som 71-årsdag under 2021.
Helena Wessman skulle ha spelat gotländska låtar på
dragspel den 8 december men även detta var vi
tvungna att ställa in
Forts nästa sida
Vi hoppas att det lugnar ned sig under våren och planen är att vi ska fortsätta med Spelhörnorna nästa år.

Västmanlands
Spelmansförbund

Förbundets styrelse
Ordförande: Olof Neverland Westin
Vice ordförande: Per Torelli
Sekreterare och kassör: Lars Englund
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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.o.englund@outlook.com
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Olof Neverland Westin
Majja Neverland
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Ordföranden har ordet forts.
I brist på framträdanden i den verkliga världen har
de senaste månaderna innehållit desto mer internetbaserat. Bilda Folk har lanserat Digistämman och det
har varit möjligt att höra och se mycket bra musik
som man hittar via Facebook, sök på Bilda Folk.
I Västmanland har vi gjort ytterligare en Folkligt
Värre-sändning med visstuga med Majja och Ingela
och spel med Trio Comares och Lasse Englund. Du
kan hitta den på Folkligt Värre via Facebook.
Hoppet kvarstår om att spela brudmarscher på Stadsbiblioteket under 2021 som fortsättning på Brudmarschprojektet. Mer info kommer.
Spelandet sker för min del nu mest för mig själv. Det
är tråkigt att inte kunna spela tillsammans med andra
men naturligtvis värre om man skulle ådra sig Covid
-19. Jag har tagit tillfället i akt att få min fiol upputsad och fixad på Violinateljén och spelar vidare, fiolen har blivit mycket finare och med lite övning så
blir nog spelet också bättre.
Jag önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År och
hoppas att vi alla får ha hälsan
Olof Neverland Westin
Ordf Västmanlands Spelmansförbund
Kontaktas via mail
olofneverlandwestin@icloud.com
eller tel 070-587 40 24

Spelhörnan öppen igen
Efter ett långt uppehåll på grund av Covid-19pandemin kunde Spelhörnan, det återkommande
evenemang som Västmanlands Spelmansförbund
och Västerås Stadsbibliotek ligger bakom, öppna
igen den 20 oktober, den här gången i Stadsbibliotekets hörsal. Framträdde gjorde Aros Spelmän:
Gerd Iversen, Gudmar Hammarlund, Staffan Olofsson, Peter Malmström och Tommy Thors.
Lars Englund
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Västerås Spelmansgille – musicerande
med förhinder 2020

Om olyckan är framme
Har du försäkrat dina instrument? Om inte, ägna frågan en tanke. En större reparation kan innebära avsevärda kostnader. Och om det värsta inträffar – att du
förlorar ditt instrument – är det tryggt att veta att du
via försäkringen kan få ersättning för utgiften det
innebär att köpa ett nytt.

Den pågående pandemin har för säkert alla föreningar med olika slag av kulturverksamhet på programmet lett till begränsad och inställd verksamhet. För
Västerås Spelmansgilles del innebar det att vi från
mitten av mars inte kunnat träffas på Malmabergs
Mötesplats varje vecka, något vi gjort större delen av
året sedan lång tid tillbaka. Under sommaren tog vi
ändå mod till oss och spelade först vid ett tillfälle
utomhus på Vallby Friluftsmuseum och sedan ett
antal gånger på en dansbana på Enhagen, ett bostadsområde i södra utkanten av Västerås. Vi såg
såklart till att hålla gott avstånd till varandra och begränsade deltagandet till bara spelmän som kände
sig helt friska och saknade förkylningssymptom.

Sveriges Spelmäns Riksförbund kan genom ett avtal
med försäkringsbolaget Folksam erbjuda en mycket
prisvärd instrumentförsäkring med låg självrisk.
Ta kontakt med Lars Englund, telefon 021-13 53 06
eller e-postadress: lars.o.englund@outlook.com
för mera information.
Försäkring kan inte tecknas för piano, flygel eller
orgel.

Eftersom vi fortfarande inte fått använda lokalerna
på Malmaberg bestämde vi oss för att, när sommaren
övergick i höst, förlägga det gemensamma
musicerandet till Knektgården, en församlingsgård i
Hökåsen. Det har gått alldeles utmärkt fram till nu, i
mitten av november, när den ökade smittspridningen
och de skärpta restriktionerna innebär att vi beslutat
göra ett längre uppehåll igen. Vi saknar möjligheten
att under ytterligare en kanske lång period spela
tillsammans men får glädjas åt att vi några gånger
under sommaren och hösten kunnat ägna oss åt vår
kära musik.

Lars Englund

En hyllningslåt till Per på nästa sida
Jag har gjort låten till min gamla spelkompis
Per Torelli som fyllde massor med år nu i augusti.
Jag har gjort den så den ska vara lite rolig att spela,
med melodi varvat med brutna ackord. Den växlar
mellan F-dur och d-moll och i sista takten slår den
till med D-dur. Lite kul ska man väl få ha!

Våra två spelmansstämmor under året blev också,
liksom de flesta detta trista år, inställda

Tomas Fagerberg

Vi ser fram mot bättre tider – de kommer, lita på det!
Fram till dess kanske vi var och en kan botanisera
bland sparade inspelningar och notblad och leta fram
gamla låtar som länge legat i träda men förtjänar att
spelas igen. Anta denna utmaning!
För Västerås Spelmansgille
Lars Englund

Vi passar samtidigt på att gratulera Per
som fyllde 75 år den 17 Augusti.
Styrelsen för Västmanlands Spelmansförbund
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Kalendarium
De flesta fysiska aktiviteter står på vänt p g a pandemin som härjar.
Här följer ändå information kring ett antal evenemang
Information kommer att uppdateras fortlöpande på Västmanlands Spelmansförbunds hemsida!

INSTÄLLT - VSFs spelhörna på biblioteket med Helena Wessman - Tisdag 8 december 2020, kl 12.00
-12.45, Stadsbibliotekets hörsal, Västerås. Även under hösten 2020 har Västmanlands Spelmansförbund en
spelhörna på biblioteket. Vill du spela vid något tillfälle? Kontakta då Olof Neverland Westin. Max 50
pers. Håll avstånd! Mer info: olofneverlandwestin@icloud.com eller 070-587 40 24.

ALLA EVENEMANG PÅ STADSBIBLIOTEKET ÄR INSTÄLLDA - t o m 31 januari 2021.
INSTÄLLT - Tänd ett ljus med Carina Normansson och Gunnar Sandström - Torsdag 10 december
2020, kl 14.00, Barkarö kyrka, Västerås. Gunnar och Carina blandar julminnen med julvisor och låtar. Coronarestriktioner gäller. Mer info (förhoppningsvis så småningom): https://www.svenskakyrkan.se/
vasteras/barkaro-kyrka
INSTÄLLT - DansÖverGränserna - fredag 11 december 2020, kl 19.00, Lovisagården IOGT-NTO,
Slottsgatan 6, Västerås. Eva har förberett Corona-säkra-danser. Tag med kaffekorg och 50kr. Meddela Eva
senast den 9 december på Facebook, mail eller sms om du planerar att komma så vi kan meddela om det
blir inställt. Mer info: Eva Teljebäck 070-668 47 90 (ring om dörren är låst) evchte@gmail.com eller på
facebook-grupp/sida.

Folkligt Värre - Fredag 5 februari 2021, Växhuset, Viktor Larssons Plats 1, Västerås. Tid och innehåll meddelas senare. Återkommer med mer detaljer framöver.
Mer info (så småningom): https://www.facebook.com/groups/249172817726/ HÅLL UTKIK! :-)

Folkligt Värre - Fredag 5 mars 2021, Växhuset, Viktor Larssons Plats 1, Västerås. Tid och innehåll meddelas senare.
Återkommer med mer detaljer framöver.
Mer info (så småningom): https://www.facebook.com/groups/249172817726/ HÅLL UTKIK! :-)

Folkligt Värre - Fredag 9 april 2021, Växhuset, Viktor Larssons Plats 1, Västerås. Då 1:a fredagen är långfredagen
blir det nu den 2:a. Tid och innehåll meddelas senare. Återkommer med mer detaljer framöver.
Mer info (så småningom): https://www.facebook.com/groups/249172817726/ HÅLL UTKIK! :-)

Folkligt Värre - Fredag 7 maj 2021, Växhuset, Viktor Larssons Plats 1, Västerås. Tid och innehåll meddelas senare.
Återkommer med mer detaljer framöver.
Mer info (så småningom): https://www.facebook.com/groups/249172817726/ HÅLL UTKIK! :-)

Tack till Ingela Ader som återkommande sammanställer evenemangstipsen i ett separat utskick och från
vilket ovanstående kalendarium med ”Folkmusikaliska evenemang” är hämtat.
5

Önskar er en fin
Jul och Nyårshelg
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