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Ordföranden har ordet
månaden. Den som vill göra en inspelning kan
höra av sig till mig så bestämmer vi tid och plats
tillsammans med Jesper Zels på biblioteket.

Dags för årets första nummer av Bladet. Ytterligare
ett par månader har gått med fortsatt pandemi och
restriktioner. Möjligen börjar vi skymta ett ljus i
form av vaccination men tills vidare är det fortsatt
svårt att planera för något annat än digitala aktiviteter. Vi bor fortfarande mest i Karbenning för att undvika coronavirus och vi är fortfarande friska.

Folksångsnätverket är på gång, mer om detta på annan plats i Bladet
Folkligt Värre går på sparlåga men en digital variant
kommer fredag 5 mars kl 18:30

Vi planerar en fortsättning av spelhörnorna på Västerås Stadsbibliotek, tills vidare i digital form även
om både vi och biblioteket hoppas på en förändring
under våren.

Årsmötet får vi sannolikt även detta år hålla under
hösten.

Spelmansförbundets 70-årsdag hoppas vi fortfarande
Spelhörnorna sker alltså i form av en inspelning som kunna fira som 71-årsdag under 2021.
läggs ut på bibliotekets hemsida under en begränsad
Forts nästa sida
tid. Det innebär att vi inte är bundna till tid och rum
som förut, inspelningarna sker i första hand i Hörsalen på biblioteket under ordinarie öppettider. Förslagsvis läggs inspelningarna ut på tisdag en gång i
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Ordföranden har ordet, forts.

Distribution av Bladet

Hoppet kvarstår om att spela brudmarscher på Stadsbiblioteket under 2021 som fortsättning på Brudmarschprojektet mest sannolikt under hösten. Mer
info kommer.

Styrelsen anser att vi behöver minska kostnaderna
för distribution av Bladet, vår medlemstidning. Hittills har vi till de allra flesta av medlemmarna och
övriga mottagare skickat tidningen via post. Tryckning, porto, kuvert med mera kostade år 2020 cirka
6 900 kronor. Styrelsen har beslutat att som standardmetod för distribution från och med nummer
2 2021 i stället välja att skicka tidningen i form av
bilaga till ett e-brev. Vi är införstådda med att inte
alla medlemmar har möjlighet att ta del av tidningen
i det formatet – dessa kommer såklart att också i
fortsättningen få den via post. Du som kan ta emot epost (och inte redan får tidningen den vägen), var
vänlig meddela förbundets kassör Lars Englund via
ett mejl. Adressen är lars.o.englund@outlook.com.

Spelandet sker för min del fortfarande mest för mig
själv. Det är tråkigt att inte kunna spela tillsammans
med andra men naturligtvis värre om man skulle
Olof Neverland Westin
Ordf Västmanlands Spelmansförbund

Kontaktas via mail
olofneverlandwestin@icloud.com
eller tel 070-587 40 24
Några extra ord:
Vi har fått avslag på vår bidragsansökan till Västmanlandsmusiken och försöker hitta lösningar på
detta.

Bladet finns också tillgängligt via förbundets hemsida.
Diskutera gärna de här frågorna med dina spelmansvänner och kom till förbundets årsmöte för att göra
din röst hörd!

Läs mer i Bladet under rubriken Ändrade förutsättningar för Spelmansförbundets framtid

Styrelsen för Västmanlands Spelmansförbund

Ändrade förutsättningar för Spelmansförbundets
framtid
Årsmöte 2021
Västmanlands Spelmansförbund har under lång tid
Som många andra föreningar drabbas Västmanlands
mottagit ett årligt verksamhetsbidrag från först
Spelmansförbund av de restriktioner mot större eveLandstinget Västmanland, därefter Västmanlandsnemang som följer av Corona-19-pandemin. Det lemusiken. Vi har nu fått besked att vi från och med
der till att vi inte räknar med att kunna ha vårt års2021 inte kan räkna med något sådant tillskott från
möte förrän under andra halvåret 2021. Fundera
Västmanlandsmusiken.
gärna fram till dess på vilka aktiviteter du tycker förBidraget från Västmanlandsmusiken har de senaste bundet ska erbjuda sina medlemmar under detta och
åren ungefär motsvarat de medlemsavgifter som
kommande år!
medlemmarna betalat. Den omständigheten att bidraKallelse till årsmötet kommer att skickas ut när förget från och med nu uteblir innebär, med oförändrade kostnader, att vi måste försöka hitta andra lös- bundets styrelse beslutat om dag, tid och plats. Har
du möjlighet kan du också få information via förbunningar för att få vår ekonomi i balans.
dets hemsida.
Förbundets styrelse söker alternativ finansiering. Vi
Styrelsen för Västmanlands Spelmansförbund
hoppas att inom kort få ett besked i frågan. Oavsett
vilket beskedet blir kan vi inför 2022 behöva höja
medlemsavgiften. Vi återkommer inför årsmötet som
vi innevarande år lär kunna genomföra först under
andra halvåret.
Forts nästa spalt->
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Folksångsnätverk i Västmanland med omnejd
Här kommer en glädjande nyhet för alla visintresserade och sångsugna. Det finns planer på att starta upp
ett Folkligt Sångnätverk i Västmanland tillsammans med studieförbundet Bilda och landskapen Närke och
Sörmland. På det viset kan vi lära av varandra och med varandra. Idén finns redan på flera ställen, i Gävleborg och i Dalarna till exempel. Initiativtagare till detta är vissektionen inom Västmanlands Spelmansförbund med kontaktperson Majja Neverland. Första steget är att bilda en planeringsgrupp och kontakt finns
i dagsläget med några sugna vissångare i Örebro.
Vi skulle även behöva kontakt med någon i Sörmland som vill vara med och planera vidare, så är du en
sådan eller känner någon så hör gärna av dig, Planen är att vi ska komma igång på något sätt under 2021,
även om det blir digitalt vid det första tillfället. Mer information kommer. Hoppas det låter intressant och
ta gärna kontakt om du vill anmäla ditt intresse och veta mer.
Du kan maila majjaneverland@gmail.com

Kalendarium
De flesta fysiska aktiviteter står fortfarande 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!

Folkligt Värre, hemma hos - LIVE! Ett Folkligt Värre i miniformat - Fredag 5 mars 2021, kl 19.30- ca
21.00. Vi sänder digitalt från Köpingsvägen. Kl 19.30-20.00 Visstuga med Majja och Ingela. Direkt därefter
till ca 21.00 Dans hemma i köket/vardagsrummet med spelmän från Kulturföreingen Tillsammans. Mer
info (så småningom): https://www.facebook.com/groups/249172817726/ HÅLL UTKIK! :-)

INSTÄLLT - 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! :-)

Här kommer en hälsning från fantastiska Järfälla Spelmän som, p g a pandemin, inte ställer in - utan om.
Håll till godo: https://youtu.be/rhqztS8R4LQ. Tack Lars!

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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