Spelmansfest
Eller ”spelmanslagsfest” eller Speldansfest” eller… kalla det vad du vill men festligt ska det bli
i alla fall! Jag har under två säsonger ha= glädjen a? få träﬀa ﬂera av Hallands olika
spelmanslag och det har varit väldigt trevliga möten varje gång. Tänk om det skulle gå a?
ordna e? stort möte där alla träﬀas samGdigt. Hur trevligt skulle det inte bli då?
En fest där alla spelmanslag i Halland träﬀas samGdigt, spelar alla Gllsammans samGdigt, i
mindre konstellaGoner, för varandra, byter låtar och dansar så länge man orkar.
Givetvis bjuder vi in spelmän och dansare som inte ännu hi?at något lag a? spela eller dansa
i, eller som är med någonstans där jag inte varit på besök ännu. Kort sagt, ALLA ÄR
VÄLKOMNA!
10 mars är datumet då vi gör de?a och det kommer a? hända på Katrinebergs FHS.
Vi samlas kl. 11.30 och äter lunch Gllsammans för a? sedan öva lite allspelslåtar en stund.
När vi känner oss väl preparerade för allspel tar vi lite paus och låter oss underhållas av vår
hemliga gäst, en osedvanligt sympaGsk ”spelman” med många strängar på sin lyra.
Styrkta av denna själsliga spis är det så dags för lekamlig dito så a? vi orkar genomföra vår
konsert.
Konserten, som börjar kl. 18:00 inleds och avslutas med de allspelslåtar vi övat och
däremellan hoppas jag a? så många spelmanslag som möjligt har lust a? bjuda på något ur
sin repertoar.
Antal låtar per lag får styras av hur många som anmäler sig a? spela.
E=er vår konsert är det fri? fram a? spela och dansa överallt med vem man vill och vad man
vill.
Sprid gärna de?a Gll alla du tror skulle uppska?a en sådan här Gllställning och hjälps vi åt
med det kan det ju bli en rikGgt stor publik och härlig stämning!
Det kostar 200 kr per deltagare. Bilje?erna Gll konserten kl. 18.00 kostar 100 kr för vuxna och
50 kr för ungdomar under 18 år. Betalas vid dörren.
VARMT VÄLKOMNA!

Mvh. Greger Siljebo och styrelsen i Hallands spelmansförbund.
Anmälningar Gll Torbjörn Johansson. 034694420@telia.com
eller 0705 79 44 20 senast fredagen den 2 mars 2018.

