Halländsk folkmusikscen
Tänk dig en folkmusikscen i Halland där det finns möjlighet att dansa till riktigt bra
dansmusik, få lyssna på sina favoritartister eller ta del av låtspel av yppersta klass som man
kanske inte ens visste fanns. En scen där dansspelet är ett lika viktigt inslag som
konserterandet och dit många lär sig hitta just p.g.a. hög nivå på dans och konsertmusiken.
Att skapa en sådan scen i Halland kanske kräver att man kan hitta några olika orter att
förlägga det hela på t.ex. Nord och SydHalland samt inlandet.
Detta skulle även kunna vara en scen där några av våra fina spelmanslag ibland ges tillfälle
att bjuda på sin musik och dela på en danskväll.
För att en Halländsk folkmusikscen ska bli verklighet behövs det ett gäng intresserade
människor som tycker att detta är en bra idé och har lust att hjälpa till att få det gjort.
Finns det några spelmän, dansare eller andra därute som vill vara med och påverka hur en
sådan här scen ska se ut och användas?
Hallands spelmansförbund kommer att stå som medarrangörer och ser även till att detta
kommer att vara ekonomiskt genomförbart och Greger Siljebo kommer inledningsvis att vara
ansvarig för verksamheten och vid behov även stå som arrangör för evenemangen.
Så, här är chansen för dig som vill påverka och verka för att vi fortsätter att bygga vidare på
det fina folkmusikHalland vi redan har.
Känner du att det behövs en folkmusikscen i Halland? Skulle du vilja ingå i en arbetsgrupp,
som tillsammans med Greger Siljebo genomför detta? Hör då av dig till Hallands
Spelmansförbund, ordförande Dan Andersson, telefon: 0705 55 96 14, e-post
dan.andersson@godeby.se. Du kan även ta kontakt med Greger Siljebo om du har frågor om
projektet, du kan också anmäla intresse till honom, telefon: 0707 16 28 44, e-post
greger.siljebo@telia.com

