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Folkmusikscen i Halland - nu tar vi ett steg till!
Spelmän och dansare har nu chansen att vara med och påverka hur en scen för
folkmusik och dans ska se ut och användas? Hallands spelmansförbund kommer att
stå som medarrangörer och ser även till att detta kommer att vara ekonomiskt
genomförbart. Greger Siljebo kommer inledningsvis att vara ansvarig för
verksamheten och vid behov även stå som arrangör för evenemangen.
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

Spelmansträffar sommaren och hösten 2018
Lördag 14 juli
Spelmansstämma på Börjesgården i Hällesåker. Stämman är ett samarbete
mellan Hällesåkers Spelmanslag och Lindome Hembygdsgille. Samövning av
allspelslåtar börjar klockan 12:00 och uppspelet är klockan 13:00.
Söndag 29 juli
Träslövs Hembygdsförening är värd för spelmansstämma och allsångskväll.
Platsen är Hembygdsgården Eliasa, Södra Näs. Spelmansstämman startar
klockan 14:00 och allsången klockan 18.00.
Lördag 4 augusti
Spelmansstämma i Unnaryd klockan 14:00. Erik Persson hälsar alla välkomna
till Unnaryds Hembygdsgård. Kontaktperson är Erik Persson telefon: 0371-602
45.
Söndag 12 Augusti
Spelmansstämma i Eldsberga Hembygdsgård. Harplinge Spelmanslag och
Eldsberga Hembygdsförening. Start klockan 13:00. Frågor och vägbeskrivning,
ring: Lennart Dahlström telefon 035 - 402 34 eller 070 - 606 17 14.
Söndag 2 september
Spelmansstämma i Kinnared. Kinnareds Hembygdsföreningen uppför ett
folklustspel och spelmansstämman tar vid cirka klockan 15:00. Kontaktperson
är Evy Johansson telefon 070-366 61 67 och e-post:
evy_brannarp@hotmail.com
Lördag 20 oktober
Glädjestråk bjuder in till låtbytarträff i Hebergs bygdegård.

Lyssna på folkmusik i sommar!
Söndag 10 juni
Fagereds kyrka, folklig körkonsert med Anette Wallin fiol, Harald Svensson piano,
PersNils Johansson klarinett och Victor Reuter bas.
Onsdag 11 juli
Stafsinge kyrka. Geger Siljebo med Hallandsfolk och Lukas Arvidsson.
Söndag 5 augusti
Harplinge Kyrka. Greger Siljebo med Jakob Petrén.
Fredag 28 september
Lunchkonsert i Apelvikshöjd kyrka. Attilio Vampore och Anette Wallin fiol.

Lördag 27 oktober
SPELTRÄFF I KUNGSBACKA, ABF-huset Verkstadsgatan 14, klockan 15:00
- ca 21:00.
Alla välkomna till en härlig spelträff för alla instrument och nivåer. Allspel,
buskspel i flera rum, Work-shop med låtar från Kungsbacka, önskelåtar mm.
Träning av allspelslåtarna klockan 15:00 - 15:45. Hjärtligt välkomna önskar

Verksamhetsplanering - kom och tyck till!
Vid årsmötet ni i februari tog förbundet beslut om att diskutera verksamhetsplanen
för 2019 vid ett medlemsmöte under hösten. Du är välkommen till medlemsmötet
lördagen den 20 oktober i Heberg. Mötet är i samband med att Glädjestråk bjuder
in till låtbytarträffen.

