Kort beskrivning av verksamheten i Hallandsfolk 2019

HF har under året genomfört 10 konserter samt träffats vid ett eller fler tillfällen varje månad
antingen i form av rephelg eller bara ett dagsrep. Under juli hade vi uppehåll.
Utöver detta har medlemmar ur HF träffats i mindre konstellationer (utan min närvaro) för att delta i
olika evenemang såsom spelmansstämmor, andra låtspelsträffar men även en del framträdanden.
Året började med dunder och brak då vi fick äran att öppna hela Svenska bilsportsgalan med att spela
en Engelska efter Drakenberg tillsammans med Michael Bäck band. Detta hände sig i SAAB arena för
en publik på ca 1500 pers.
I mars spelade vi en konsert i Gammalkil tillsammans med Lukas Arvidsson.
I april gjorde vi ett litet samarbete med Västra låtverkstan som mynnade ut i två konserter. Den
första på Najaden med HSF som arrangör och sedan konsert och dansspelning på Allegården i Gbg.
Juni inleddes med spelning i Fbg på nationaldagen. (Detta fixade ungdomarna med glans utan mig)
31 aug. hade vi återigen glädjen att få bjuda på fanfarer men även konsert på Hallands akademis
årliga prisutdelning. Dagen efter, dvs. 1 sept spelade vi i Tvååkers kyrka tillsammans med Lukas
Arvidsson.
21 sept. åkte vi till Hässleholm för ytterligare en konsert med Lukas.
I nov. genomförde vi en konsert samt workshop med elever från Vbg kulturskola.
Vårt verksamhetsår avslutades i Växjö 3 dec. då vi återigen fick samarbeta med Michael Bäck band.
Denna gång på Ankarstiftelsens välgörenhetsgala i Växjö konserthus.

Vi har under året inte haft någon regelrätt workshop med inbjuden lärare men i gengäld har vi haft
fina samarbeten med Lukas Arvidsson och hans orgelspel i stort och smått. Samarbetet med Michael
Bäck band har medfört två fina besök av Michael utöver konserterna
Hallandsfolk har haft en fantastisk utveckling under de gångna åren och får nog sägas hålla en ganska
hög nivå i sina framträdanden. Att det även börjar tas initiativ till att åka på olika evenemang eller
rent av ta på sig uppdrag i mindre konstellationer vill jag påstå till stor del är en avknoppning från
verksamheten i HF. De närmaste åren står vi inför en större generationsväxling och jag ser med
spänning och förväntan fram emot hur detta ska lösas. Kanske kan vi skymta tiden då några av
dagens eller tidigare medlemmar i HF kan börja medverka som ledare av olika slag. Jag hoppas!
I skrivande stund är inga konserter inplanerade 2020 men några saker är på gång.
Vår plan är annars att i första hand se till att få tid till att träffas i lugn och ro för att öva in ny
repertoar och slipa på sådant vi vill utveckla under 2020.

Allt gott! Greger Siljebo

