Bulletinen
Från Hallands Spelmansföbund: Nr 2 Webb 2015 . Årg 15
==================================================
En ny spelmanssommar väntar oss med mycke intressant för dom som
vill, förutom vårat eget som händer i Halland så händer det ju en hel
del annat i angränsande landskap, jag tipsar er om en del sådant här.
Lörd 30 maj Kl:14 Spelmansstämma ca: 3 km söder om Klippan. Platsen heter
Klöva Hallar vid söderåsens fot, Arr: Västra Sönnarslövs Bygdeförening
12 - 14 Juni Degerbergastämman
Lörd 4 Juli kl:13 Spelmansträff på Vänga Kvarn. En bit ovanför Borås.
Lörd 22 aug Spelmansstämma i Ramnaparken i Borås.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bråtadal sönd 14 juni blir tyvärr inställd, lite tråkigt tycker vi det har alltid varit
ett trevlig tillfälle att träffas och spela lite. Vi får se vad det blir nästa år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hällesåkersstämman lörd 11 juli kl: 12 Det blir bara en dag detta år.
Allspelsövningen kl: 12 blir kvar, sedan blir det allspel, på eftermiddagen blir
det buskspel, slåtter, logdans m.m.
___________________________________________________________________________
Unnaryd-stämman den 1 aug kl: 13 Det blir i år 20 årsjub. Vi hoppas på en
trevlig dag även i år med fint väder. Allspel på logen och buskspel, detta
ser vi fram emot.
___________________________________________________________________________
Galgberget i Halmstad Lörd 8 aug med start kl. 15.00. Hallands konstmuseum
är arrangör, och dom har fixat lite fler spelplatser under tak. Vore kul om de
olika spelmanslagen kunde tänka sej att göra var sina framträdanden på
scenen. Det finns också utrymme för dans under kvällen, och ungdomarna
från Hallandskursen i Åsa kommer att medverka.
___________________________________________________________________________
En ny stämma blir det i Halland, i Eldsberga sönd 9 aug. Kl:13
Spelmansstämma på hembygdsgården Dammen - Eldsberga. Harplinge
spelmanslag och Eldsbergabygdens hembygdsförening. Eldsberga ligger ju
efter gamla E6an mellan Halmstad och Laholm. Allspelslåtar.
HarplingeSpelmäns Gånglåt, Gånglåt fråm Enslöv, Vasshultapolkan, Minne

från Lyrberget, Gånglåt från Kanapasjö, Trunderbrua, Hambo på Logen, Vals
Finkanett. Spelmän bjuds på kaffe.
__________________________________________________________________________

Hallandsfolk och Jacky Molard Quartet Hallandsfolk hade i
slutet av februari den stora glädjen att få träffa Jacky Molard Quartet för
att ha workshop och sedan åka ut på miniturné. Hallandsfolk framförde
ihop med Jacky Molard Quartet fyra konserter under fyra dagar i Hylte
folkbibliotek, Kungsbacka Teater, Varbergs teater och Halmstad
stadsbibliotek. Jacky Molard Quartet gjorde även en konsert i Falkenberg.
Kvällen innan dessa fyra konserter hade vi workshop tillsammans och fick
lära oss en låt med tillhörande arr och komp som vi avslutade konserterna i
Varberg och Halmstad med.
Spelningen i Halmstad blev riktigt lyckad då cirka 120 personer kom för att
lyssna!
Jacky Molard Quartet består av fyra medlemmar som spelar
fransk/bretagnsk musik och världsmusik.
Jacky Molard - violin
Hélène Labarrière - kontrabas
Yannick Jory - saxofoner
Janick Martin - durspel/accordéon
Jag tycker att mötet med Jacky Molard Quartet var jätteroligt och väldigt
givande! Verkligen häftigt att få spela med ett franskt världsmusikband!
De kommer från en helt annan kultur och tradition men det gick ändå
jättebra att spela och ha roligt tillsammans.
Jag pratade lite med Janick efter en av konserterna som berättade att detta
var nytt för dem också, att ha workshop med ett annat band från ett annat
land och att det var lärorikt även för dem.
Hallandsfolk har aldrig spelat fyra konserter i rad så det blev också en ny
upplevelse! Väldigt bra träning för ett bra scenframträdande!

Viktor Stensson, Hallandsfolk

__________________________________________________________________________
HSF:s Allspellåtar finns på hemsidan 50 st med noter och även en mp3
fil så man kan lyssna på dom, mp3 är ett praktiskt system som fodrar
väldigt lite utrymme, sedan är det datorn som spelar det som står på noten.
___________________________________________________________________________
Jag Sven-Åke Svensson kommer just från Inverness i Scotland, Nordisk
Folkmusikfestival med ett 80-tal deltagare från Norge, Danmark och Sverige.
plus värdnationen Scotland, en härlig spelhelg med alla dessa människor
som man börjat lära känna efter många års kontakt.
Jag var med första gången i början på 1990-talet, då var det inte så många
som nu. Detta år var bland annat ute på skolor och spelade för 5 -6 klassare,
det var en häftig upplevelse.

Inverness 15 maj

___________________________________________________________________________

