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Liten rapport från sommarens speltillfälle.
Spelmansstämman i Hällesåker den 11 juli var lyckad och trevlig trots att den
detta år var lite enklare och bara en dag, ändå kom det ungerfär 1000
besökare.
Sjönevadstämman var jag inte på men jag hörde efteråt att det hade varit
ovanligt mycket spelmän och även många besökare.
Spelmansstämman på Södra Näs i Varberg var inte så många spelmän men
väldigt trevligt, det var dåligt väder men jag tror att stämman kan växa tills
nästa år.
Unnaryd stämman var lika trevigt som alltid, med toppenväder och trevliga
människor så blir det ju bra. Allspelet var i år ovanligt med många väldigt
blandade låtar från många år tillbaka, nya för många men bekanta för oss
som har varit med några år. Trevligt
Spelmansstämman i Eldsberga som var ny, det började med allspel, alla
spelmän fick kaffebiljett, sedan var det buskspel hela eftermiddagen.
En traditionell spelmansstämma som var mycket trevlig och man fick spelat
mycket.
___________________________________________________________________________
Glimtar från Galgbergsstämman.
Lördagen den 8 augusti genomfördes den andra spelmansstämman på
Galgberget i Halmstad efter ”nystarten” 2014. Den är ett samarbete mellan
Hallandsgården/Hallands konstmuseum och Hallands spelmansförbund. Den
inleddes kl 15.00 med allspel under kompetent ledning av förbundets
allspelsledare Jörgen Arvidsson. Ett fyrtiotal spelmän i alla åldrar deltog. För

första gången gästades stämman av Hallandskursens deltagare, 33
ungdomar plus fyra ledare. Klockan 16.00 fick vi höra smakprov på vad dessa
elever lärt sej under kursveckan – imponerande. Sedan var det dags för de
fyra ledarna, Anette Wallin, Anna Elfving,Greger Siljebo och Hans Kennemark,
en njutning för både öra och öga att få uppleva deras fantastiska spel – och
mycket inspirerande. Sist ut på scenen av grupper denna
lördagseftermiddag, som faktiskt också blev riktigt varm och solig, var
Hallandsfolk, den grupp ungdomar som Greger Siljebo jobbar med. De bjöd
på ett mycket bra och välklingande program. Mellan dessa programpunkter
fanns det tid och utrymme för buskspel. Det klang av fioler, ett par durspel,
någon kontrabas och flöjt från olika ställen mellan de gamla byggnaderna i
parken.Låt oss fortsätta att utveckla denna trivsamma stämma och tacka
Johan Dahnberg på Hallands konstmuseum för hans och hans medarbetares
arbete med de praktiska förberedelserna och genomförandet. På plats fanns
även ett antal konsthantverkare/försäljare som dock packade ned sina alster
redan vid 17-tiden. Kul om de kan stanna lite längre nästa år-.
Torbjörn Johansson

___________________________________________________________________________

Folkmusikträff i Möjligheternas tecken i Hebergs bygdegård den 10/10 2015
Hallands Spelmansförbund anordnar kvartalsträff med dans lördagen den
10/10
Detta handlar om en träff i möjligheternas tecken är alla tider preliminära och
det finns alla möjligheter till infall och improvisation av alla de slag. Vill man så
kan man och så länge det kan kallas folkmusik är allt tillåtet!
Kl.15.00 träffas spelmännen. Spel till ca 17.00. Vår spelledare Jörgen har
genomgång av en eller två låtar för att de riktigt skall sitta hos oss alla.
Möjlighet att spela i stora gruppen eller ”buskspel” i mindre grupp.
17.00 – 18.00 Knytkalas. Var och en har med sig skaffning efter tycke och
smak. Bordvisor får framföras.
18.00 - ?? Dans till spellista i stora salen (halvtimmar). ”Buskspel” i resten av
huset.
Du/ni som vill spela till dans, solo eller i grupp. Planera för en blandad
repertoar, förutom polskor även vals, schottis, polka/polkett, mazurka etc.
Finns intresse finns kan dansen avbrytas med att några visor framförs av

någon, kanske av en danslek. Spelmansförbundet står för kostnaderna för
lokalerna! Ingen entréavgift eller liknade.
Ta med spel/dansglädjen och kom till Heberg 10 okt !
___________________________________________________________________________
Loholms Teater 12 dec
Det blir även i år en avslutning för sv,låtar kursen på Laholms Teater den lörd:
12 december kl: 15, där alla är lika välkomna.
___________________________________________________________________________
Rapport från Etno av Viktor
”Helt fantastisk” var Viktors första svar.
96 spelsugna spelmän från hela världen, Scotland, Rumänien, Brasileien är
bara exempel. Ca: 50% av deltagarna var var från sverige.
Förutom mycket spel och besök på Bingsjöstämman hölls det en bejublad
konsert i Rättviksparken.
___________________________________________________________________________
Allspelslåtar finns inte mer, det har blivit ett Låtarkiv istället, just nu finns det ett
50-tal låtar men det kan mycke väl bli fler. Låtarna finns på hemsidan med
noter och en MP3 fil så man kan lyssna låten.
Vi får se men jag tror att det kan bli ganska bra, sedan är det ju viktigt att vi
spelar de Halländska låtarna.
Om någon tycker att den låten borde ha varit med så sitt inte passiv och
tyck utan skicka in förslaget till mig.
Sven-Åke Svensson mail. ss.46@live.se
Nygårdvägen 6 311 61 Ullared
___________________________________________________________________________
Ungdomskursen i Åsa Vecka 32 ej rapport har inkommit.
___________________________________________________________________________
Hällesåkers Spelmanslags Höstträff
Hällesåkers Spelmanslags Höstträff blir det lörd 21 nov kl: 15 i Abf-huset i
Kungsbacka. Allspel, buskspel, severing mm. Abf-huset ligger i Inlag
Verkstadsgatan14 i Kungsbacka.
Välkomna
___________________________________________________________________________

Till sist så måste ni kolla medlemsmatrickeln som vi skickar med i denna Bulletin
så att det står rätt adress.
Men framför allt att er mail-adress finns med eller är rätt
Många tror att när man gör en förändring så sker ändringen automatiskt men
så är det inte, utan vi i styrelsen är vanliga människor precis som alla andra
medlemmar med fel och brister. Så om ni gör en förändring, flyttar eller byter
Tfn-nummer eller mail adress så måste ni meddela Torbjörn Johansson detta.
___________________________________________________________________________

Jag kan berätta att i slutet av Januari så kände jag en liten utväxt bakom
högra örat, ungerfär som en finne som gjorde lite ont.
Vi karlar tror ju alltid att det går väl över. Men det gjorde det inte utan det
växte istället så jag fick ju till sist gå till vårdcentralen. Där blev jag skickad till
lasarettet i Halmstad där dom opererade. En tid efter blev jag återkallad och
fick reda på att det fanns cancer kvar men det var en infektion och
varbildning i såret. Jag blev överförd till Varberg där det var samma läkare,
där var jag varannan dag på omläggning nästan 3 månader. Till sist skulle det
bli operation igen, jag skulle bli inlagt och sövd men det fanns inga
sängplatser.
Då sa läkaren att vi kan inte vänta mer så då blev det operation med
lokalbedövning, jag vet inte hur många bedövningssprutor jag fick men det
var många.
Operationen tog ca: 5 timmar men det gick bra, jag kunde ta mig hem
samma dag. Dagen före midsommarafton ringde läkaren och hade gått
igenom alla prover och sa att all cancer var borta. Det var skönt besked å få.
Vad jag vill ha sagt med detta, är att om ni känner något sådant nånstans på
kroppen så sök läkare med en gång, gå inte och vänta då kan det sluta illa.

Sven-Åke Svensson
___________________________________________________________________________
Ansvarig för denna Bulletin är HSF:s styrelse

