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Kallelse till Årsmöte.
Årsmöte för Hallands spelmansförbund hålls
söndagen den 26 februari kl 15.00 i Okome bygdegård.
Alla medlemmar hälsas välkomna.
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Mötets öppnande och parentation
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Fastställande av dagordning och fråga om mötets behöriga
utlysning.
Val av två justeringsmän.
Uppläsning av föregående årsmötes protokoll.
Föredragning av räkenskaper samt verksamhets- och
revisionsberättelse för det gångna året.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Behandling av motioner och förslag, som inkommit till årsmötet.
Val av ordförande för ett år.
Val av halva antalet styrelseledamöter för period av 2 år.
Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år.
Val av spelledare för ett år.
Val av representanter och suppleanter för stämmor i SSR.
Val av materialförvaltare för ett år.
Val av valberedning.
Fastställande av årsavgift.
Förslag på höjning med 50 kr pga höjning från SSR
Övriga frågor.
Mötet avslutas.

Efter mötet blir det tillfälle till spel. Ta med ditt instrument.

Verksamhetsberättelse för Hallands Spelmansförbund
verksamhetsåret 2016
Styrelsen har bestått av:
Olle Berglund, Varberg, ordförande
Torbjörn Johansson, Morup, kassör
Viktor Stensson, Varberg, sekreterare
Dan Andersson, Ullared
Morgan Larsson, Varberg
Sven-Åke Svensson, Okome
Annette Lööf, Torup
Anna Lindskog, Halmstad
Linnea Stensson, Varberg adjungerad
Bo Thörn har administrerat Hemsidan (http://www.hallandsp.com/)
Anna Lindskog har startat en Facebookgrupp. (anna123456@hotmail.com)
I januari hölls återträff/helgkurs för ungdomar med 20 deltagare.
28 februari hölls årsmöte i Okome bygdegård
Torbjörn Johansson representerade HSF på SSR:s årsmöte
I juni hölls spelmansstämma i Bråtadal
I augusti hölls spelmansstämma på Galgberget
I augusti genomfördes veckokursen för ungdomar i Kuggavik med
27 deltagare. Kursen besökte även Ornungastämman.
• En helgkurs genomfördes i Bråtadal i oktober. 47 deltagare
• Spelträff med jubileumsfirande i Heberg i december. 34 deltagare
• Greger Siljebo har besökt spelmanslag med stöd av regionen.
• Spelträffar har hållits i Hebergs bygdegård vid flera tillfällen.
------------------------------------------------Stämmor/träffar 2017. Se vidare på hemsidan och på Facebook.
1 april Lidhult kyrka kl 13.00
7 maj spelträff och föreläsning Hebergs bygdegård kl.14.00
Föreläser gör Magnus Gustafsson som doktorerat i polskor.
11 juni stämma i Bråtadal kl 14.00
8 juli Börjesgården Hällesåker kl. 12.00
9 augusti Eldsberga hembygdsgård kl 13.00
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Hej folkmusikvänner!
Spelmän av alla kön och åldrar tillsammans med spelmansrörelsen är
något unikt. Jag vet ingen annan social verksamhet där det är så lätt att
komma in och möta andra på ett så jämställt och jämlikt sätt. Nya
spelmän välkomnas och ges möjlighet att utvecklas även om man inte
spelar så bra. Spelmän delar gärna med sig av sina låtar och kunskaper.
Det går alltid att hitta nya kompisar att hänga på när man är ute på
någon stämma. Det man själv behöver bidra med är sitt eget intresse,
ett instrument och lite lyhördhet. Överallt i landet anordnas kurser av
olika slag för att utveckla spelet. På musikhögskolan och på flera
folkhögskolor sker utbildning i folkmusik. I spelmanslagen och bland
spelkompisarna utvecklar vi varandra. Och som inom alla kulturer sker
en ständig utveckling. Nyskapande och tradition i en härlig
kombination, jag är så innerligt glad att vara en del av detta. Jag vill
även förmedla Jonny Solings devis: ”Att spela folkmusik är ett sätt att
leva livet så länge man lever!”
Olle Berglund flyttar norrut.
Det låter kanske konstigt men jag kommer att sluta i styrelsen för HSF.
Detta var inget jag hade en tanke på för ett år sedan då jag antog
uppdraget som ordförande. Som ni kanske vet har jag rötter i Dalarna
och Leksand och jag kommer att flytta dit under våren. Hur kommer
sig detta? Jo min fru frågade när vi var i Leksand i somras om vi inte
skulle skaffa ett fritidsboende i Leksand, hon längtar också efter mer
riktig vinter och det händer en hel del inom folkmusiken i Dalarna. Jag
tyckte det lät bra och vi började titta på Hemnet utan att hitta något
vettigt. Samtidigt blev jag inbjuden till pensionsinformation då jag har
passerat 60 och då insett att jag har möjlighet att gå i pension redan vid
62 år vilket är nu i höst. Då ser vi att det huset vi tittat på men tyckt
varit för dyrt och egentligen inte är ett fritidsboende sjunkit i pris. Vi
köpte timmerhuset från 1860 med härbre och uthus centralt i Leksand.
Tyvärr kommer jag att flytta till ett traditionsfattigt område;-),
spelmansförbundet i Dalarna är 10 år yngre än HSF! Jag får stå ut med
det. Självklart kommer jag att sakna Halland och all trevliga vänner
efter 42 år och hela mitt yrkesliv i Halland. Jag kommer att ta med mej
alla Hallandslåtar och sprida dessa över landet. Spelmän blir ibland
förvånade över hur bra låtar det finns från Halland.

Du behövs.
Att jag flyttar innebär att styrelsen behöver påfyllning med nya krafter.
Det kanske är en möjlighet just för dej? Vill du bidra till att
folkmusikens fortsatta existens? Ett styrelseuppdrag i HSF är kanske
något för dej. De här åren i styrelsen och som ordförande har varit
både stimulerande, utvecklande och kul. Förbundet är inte så stort men
har många engagerade och aktiva medlemmar. Den satsning på
ungdomar som pågått under många år har burit frukt och snart är vi
tillbaks på 70-talet med den föryngring som då skedde. Nu kommer
nästa folkmusikvåg!
Du ska inte tveka att föreslå dej själv om du vill bidra till fortsatt
utveckling av en unik kulturyttring. Jantelagen har och skall ha en svag
ställning inom spelmansrörelsen så tveka inte om det låter som en
spännande utmaning. Slå en signal till Torsten Nilsson 070-5605124
Nästa folkmusikvåg har fått lite extra energi från Halland, Benny
Anderssons projekt med Systerpolskan, mycket kompetenta
spelkvinnor från Uppland och Dalarna tog ju med ”Det hände sig”, en
låt från Halland på sin första skiva! Bennys idé med Systerpolskan är
att sprida folkmusiken till arenor där den annars inte hade kommit
fram. Låten finns även på LP från 70-talet med Eva och Torbjörn.
Distanskurs i Malung
Tre gånger 3,5 dagar är genomförda av kursen och vi har spelat fyra
låtar. Jonny Soling har låtit oss jobba med instrumentteknik och
musikteknik snarare än repertoar. Dessa tre blir tillsammans musik och
man bör öva både separat och på musik. Mycket stråkövningar men
även fingerövningar med vänsterhanden för att hitta alla toner i olika
tonarter. Mycket nyttigt alltihop även om jag ibland tyckt vi praktiserat
teorierna lite för lite. Det finns dock eftermiddagar och kvällar för
sådant. Jag har fått förmånen att lyssna på Magnus Gustafsson som nu
kommer till Heberg 7:e maj. Missa inte det. Sist men inte minst,
Malung är en härlig miljö med många spelkompisar, både på
distanskursen och på långkursen. Ta chansen att gå en kortare eller
längre kurs på någon folkhögskola om du har möjlighet. I mitt projekt
under kursen har jag tittat på slängpolskor från Halland. Jag kan
kanske presentera någon under årsmötet.
Fortsätt alltid att spela! Vid tangenterna, Olle Berglund

Det händer en del i vårt spelmansförbund
För att få veta allt som händer så kan du kika in på Hallands
Spelmansförbunds hemsida? Eller så kan du följa oss på Facebook?
En aktuell hemsida
På hemsidan www.hallandsp.com kan du läsa om spelmanslagen i
Halland, vilka spelmansstämmor och låtkurser som anordnas under
året, leta upp låtar i vårt låtarkiv, information till di som medlem,
spelmansförbundets historia, hitta kontaktuppgifter till de som ingår i
vår styrelse med mera. Eller så vill du bara titta i kalendern vad som är
på gång framåt.
På hemsidan finns också en snabb-länk till vår Facebooksida symbolen längst upp till höger på varje sida.
Hallands Spelmansförbund finns också på Facebook!
Sidan på Facebook är tänkt att komplettera förbundets hemsida. Gå
gärna in och gilla/följ oss på www.facebook.com/hallandsp så hjälps vi
åt att göra sidan levande! Här lägger vi upp bilder och filmer från
träffar, tipsar om konserter, spelträffar och annat som händer i Halland
- men också hos våra grannförbund. Hemsidans kalendarium och
Facebook följs givetvis åt.
Hjälp till med innehåll
Vi vill att hemsidan och Facebooksidan ska vara intressant och aktuell
för medlemmarna. Har du någon en idé om vad som ska finnas med,
något som händer i Halland, en bild eller en berättelser så kontakta
någon av oss:
• för hemsidan - Bo Thörn, thorn.bo@telia.com eller 070 - 55 99
858
• för Facebooksidan - Anna Lindskog,
anna123456@hotmail.com eller 073 - 83 183 07

Här är ett exempel på vad man kan hitta på Stefan Lindéns hemsida
www.stefanlinden.se. Här finns förutom 19 låtar från Halland oerhört många
andra låtar.

John-Helges stämma är intressant, dels då rytmiken vandrar mellan
stämmorna och dels att stämman i A-delen föregår nästa harmoni i
slutet av takten före. H(B) i första takten är en del av G-dur ackordet i
nästa, E i andra takten är en del av A7 ackordet i tredje. Kul idé!
En annan bra sida är Folkwiki, www.folkwiki.se men glöm inte
YouTube. På dessa kan du själv bidra, gör det.
Det är ju inte lika lätt att hitta genuina traditionsbärare idag som för 40
år sedan, men det finns mycket material på nätet.

Söndagen den 7:e maj kl. 14.00 är alla välkomna till
Hebergs Bygdegård.
Det blir:
Föreläsning av Magnus Gustafsson-Väl värd att
höra och en fantastisk berättare.
Fika
Spelstund efter, så länge folk orkar spela!
Hoppas att riktigt många tar sig tid och kommer
här i Halland och lyssnar på Magnus Gustafsson.
Vem är Magnus:
Magnus Gustafsson, född den 11 juli 1955 i Alvesta,
är en svensk musiker, författare och riksspelman.
Gustafsson är chef för Smålands musikarkiv, vice VD
för Musik i Syd och doktorand i musikvetenskap i
Lund. Han anlitas som sakkunnig i musikfrågor i Nordiska Ministerrådet och
är tidigare ordförande i Statens Kulturråds fonogramstödsgrupp. Sedan 2005
är han också medlem i Smålands akademi, på stolplats 15. Han är även
ledamot i Musikverkets insynsråd.
Gustafsson har skrivit en rad musikvetenskapliga och populärhistoriska
böcker, är riksspelman och medlem i grupperna Sågskära och Höök. Under
flera år har han också samtidigt arbetat som musikjournalist och recensent på
Sveriges Radio. Hans forskning är bl.a. inriktad på polskans historia,
medeltida ballader och populära melodiers vandringar. Sedan länge har han
också haft huvudansvar över folkmusikfestivalen Korrö folkmusikfestival.
Magnus avhandling: Polskans historia. En studie i melodityper och
motivformer med utgångspunkt i Petter Dufvas notbok.
Populärvetenskaplig presentation
Polskan, i alla dess olika former, var den dominerande musiken och dansen
hos den svenska allmogen i närmare 300 år. Under andra namn var den
också populär i Norge och Finland, samt delvis i Danmark. Namnet röjer
kopplingar till Polen och i denna avhandling gör spelmannen och
musikforskaren Magnus Gustafsson (f. 1955) ett försök att teckna dess
historia mot bakgrund av bevarade handskrivna notböcker (s.k.
spelmansböcker).

