Ordförande har ordet juni 2016

Hej, spelmanssommaren har knappt börjat men det har redan hänt en hel del.

Spelmansstämma i Bolsestuga lördag den 7/5
Bolsestugan, Lars-Henric, Julia och ett underbart väder hälsade spelmän och åskådare välkomna till
en spelmansfest i våryran.
Inget kunde egentligen bli bättre, som sagt, ett underbart väder, nästan för varmt. Allspel med, för
de flesta nya låtar, OK det blev inte helt samstämt hela vägen men utvecklande. Scenprogram med
en bred blandning från stora delar av Sverige framfört av spelmän med hög eller varför inte säga
mycket hög kvalitet. Vi fick sedan möjligheter att alla spela tillsammans i ett buskspel som inte
avslutades när klockan blivit fyra och stämman egentligen skulle varit slut. Extra trevligt var att
uppleva tre generationer spela tillsammans.
Jag vill tacka Larsa och Lindberga hembygdsförening för detta fina arrangemang och hoppas att
födelsedagen kunde fortsätta att firas på samma storståtliga sätt. Grattis i efterskott!

Spelmansstämma Bråtadal 12/6
Det hade utlovats lite ostadigt väder men trots det mötte ett 60-tal spelmän upp och hade en trevlig
eftermiddag och vädret var riktigt bra för en spelmansstämma. Jag gläder mej särskilt åt att flera
ungdomar, både i grundskoleåldern och äldre kom till stämman.
Kolla sista bilden på sidan,
https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-bratadalsvartra-vandrarhem/bilder/
Samma dag, den 12/6 hade förbundets styrelse möte.

Vi pratade om Hallandskursen för ungdomar, den är ännu inte fulltecknad men anmälningar har
kommit in ungefär som det brukar.

Vi pratade också om de träffar Greger erbjuder spelmanslagen. Flera lag har nappat på erbjudandet
och även bokat upp fler tillfällen. Regionen har ju skjutit till pengar för detta och fördelningen sker
efter efterfrågan. Bokning direkt med Greger.
Jubileum.
I år firar förbundet 85 år. Styrelsen tänkte uppmärksamma detta med en kurshelg i Bråtadal helgen
22-23 oktober. Vi kan redan nu lova duktiga kursledare. Boka helgen redan nu!

Fortsättning på kurserna Svenska låtar som Greger höll 2013-2015.
Vi som gick de här kurserna har fortsatt att träffas några gånger om året och har nu funnit formerna
för detta. I princip fortsätter vi på ett liknande sätt som när Greger ledde oss, vi spelar inte så många
låtar men vi jobbar med de låtar vi spelar för att, så att säga hitta själen i dem efter bästa förmåga.
Som någon sa: ”När vi spelar, så spelar det roll”. Vi jobbar alltså med vad vi gör och hur vi gör det och
att vi vill utvecklas från där vi är idag. Det har gått riktigt bra hittills, spelmän med olika
förutsättningar, vana, rutin och förmåga har tillsammans utvecklats, var och en i sin takt och utifrån
sina förutsättningar.
Vi vill nu bjuda in fler som vill jobba på ett liknande sätt att vara med oss. Tycker du det låter
intressant. Maila Bo Thörn och anmäl ditt intresse. (thorn.bo@telia.com)

Spelmansförbundet finns nu på Facebook
Vår nya styrelsemedlem Anna Lindskog har fixat detta. Hittar du inte åt sidan på annat sätt så maila
Anna. (anna123456@hotmail.com)

Till minne.
Vår vän, spelmannen Rolf Gustavsson har gått ur tiden efter en tids sjukdom. Rolf tog in i det sista sin
sjukdom med jämnmod och försökte leva och spela som vanligt. Inför vårt årsmöte 27/2 meddelade
Rolfs bror Jarl-Erik att han och Rolf inte kommer till årsmötet då Rolf blivit sämre och som Jarl-Erik
uttryckte det, ”Rolf har nog spelat färdigt”. Vi nåddes av dödsbudet i slutet av april. Vid begravningen
i Nösslinge kyrka den 11/5 deltog båda de spelmanslag Rolf spelade med i, Sibbarps spelmanslag och
Gränslaget, vi spelade några av Rolfs mest älskade låtar. Gun Svensson sjöng och dottern Jennyli och
barnbarnet Antonio spelade Stövtåg i hembygden, vackert och stämningsfullt. Vi har många ljusa
minnen av Rolf, hans musik och hans varma vänskap. Rolf har varit medlem i Sibbarps spelmanslag
sedan 1970-talet och har på ett föredömligt sätt bidragit till bevarandet av låtar och visor från
Hallands inland.
Sibbarps spelmanslag
Stipendiat:
Linnea Andersson i Hallandsfolk har genom kulturskolan i Varberg fått ett stipendium från
Sparbanksstiftelsen i Varberg för inköp av fiol.
Grattis Linnea!

Jag önskar en fortsatt innehållsrik spelmanssommar. Åk iväg på stämmor, inspirera och inspireras så
kommer vår Halländska folkmusik att leva länge än!
Olle Berglund.

