Ordförande har ordet!
Hej alla medlemmar i Hallands Spelmansförbund.
Sommarens begivenheter på spelmansfronten har kommit igång. Spelträffarna
kommer nu slag i slag. Det startade med träff i Lidhult i april och dit åker vi många
hallänningar, kanske för stämningen i kyrkan och de buskspelsmöjligheter som
erbjuds. Allt välordnat och trevligt som vanligt. En ny träff är Folkmusik i Klasa som
är uppföljaren till förra årets Bolsestämma. Lindberga Hembygdsförening bjuder
tillsammans med lokala spelmän in till denna spelträff i den mysiga miljön vid Klasa
Hembygdsgård i Lindberg strax öster om Varberg. Detta är en träff som är värd att
besöka. Området är stort, gott om platser för buskspel, men spelmän och spelkvinnor
var höll ni hus? Spelträff på Bråtadal, bra med folk, lagom trångt då det regnade hela
eftermiddagen, men spelglädjen var det inget fel på. Övriga tillfällen att träffas för att
spela här i Halland har samma modell. Vi startar vid 14 tiden och vid 19 tiden är det
slut. Man har kommit för att få spela så som vi alltid gjort och det är naturligtvis viktigt
att alla kan trivas. Men tiden är kort, gruppen stor, spelet blir som det blir, ingen kan
styra och då uppstår frågan: Hur ska vi få till en utveckling av vår musik? Hur ska vi
hantera den stora låtskatt som finns men inte spelas? Hur ska vi kunna sprida vår
musik till andra uti landet? Hur ska vi få ungdomar och äldre att tända på samma
låtar? Nu kanske någon tycker att detta inte har någon betydelse, men jag vill påstå
att det är just dessa faktorer som skapar den sammanhållning kring folkmusiken som
vi ser i många andra landskap. Och jag vill också hävda att vi i Halland har mycket
bra låtar, som väl kan hävda sig i konkurrensen.
Vi i styrelsen funderar naturligtvis över lösningar på dessa frågor. Hallands
Spelmansförbund har som uppgift att väcka förståelse och kännedom om svensk
folkmusik, särskilt den halländska, vilket står i stadgarna. Vi har från styrelsens sida
stöttat projektet ”Hallandsfolk” och det har ju slagit väl ut. Vi har drivit projektet
Hallandslåtar, som många av våra medlemmar har deltagit i, men vi känner dock att
vi skulle behöva göra mer för att komma vidare.
Jag besökte Degebergastämman helgen före midsommar och här var det fullt ös från
fredag eftermiddag till söndag eftermiddag. På fredag gjorde Hallandsfolk succé med
ett framträdande i kyrkan, de spelade också till dans på lördag kväll med lika gott
resultat. Det känns glädjande att vi i Halland har en grupp ungdomar, som har
förmågan att spela våra halländska låtar så det väcker tankar och beundran hos
spelmän, dansare och lyssnare från när och fjärran.
Vi är på rätt väg och visst händer det många positiva saker i Halland. Det bildas nya
grupper, grupper som tidigare verkat utanför förbundet har nu anslutit sig, vi har en
välrenommerad kursverksamhet för ungdomar och vi har projekt med hjälp till de
olika grupperna. Nu hoppas vi att den utvecklingen kan fortsätta och för att detta skall
vara möjligt krävs nog att vi alla hjälps åt, din insats stor eller liten är alltid
välkommen.
Jag har här vädrat lite tankar om Halland, vår musik, våra träffar, hur det fungerar
o.s.v. och jag vill bar peka på företeelser som jag tycker kan diskuteras. Vad ni nu än
tycker så sluta inte spela. Jag hoppas vi ses på någon av de träffar vi har framöver.
Med spelmanshälsningar

Dan

