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Intryck från
Spelmansstämman

rande av portugisiska danser. Ett publikt
uppskattat inslag var också konserten i kapellet med Eva Tjörnebo och Viskompaniet.
Mycket glädjande är att det kom så
många ungdomar
bärande på instrumentlådor! Uppenbarligen har folkmusiken en dragningskraft på unga
människor, men
jag tror att vi tyvärr
tappar bort de flesta längs vägen.
Ett argument som hörs ibland är att det
inte är så himla kul för en ungdom i de övre
tonåren att ingå i grupper med ”gamla människor”, dvs spelmän som passerat 50 eller
så. Den läsare som tror sig ha ett recept på
detta är välkommen att höra av sig!

Årets Spelmansstämma den 27-29:e augusti
kändes ovanligt lyckad. Bra väder och
mycket folk.
Visst kan vi gamle drömma oss tillbaka
till 80-talet, när Spelmansstämman av egen
kraft fyllde Gamla Linköping. Nu är det ju
dock andra tider, och samarbetet med
Hantverksmässan tycker jag ändå fungerar
bra. Säkert finns det besökare som egentligen gick för Hantverksmässan, men som
uppskattar folkmusikinslagen.

Weine Johansson, Gunnar Jonsson och Ziga
Lindsköld förgyllde ett av stånden.

Allspelet samlade en
i mitt tycke imponerande skara spelmän
och åhörare. Efter
inledningen med allspelet uppträdde
bland annat en grupp
från Portugal, Group
Folclorico, med ett
proffsigt och välrepeterat framfö-

Sofia Andersson och Jonathan Borgsjö bidrog till
buskspelstraditionen.

Under de timmar jag var där saknade jag
kanske ett livligare buskspel. Det kan ju
bero på att jag inte hittade dem, eller att jag
gick i drömmar om gamla tider.
Text: Sven Lönnqvist, redaktör

Om organister
och klockare
Eric Hammarstöm har tidigare haft en artikelserie om detta i samband med sin Cuppsats. Nu är uppsatsen klar, och ger en
intressant läsning om organister och klockare i den folkliga musiken.
Ett exemplar i elektronisk form får man
gärna om man kontaktar Eric på epost
erham@telia.com
Text: Sven Lönnqvist

Stipendier
Vår framlidne medlem Weine Hult testamenterade med stor generositet en fond till
Östergötlands Spelmansförbund. Enligt
gåvobrevet skall en del av varje års avkastning från fonden delas ut i form av stipendier till begåvade ungdomar som spelar
folkmusik.
Vid årets spelmansstämma utdelades två
stipendier, och stipendiaterna blev Hanna
Andersson samt gruppen Ös-Upp.
Även Josef Krysander har donerat medel
vars avkastning kan användas till att belöna
förtjänta spelmän. Detta år har emellertid
inget stipendium utdelats från denna fond
Text: Jan-Erik Karlsson

Spel- och dansträff
Folkmusik i Linköping och Spelmansförbundet inbjuder till en spel- och dansträff lördagen den 19:e mars 2005 i Borghamn.
Boka redan nu in denna Spel- och Dansfest! Preliminärt program kommer att publiceras i Östgötaspel i nästa nummer.

Om adressaten saknas returneras till
Östergötlands Spelmansförbund
c/o Sven Lönnqvist
Vasavägen 11
582 20 Linköping

B
Föreningspost

Kalendarium
Folkmusikaktiviteter i Östergötland och angränsande områden
Lörda g 9 ok tober

Folk lek a rne sa mt Gnid och Dra g spela r till da ns i Ö stra Husby Bygdegå rd k l 1 9 . Ta med
fik a k org. E ntré 8 0 k r.

Freda g/Lörda g
2 2 -2 3 ok tober

Folk musik -festiv a l i Cupolen, Folk ets Pa rk

Freda g 1 9 nov ember

Höstmöte i La nderydsgå rden

Lörda g 1 9 ma rs

Spel- och da nsträ ff i Borgha mn

Höstmöte!
Årets höstmöte äger rum på Landerydsgården fredagen den 19:e november
med följande program.
 18.00 Landerydsgården öppnas
 19.00 Samling i stora salen och allspel
under ledning av vår spelledare Rune Persson. (Kanske en början till ett spelmanslag?)
 19.30 Styrelsen tar tacksamt emot förslag om föreningens verksamhet och svarar på frågor.
 20.00 Dans i stora salen enligt spellista.
Vi hoppas att många spelgrupper och enskilda spelmän ställer upp. Man måste inte
dansa, det går bra att ”bara” lyssna. Om
intresse finns kan dansutlärning ordnas. I
övriga lokaler buskspel.
 24.00 Landerydsgården stängs
Ingen servering. Alla kan efter egen önskan ta med kaffekorg mm. Köket är öppet.
Frivillig entré för att täcka lokalhyran.
Alla önskas hjärtligt välkomna!!
Styrelsen

Studentspelmanslags-VM

22-23 oktober anordnas Sveriges kaxigaste,
yngsta och snabbast växande folkmusikfestival – Linköpings folkmusikfestival –
under den period på året då festivaler egentligen behövs som mest. Gästar gör Garmarna, Hoven Droven & Svegs Ungdomsdansare, Golbang, Groupa, DJ Multi Kulti,
Nåra (Bengan Jansson, Björn Ståbi och
Gunnel Mauritzson), Moivi, Bordunverkstan, Kandels Kapell, Fatang och Linköping
Jazz Orchestra, Björnlert, Löfberg och
Pekkari, Bollnäsbygdens spelmanslag,
Bråvikens Balalajkor, Unga Bodaspelmän
och Klintetten. På festivalens hemsida
www.folkmusik.nu går det att läsa om
festivalens alla grupper.

Scendansforum
Under festivalen ordnas ett scendansforum
som ska ge möjlighet för många duktiga
dansare att visa upp sig för arrangörer och
publik samt öka intresset för och ambitionerna inom folklig dans på scen. Dansföreställningarna kommer att äga rum under lördagen den 23 oktober och kan ses
av festivalbesökarna. Troligen kommer det
dessutom att bli ett flertal dansföreställningar med professionella grupper.

Studentspelmanslag från runt om i världen
(nåja) inbjuds till envig inom den länge förbisedda spelmanslagskonsten. Världens
bästa studentspelmanslag kommer att koras.
Förra året vann V-Dala spelmanslag från
Uppsala.

Verkstad
Festivalbesökare kommer att kunna prova
på jojk, afrikansk dans, polska för nybörjare, bodapolska (dans och spel) och slängpolska. Det blir även visstuga med Garmarnas Emma Härdelin.

Skrubbspel mm
Festivalen äger rum i Cupolen, ett anrikt
danspalats av klassiskt snitt. Det kommer
finnas musikpub och goda möjligheter till
skrubbspel. I festivalens närhet erbjuds
masslogi. Evenemanget anordnas i samarbete med Linköpings kommun, Östgötamusiken, Östsam, ABF, Studiefrämjandet
och Cityföreningen i Linköping.
Presskontakt:
Jon Söder, jonso870@student.liu.se
026-612427, 0730-505596
Festivalgeneral:
Mattias Olsson, matol@isy.liu.se
Tel dag: 013-286698
Tel kväll: 013-41373

Skicka gärna in uppgifter på evenemang och aktiviteter som du tror kan intressera Östgötaspels läsare till
redaktor@ostgotaspel.com!
Ta även en titt i kalendariet på vår hemsida, www.ostgotaspel.com, så får du de allra senaste uppdateringarna.
Har du ett evenemang du vill annonsera om på hemsidan, skicka e-post till bjorn@ostgotaspel.com.

