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Årsmötet

Spelträffar

Årsmötet i Östergötlands Spelmansförbund
gick av stapeln den 5:e mars. Tyvärr kom
endast 15 medlemmar till årsmötet.
Vi började med allspel och sedan kaffe
med smörgås. Sedan konserterade Anita,
Rune och jag. Vi spelade en Bodapolska vars
tredje repris är en variant av en polska från
Östergötland, Solskensmarschen, Runes
Golåten, ett Finnskogsmedley som vi tre
yxat ihop, Gratulationsvalsen till Stefan
Öberg, också vår komposition, och två
Poloneser från Nils Nilssons notbok.
Årsmötet hade Kurt Ehlert som ordförande och Ingrid Ährlin som sekreterare
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Omval av mig som ordförande, Jan Andersson, Ingrid Ährlin och Rune Persson
fortsätter. Per Jensen blir ny medlem av styrelsen. Ingrid är vår nye sekreterare.
Ordföranden

Under våren 2005 har ÖSF haft tvåspelträffar på Globenteatern i Linköping.
Den första träffen den 19 februari samlade ca 30 deltagare och leddes av vår spelledare Rune Persson. Dels spelades alla
gamla allspelslåtar men också ett par för
allspelet nya låtar. Samtliga finns nu utlagda
på nätet under www.ostgotaspel.com.
Den andra träffen ägde rum den 23 april
och ca 15 personer deltog under ledning av
Toste Länne, nyinflyttad från Jönköping och
välkänd från gruppen Sågskära.
Toste lärde ut tre nya låtar, vilka kommer
att läggas ut på nätet.
Nästa träff kommer att äga rum den 21
augusti på Globenteatern mellan 14.00 och
17.00. Den får ses som en förövning till allspelet på stämmodagen den 27 augusti.
Allspelsövningen på stämmodagen blir
mellan 14.00 och 14.45 utanför kapellet i
Gamla Linköping.
Landshövdingen inleder stämman
klockan 15.00 och därefter blir det allspel.
Det vore bra om riktigt många kunde
komma och ge stämman en värdig inledning.
Före det skall vi ställa upp och göra reklam för stämman på Lilla Torget i Linköping klockan 11.00.
Det vore trevligt om riktigt många kunde
ställa upp och spela på torget.
Ordföranden

Rapport från
stämmokommittén
Stämmokommittén har haft ett antal sammanträden och diskuterat stämmans utformning. Långt ifrån allt är klart men vissa
huvuddrag är klara.
Ola Bäckström blir årets artist. Han presenterar sig från dansbanans scen och
konserterar klockan 18.00 i Kapellet. Konserten följs upp med att han lär ut några
låtar i Kapellet till de lyckliga som löst entrébiljett och har sitt instrument med.
Förstämman äger i år rum den 26 augusti
på Valla herrgård och börjar klockan 19.00.
Stämman den 27 augusti har en början
med öppen scen mellan klockan 13.00 och
14.30 på dansbanan på Gamla Linköping.
Den som vill spela kan anmäla sig på en
spellista. Allspelsträningen börjar klockan
14.00 vid Kapellet.
Officiellt börjar stämman med ett inledningstal av landshövdingen varefter det traditionella allspelet vidtar. Efter det kommer
ett antal vidtalade artister att uppträda. Tillsvidare har Mari Länne Persson lovat att
sjunga. Dansuppvisningar blir det och Linköpings unga folkmusiker kommer att spela.
Arbetet med att be andra artister att uppträda pågår.
Finlir blir det mellan 16.00 och 17.00 i
Kapellet. Från klockan 18.00 blir det dansmusik av flera orkestrar. Klintetten spelar
mellan 20.00 och 21.00. Efterstämman äger
rum på Valla herrgård och börjar klockan
21.00.
Ordföranden

Linköpings Folkmusikfestival 7-8 okt 2005

Arbetet med höstens folkmusikfestival i
Linköping är nu i full gång. Målet är att det
ska bli en underhållande festival, där det kan
skapas en mötesplats för folkmusik- och
dansentusiaster från hela Sverige. Festivalens specialiteter blir som tidigare år Scendansforum och Studentspelmanslags - VM.
– Vi försöker ha blandade folkmusikstilar
för att tilltala en bred publik, säger Stefan
Öberg, bokningsansvarig för artisterna.

Festivalgeneralen Johanna Andersson berättar att man har lärt sig massor av de två
tidigare festivalarrangemangen: – Mest är
det rent praktiska detaljer som t.ex. hur
många funktionärer som behövs och vad
som krävs kring de olika scenerna. Vi arbetar också på att få en bättre och mer enhetlig struktur på själva festivalen.
Det kommer att i princip bli samma upplägg av denna festival som de två tidigare.
En skillnad mot förra året är att det blir en
scen mindre i Cupolen, samt att man kommer att ordna programmet så att ungefär
samma sorts musik spelas på de olika scenerna. Nytt för i år är en sjungpub, balladsång och en kurs i hur man trallar till dans.

Förutom trallkursen kommer det att anordnas workshops i olika danser som t.ex.
slängpolska, argentinsk tango och polska
för nybörjare.
Att hitta grupper och artister som vill
medverka har inte varit några problem;
tvärtom är det många som har hört av sig
och vill komma och spela. Grupper och
artister som är klara i dagsläget är bl.a. Väsen, Mats Berglund Trio, Ale Möller och
Aly Bain, Ranarim, Klintetten och Strängar
och Rör (vinnare av Studentspelmanslags VM -04).
Folkmusik i Linköping; Box 698; 581 07
Linköping

Vals efter Lindblom
Ur notbok efter Roxström 1856
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Spelmansstämma
G:a Linköping 27 augusti
under Hantverksdagarna
Förstämma fredag kl 19 i Valla Herrgård
Öppen scen kl 13 - 14.30 på dansbanan

Dansbanan kl 15
Invigning av Landshövdingen
Allspel

Kapellet kl 18
Konsert med Ola Bäckström
Spel & Dansuppvisning kl 15 - 18 på dansbanan
Finlir kl 16 - 17 i Kapellet
Dans från kl 18 på dansbanan
Klintetten spelar 20-21
Efterstämma lördag kl 21 i Valla Herrgård
Kontakt:
Jan-Erik Karlsson, Jan-Erik@ostgotaspel.com, 013-15 68 78

www.ostgotaspel.com
Arrangörer: Östergötlands Spelmansförbund, Folkungagillet,
Folkmusik i Linköping, Kultur- och Fritidsnämnden i Linköping
samt Gamla Linköping

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 2 8 ma j

FiL a rra ngera r ga mmelda ns i Rotunda n k l 1 9 . Spela r gör Björnliga n och Folk lek a rne

Må nda g 6 juni

Spelma nsstä mma i Kisa k l 1 5 -1 8 . Konta k ta Lisa Hellsten, 0 1 3 -4 0 1 2 3

Sönda g 1 9 juni

Regna Hembygdsförening a rra ngera r Hembygdsfest med Spelma nsstä mma i Regna
Hembygdsgå rd. Stä mma n sta rta r med gudstjä nst i k yrk a n k l 1 1 .

Må nda g 2 0 juni Torsda g 2 3 juni

Folk musik lä ger på Ö stgöta gå rden. E tt lä ger med sv ensk folk musik på gehör för elev er frå n 1 0
å r, som spela r fiol, k la rinett, flöjt eller nå got a nna t trev ligt instr ument. Konta k ta Lisa
Hellsten, 0 1 3 -4 0 1 2 3

Lörda g 1 3 a ugusti

Spelma nsstä mma i Regna k l 1 1 -2 0 , ser v ering k l 1 2 -1 7 . Vid regn möjlighet till inomhusspel.
Arr Regna Hembygdsförening

Lörda g 2 0 a ugusti

Josef Krysa nder-stä mma n på E k ebyborna ga mla prä stgå rd

Sönda g 2 1 a ugusti

Allspelsträ ning inför Spelma nsstä mma n i G: a Link öping i Globentea tern k l 1 4 -1 7 . Konta k ta
Ja n-E rik Ka rlsson, 0 1 3 -1 5 6 8 7 8

Sönda g 2 7 a ugusti

Spe lm ansstäm m a, G.a Link öping

Kom och spela, dansa och njut av den
fantastiska miljön på Kisa Hembygdsgård!
Lyssna till Rune Persson, Lisa Hellsten och
Gnissel, Kast och Dunk!
Musikskolans elever och tillresta spelmän!

Allspel
Fika

Buskspel
Solospel
Ikappspel
Dansspel
Sång

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.

