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Ordföranden har ordet:
Nyss var det:
Trettonhelgskurs
med 50-årsjubileum

Gott nytt år på er alla glada spelkamrater!
Folkmusikåret 2018 ligger framför oss som ett
oskrivet blad och tack och lov för det.
Tänk så skönt det är att inte alltid veta hur
saker och ting kommer att bli.
Vilka musikupplevelser kommer vi att vara
med om? Vilka nya människor kommer vi att
få träffa? Ingen vet och det är också en del av
charmen, att få vara nyfiken!
Lite om vad som händer under det kommande
året vet vi redan och naturligtvis så ska vi försöka få med allt vi kan men om ni vill tipsa om
något event, stämma, spelträff etc. så tveka inte
att höra av er till styrelsen för Norrbottens
Spelmansförbund.
Med förhoppning om ett härligt spelår!

En ovanligt stor uppslutning till
årets 13-helgskurs gladde arrangerande
Övre Norrlandsdistriktet av Svenska
Folkdansringen. Flertalet av deltagarna
gick danskurs, som återupplivade en rad
gamla danser från tidigare kurser. Som
vanligt hölls även kurser i mjukslöjd och
träslöjd, samt sång.
Ett tiotal deltagare var med på
musikkursen, under ledning av spelmännen Peter Öqvist, Göran Eriksson och
Mats Olausson.
Nio låtar lärdes ut, förutom sedvanligt övning av Trettondagsmarschen
av Hjort-Anders, som spelades för alla
kursdeltagarna såväl vid lördagens samkväm som vid avslutningen på söndag.
En av låtarna som Peter lärde ut
var Orrängsvalsen av Leif Göras i Orsa
spelmän. Noter till denna fina vals läggs
med i detta blad.

Stellan Backman
Ordf. Norrbottens Spelmansförbund
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Viktiga datum under våren 2018:
19-20 januari: Burträsksvängen – vinter, se burtrasksvangen.nu
27 januari: Midvinterfolk, Kulturens hus, Luleå, se www.midvinterfolk.se
22-25 februari: Umefolk, se www.umefolk.com
18 mars: Årsmöte Norrbottens Spelmansförbund, se separat ruta!
15-17 juni: Spelmansstämman i Gammelstad, se www.spelmansstamman.se

Polskor i Norrbotten.

Kallelse till
Årsmötet 2018
Söndag den 18 mars 2018,
kl. 12.00
Plats: Luleå Hembygdsgilles lokal,
Rutviksvägen, Gammelstad.
Boka redan nu in tiden i din almanacka!

Boka in:

Spelmansstämman i
Gammelstad,
helgen före midsommar,
15-17 juni 2018!
Vid fredagskvällens konsert i Gammelstads kyrka, medverkar finska Mäsä duo.
Vid stämman medverkar även Tomas
Andersson, som förra året måste lämna återbud
på grund av sjukdom, men i år har lovat att
komma med sin berättarföreställning, som han
kallar "Legender", och som handlar om de
gamla spelmännen och deras tid.
Det blir som vanligt workshops i Spelmansförbundets regi på lördag förmiddag
innan själva stämman inleds.
Detaljprogram är inte ännu fastställt,
men de bokade spelmännen liksom gott spelhumör bland deltagarna talar för att det även i
år blir en lyckad och besöksvärd stämma!

Som minnesgoda läsare av medlemsbladet erinrar sig, fanns i nr 22 (jan. 2017) en
kritisk artikel av Mats Nordström med anledning av Magnus Gustafssons avhandling om
polskans historia. I avhandlingen upprepas
nämligen påståendet att Norr- och Västerbotten
samt Lappland ligger ”utanför polskans spridningsområde”.
Delvis som svar på den avhandlingens
påstående, men också för det egenvärde det har
att undersöka polskans förekomst i Norrbotten,
har ett inventeringsarbete av ”Polskor i Norrbotten” påbörjats av Mats Nordström, Bengt
Martinsson och Birger Grahn, som syftar till
att möjligen bli en kommande publikation från
Norrbottens spelmansförbund.
Ett hundratal låtar har i nuläget tagits
med i materialet, men avgränsningen mellan
hambo och polska är inte alltid lätt. Även ett
antal polonäser i gamla notsamlingar kan vara
aktuella att ta med. Håll ögonen öppna för
kommande publikation!

Betala medlemsavgift
för 2018!
Årsavgiften är 200:- kr för vuxna och 50:- kr
för ungdomar upp till 18 år. Ingen särskild
familjeavgift tillämpas längre. Betala avgiften snarast, och senast den 31 januari, så
underlättas arbetet för kassören. Avgiften
sätts in på bankgiro 247-0920.
Vill du ha en faktura så skriv ut bilagda
MEDLAVG.PDF och lägg bland dina
räkningar så kommer du ihåg att betala.
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