Viktiga datum sommaren 2016:

Norrbottens
Spelmansförbund

17-19 juni: Spelmansstämman i Gammelstad
1-2 juli: Bonnsta'-träffen i Skellefteå
9-10 juli: Spelmansstämma i Vilhelmina
15-16 juli: Spelträff i Ljusvattnet
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22-24 juli: Burträsksvängen
12-13 augusti: Spelmanssstämma i Avan / Höslaget

Glad sommar
2016!

Workshop med
Storis och Limpan Band
Lördag 18/6 kl 10.00, innan stämman
öppnar, har vi workshop med flerfaldige
världsmästaren på nyckelharpa Magnus
Holmström och hans medspelare Tomas
Lindberg, kända som ”Storis och Limpan
band”. De kommer medverka under hela
stämman och dessutom ge en konsert i
Nederluleå kyrka på fredagkväll 17/6.

Ordföranden har ordet:

Återväxt!
”Storis och Limpan”.

Avsändare: Norrbottens Spelmansförbund, c/o Birger Gran, Stenudden 3A, 97594 Luleå.

Ordet känns aktuellt i allra högsta
grad nu när sommaren står för
dörren. Naturen står i full blom och
står redo att överösa oss med allt
som växer och gror.

asiatiska folkmusikkulturen och
naturligtvis framföra vår egen musik.
Kul!
Norrbottens spelmansförbund
kämpar oförtrutet vidare med att föra
in folkmusiken i skolorna och i
kulturskolorna, ett arbete som har
börjat ge resultat om än i liten skala
än så länge så där hoppas vi så frön
till en återväxt i våra egna led.

frimärke

Likväl som vi omges av återväxt i
alla dess former så blir dess motsats
väldigt tydlig. Vår vän och förgrundsgestalt Lennart Johansson
Utvecklingen i spelmansleden ser
lämnade detta jordeliv under våren
även den ut att gå mot en återväxt.
På spelmansstämmor och inte minst efter en tids sjukdom. Mer om det
på folkmusikfestivalerna så kommer längre in i bladet.
hela tiden nya generationer av unga
folkmusiker. I tv-programmet “Från Med önskan om en härlig spelHaverö till Osaka” som sändes under sommar:
våren så kunde vi följa folkmusikungdomar från Sundsvallsregionen Stellan Backman
som fick möjligheten att uppleva den Norrbottens Spelmansförbund
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Vid spelmansstämman i Gammelstad i juni 2015, ordnade Norrbottens Spelmansförbund några
workshops, däribland en med Skäggmanslaget. Två låtar gick ut med förra medlemsbladet,
och här kommer två fina polskor som lärdes ut av Bengt Lindroth. Håll till godo!

Polska efter Johan Lind
Denna polska finns som låt nr 58 i Värmlandsdelen av Svenska Låtar, efter Carl Johan
Björklund i Norra Råda. Texten under notbilden är från Svenska Låtar.

Hedersmedlemmen i
Norrbottens Spelmansförbund

Lennart Johansson
Sollerön, född 20/9 1929,
har gått bort den 24 april 2016.
Lennart, som under många år var bosatt på
Gäddviksvägen i Gammelstad, är känd för
många spelmän som fioldoktorn då han
tog hand om fioler som gått sönder eller
behövde justeras.
Han var också en av initiativtagarna till
Spelmansstämman i Gammelstad och
ingick i den första arbetsgrupp som bildades för att organisera stämman 1974 och
Lennart fortsatte under många år framöver
att vara en av drivkrafterna för stämman.
Lennart var också engagerad i arbetet med
att återuppväcka det insomnade Norrbottens Spelmansförbund 1978, och ingick i
styrelsen tillsammans med K-G Lundahl
och Åke Sjöblom.

Norrbottens spelmansförbund har även i år
notsläpp under Spelmansstämman. Det är
”Folkliga visor i Norrbotten" i urval av
Gunilla Andersson, Mats Nordström och
Bengt Martinsson. Häftet innehåller gamla
visor av skiftande karaktär, som sjungits i
hemmen och som på olika vägar samlats in
från samtliga norrbottenskommuner. De
flesta inspelningar som ligger till grund för
notering och och textskrift är gjorda mellan
1950 -70. En workshop hålls lördag morgon
den 18/6 där de ansvariga för vishäftet medverkar och lär ut visor ur samlingen, som
också kommer att finnas till försäljning under
stämman.

Polska efter Nils Hägg

Gemensamt med Luleå Hembygdsgille har
Norrbottens Spelmansförbund sänt en
gåva till Cancerforskningen i samband
med begravningen, för att hedra Lennarts
minne.

Gunilla, Bengt och Mats.
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