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Ordföranden har ordet:

Rapport från årsmötet:
Den 17 Mars hölls årsmöte i Norrbottens
Spelmansförbund.
Deltagandet får nog tyvärr tillskrivas som
historiskt lågt. Endast 6! mötesdeltagare anslöt till
årsmötet som ändå blev ett produktivt och
inspirerande möte.

Sommaren står för dörren och med den så
bjuds möjlighet till massor av speltillfällen.
Närmast förestående så tänker jag såklart
på spelmansstämman i Gammelstad, en
självklar mötesplats för oss i Norrbotten
och ett lika självklart resmål för våra
grannar inom och utanför Sverige.
Boden fyller 100 år som stad och vad
passar väl bättre än att då hålla
spelmansstämma? Läs mer i bladet om
detta evenemang.
Satsningarna på att få med fler ungdomar
in i folkmusikens värld fortsätter att ge
effekt, bara en sån sak som ett
folkmusikläger för spelsugna ungdomar,
det första på långliga tider, får hjärtat att
slå dubbelslag av lycka!
Hoppas att vi ses någonstans därute i
”busken” i sommar!
Stellan Backman
Ordf. Norrbottens Spelmansförbund

Som ny ledamot i styrelsen valdes Daniel
Nyström in.
Förbundet kommer att fortsätta satsa på att
utveckla olika typer av ungdomsverksamhet bland
annat genom läger och kursverksamhet.
Vårt arbete med att återuppväcka bortglömd
folkmusik ur arkivens gömmor fortsätter och årets
nothäfte innehåller 100 kadriljer från Norrbotten.
Spelmansförbundet kommer att samarbeta med
Västerbottens Spelmansförbund och
Folkdansringen Övre Norrland för att utröna hur
trettonhelgskurserna ska få fler deltagare.
Som nya hedersmedlemmar så antogs Bengt
Martinsson och Svante Lindqvist. Båda har haft
en betydande inverkan på folkmusiken och dess
bevarande i Norrbotten.
Förbundet har länge saknat en egen logotype men
efter idogt arbete så har Karin Löfgren arbetat
fram ett förslag som mötet genast godkände.
Logotypen ska finputsas och digitaliseras så
kommer den att presenteras för medlemmarna i
senare utskick.
Mötet avslutades med fika och förhoppning om ett
starkare startfält till nästa årsmöte.

SPELMANSSTÄMMAN
Hägnan i Gammelstad
14-16 juni 2019
Fredag 14 juni kl 18.30
Konsert i Nederluleå kyrka med
Burman och Berggren, samt
Elin Jonsson och Arvid Staaf.
Lördag 15 juni, kl. 12.00
Stämman inleds med allspel på Hägnan,
därefter spel på scen och buskspel
Folkdräktsmarknad – Köp, byt, sälj!
Söndag 16 juni, kl 11.00
Spelmansgudstjänst i Nederluleå kyrka
därefter kyrkmarsch till Hägnan,
där stämman fortsätter...

Inträde Hägnan 40:- Spelmän och
ungdom t.o.m 16 år gratis.

Arrangörer: Luleå Hembygdsgille
och Norrbottens Spelmansförbund.
www.spelmansstamman.se

FOLKMUSIKKONSERT

Nederluleå kyrka, Gammelstad

Fredag 14 juni, kl.18.30

Burman &
Berggren
Riksspelman
Siw Burman
med familj.

Elin & Arvid
Riksspelman Elin Jonsson
med Arvid Staaf, på
fioler, tramporgel mm.

Vuxna 200:- Barn t.o.m. 16 år gratis
Arr.: Luleå Hembygdsgille, Norrbottens Spelmansförbund och Nederluleå
Församling.

Historien om Råneskolans
spelmanslag.
I samband med höstterminsstarten 2018 gick
jag ut med ett erbjudande till Råneskolans
högstadieelever om att få börja spela
instrumentalmusik tillsammans.
Det var intresset som skulle ligga till grund för
deltagandet. Det krävdes alltså inga direkta
förkunskaper på det instrument som eleverna
valde utan alla fick starta från sitt utgångsläge
genom anpassade arrangemang på låtarna.
Att använda benämningen spelmanslag såg jag
som given i sammanhanget, då det utstrålar
gemenskap, samhörighet, glädje och möjlighet
för alla att vara med samt att det var folkmusik
vi skulle spela.
Att möta andra människor och få umgås med
musiken som utgångspunkt och gemensam
nämnare är en fantastisk möjlighet som jag vill
att många får chansen att uppleva.
Repertoaren består dels av låtar med rötter i
Råneåområdet samt även en del annan
folkmusik.
Intresset visade sig vara stort. Av högstadiets
144 elever kom 14 st med från början och
ytterligare fyra har anslutit sig efter hand.
Variationen på instrument har varit stor,
tramporgel, dragspel, durspel, ukulele,
mandolin, fiol, cello, cittra, gitarr, slagverk,
blockflöjt och bas har spelats under året som
gått.
Spelmanslaget har varit ute och spelat vid flera
tillfällen. Bland annat för elever på skolan, på
ett äldreboende, på ett musikcafé, vid
invigningen av Råneå kulturförening och vid
Pitefolk. För närvarande laddar vi inför
sommarens spelningar på Spelmansstämman i
Gammelstad, Råneå hembygdsförenings
midsommarfirande, Råneå församlings festival
på kyrkbacken och Spelmansstämman i
Boden.
Daniel Nyström
Riksspelman och musiklärare på Råneskolan.

Råneskolans Spelmanslag

Folkmusikläger för unga.
26 - 27/4-19 anordnades ett Folkmusikläger för
ungdomar i Råneå.
16 ungdomar från Boden och Råneå deltog.
Gustaf Löfgren från Boden förstärkte
ledarsidan tillsammans med mig. Lägret
avslutades med en spelning vid invigningen av
Råneå kulturförening.
Under lägret fick deltagarna lära sig några
Norrbottniska folkmusiklåtar.
Lägret var ett samarrangemang av Råneå
hembygdsförening, Norrbottens
spelmansförbund och Daniel Nyström musik.

Några glimtar från UmeFolk.
Umefolk som traditionsenligt går av stapeln i
februari bjöd på en kavalkad av olika
musikstilar, mängder med buskspel, stora och
små konserter, barnteater, dans, workshops,
koreograferade tramporglar, vilda pirater,
halsbrytande akrobatik och naturligtvis
gemytligt umgänge med likasinnade från när
och fjärran.

Ye Bannished Privateers

Trångt, trivsamt och varmt på dansgolvet
Marja-Lisa Orgelsuite

Allspelet

Teater Abelli

Festivalens mest fullsatta konsert var på Pipes of Scottland där
Tomas Andersson o Greger Ottosson höll berättarkonsert.

Framnäs Folkhögskolas stoltheter Spektakel var naturligtvis där.

Lena Jonsson Trio på
Kulturens Hus
Den 18 Mars gästades Luleå och Kulturens Hus
av Lena Jonsson Trio.
Som ackompanjemang till den mycket goda
soppan så bjöds publiken på riviga polskor, både
av äldre slag och nykomponerade. Amerikansk
bluegrass blandades med jazziga inslag.

Skye Consort & Emma Björling
på Framnäs
Canadensiska bandet Skye Consort tillsammans
med svenska sångerskan Emma Björling gästade
Framnäs Folkhögskola den 30 maj.
Bandet bjöd på en mix av glada låtar, vemodiga
visor, grymma medeltidsballader och en stor
portion spelglädje och det rådde inget tvivel om
att publiken helst hade låtit bandet göra 10
extranummer.
Tjejerna i Spektakel, årets klass på Folk &
Världsmusikprofilen – Framnäs Folkhögskola,
agerade förband och gjorde inte bara sin sista
föreställning som band utan även ett av sina allra
bästa (och mest emotionella) framträdanden.
Spelmansförbundet önskar alla tre lycka till i sitt
musicerande i framtiden.

RIM gästade Älvsbyn.
Den 28 mars gästade folkmusikgruppen RIM
Älvsbyn och passade då på att hålla konsert
tilsammans med Älvsby Kulturskola på
folkhögskolan i Älvsbyn.

Till minne.
Assar Nordebo
1926 - 2019
Vår spelkamrat Assar Nordebo har lämnat oss vid
en ålder av 93 år.
Assar var vid sin bortgång boende i Vitvattnet,
beläget mellan Kalix, Morjärv och Karungi.
Assar var en uppfinningarnas man och designande
tex egna vattenkraftverk.
Vid spelträffarna så var SäterjäntansSöndag.
Assars stora paradnummer.
Norrbottens Spelmansförbund sänder tankarna till
Assars familj, släkt och Vänner.

Ny satsning på folkmusik!
Det är med glädje vi tar del av nyheten att
Norrbottensmusiken väljer att satsa på
folkmusiken.
Barn och ungdomsproducent Johan Englund på
Norrbottensmusiken säger att behovet finns och
har fått avsatt 10 procent av sin arbetstid för att
verka för folkmusiken i länet.
Samverkan kommer att ske med Framnäs
Folkhögskola och tanken är att skapa en
länsövergripande grupp som kan samverka på
olika plan, bland annat med lägerverksamheter
och workshops.
Kul tycker vi i spelmansförbundet och vi kommer
naturligtvis att finnas till hands om så önskas.

Kulturstipendium.
Vår styrelsemedlem och spelkamrat
Sven Keskitalo har förärats Haparanda Stads
kulturstipendium för sina gärningar som
musiklärare, kursarrangör, praktiserande musikant
och för sina insatser för folkmusiken på alla dessa
nivåer.
Vi gratulerar Sven och önskar fortsatt lycka till
med att sprida folkmusikens mission i våra norra
distrikt!

SPELMANSSTÄMMA
BODEN
31 AUG 2019
BODENS HEMBYGDSOMRÅDE
KONSERTER
ALLSPEL
BUSKSPEL
WORKSHOP
DANS

ELIN JONSSON • FRIDA & FABIAN • DANIEL NYSTRÖM &
RÅNESKOLANS SPELMANSLAG • BODENS SPELMÄN &
KULTURSKOLAN I BODEN • LULEÅ HEMBYGDSGILLE

Arr: Bodens spelmän, BodenÖverluleå hembygdsförening, Norrbottens spelmansförbund
WWW.FACEBOOK.COM/STAMMAIBODEN

Minneshelgen Hög Tid
13–15 september

Kalendarium för sommaren.

För att hedra den gudabenådade spelmannen
Nils Johannes Renström och så långt som
möjligt även medverka till hans upprättelse,
kommer det att bli en minneshögtid med
avtäckning av minnessten, två konserter i tre
kustkommuner, Skellefteå, Robertsfors (i
Bygdeå) och Umeå.

14 – 16 juni - Spelmansstämma i Gammelstad
www.spelmansstamman.se

Biljetter Skellefteå: Säljs via Biljettcentrum,
Turistbyrån eller via Västerbottens
Spelmansförbund.

29 juni - Folkmusik i sommarnatten
21:00 Landskyrkan Skellefteå
30 juni – Spelmansstämma i Bonnstan, Skellefteå
13 – 14 juli – Vilhelminastämman.
www.nybyggarveckan.se
11 – 14 juli – Fromhedenstämman

Biljetter Umeå: Säljs via Biljettcentrum eller
Umeå Teaterförening

18 – 21 juli – Burträsksvängen
vasterbottensspelmansforbund.se/burtrasksvangen

Fredag 13 september kl 19:00 Nordanåteatern
- Skellefteå

28 juli - Sikfesten Kukkolaforsen Start Kl 10.00

Lördag 14 september kl 14:00
Bygdeå Kyrka Fri entré
Söndag 15 september kl 18:00
Idun, Umeå Folkets Hus

Medverkande i Skellefteå och Umeå:
Thomas Andersson, JP Nyströms orkester,
Katarina Barruk, Jörgen Stenberg,
Leif Stinnerbom, Daniel Pettersson,
Maria Jonsson, Annica Wennström, Skellefteå
Spelmanslag (endast i Skellefteå)
Medverkande i Bygdeå:
Thomas Andersson, Jörgen Stenberg,
Ida Meidell Blylod, Erik Rydvall,
Sofia Högstadius, Gunnar Lingegård,
Alva Granström, Burträskkursen.
Priser
Ordinarie: 330 kr
Medlem i
Västerbottens Spelmansförbund: 295 kr
Ungdom: 120 kr

31 augusti – Spelmansstämma i Boden
13 september – Minneskonsert för spelmannen
Johannes Renström. Nordanåteatern, Skellefteå.
14 September – Avtäckning av minnessten för
Johannes Renström samt konsert och tal.
Bygdeå kyrka.
15 september – Minneskonsert för spelmannen
Johannes Renström. Idunteatern, Umeå.
28 – 30 september – Spelmansstämma i Sorsele.
info Stellan Backman 070-610 08 76 kvällstid.
13 oktober – Spelmansstämma i Lycksele.
info Ulla-Britt Renman 0950-107 40
13 oktober – Spelmansstämma i Robertsfors.
info Karl-Martin Munter 073-05 00 436

