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Norrbottens Spelmansförbund

Medlemsbladet
Ordföranden har ordet

H
Till:

ej alla glada spelkamrater därute.
Ordföranden har ordet var ju
rubriken men vem är då den nya
ordföranden kan man ju undra.
Stellan Backman heter jag och har spelat
folkmusik sen slutet på 1980-talet.
Just nu är jag mest aktiv inom Luleå
hembygdsgille men har varit med i en del
andra folkmusikkonstellationer genom åren.
De flesta är vana att se mig bakom
kontrabasen men jag hanterar en del andra
instrument också som fiol, gitarr med mera.

Frimärke
här!

SOMMAREN STÅR JU för dörren med
en rad spelträffar och spelmansstämmor att
glädja sig åt och Spelmansförbundet ska
göra sitt bästa för att synas och medverka på
så många som möjligt.
I detta nummer av medlemsbladet så
utlyser vi en tävling om att skapa en logotyp
till Spelmansförbundet som vi konstaterat att
vi saknar.
Om vi ska kunna synas ute på ”fältet” så
bör vi ju kunna ha en symbol att identifiera
oss med.
Gnugga därför geniknölarna och skicka
in ett bidrag på hur just du tycker att vår

symbol ska se ut.

HUR VI SKA nå ut till fler spelmänniskor
(är det genuskorrekt?) är en fråga vi ständigt
brottas med.
Vad är Spelmansförbundets möjligheter att
knyta samman vårt stora län som milt sagt
bjuder på en rik och varierad fauna av olika
stilar inom folkmusiken?
Vi hoppas naturligtvis att vi kan vara en
spindel i nätet men den spindeln kan behöva
hjälp då och då.
Vi tar tacksamt emot förslag på hur vi kan
arbeta för att nå ut till så många som möjligt.
Har du förslag eller funderingar, skicka in
på kontakt@bdfolkmusik.se!
Ha en skön spelsommar allihop och så
hoppas jag att vi ses därute i vimlet!

Stellan Backman
ordförande i
Norrbottens Spel
mansförbund
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Folkmusikprojekt
för alla utövare
Hej alla!
Jag skriver för att informera om Studieförbundet Bildas nya
folkmusikprojekt som drog igång i september.
Jag är projektledare för projektet som syftar till att få igång mer
verksamhet inom folkmusik i vår region; Västerbottens och
Norrbottens län.
n Är ni en grupp, spelmanslag eller danslag som ses och spelar/sjunger/dansar och är
sugna på extra resurser eller hjälp med allt från replokaler, kurslokaler, reseersättningar till
spelningar, arvoden för spel- eller dansledare, affischer, speltillfällen med mera kan vi hjälpa
till med detta.

Spelträffar/verksamhet
Spelträffen i Stenudden
Avan, Luleå, lördag den 1 juni 2013, från kl. 12.
Vi inbjuder åter till spelträff hos oss i vår gamla
norrbottensgård i Stenudden, Avan, 2 mil
från Luleå, och alla som vill är välkomna dit till
spelmansträff i härlig miljö.
Välkomna!
önskar Siv och Birger,
Spelmansstämma i Gammelstad
Välkommen till jubileumsstämman i
Gammelstad, den 40:e upplagan!
Som vanligt helgen före midsommar, den
14–15–16 juni
http://www.spelmansstamman.se/
spelmansstamman_2013

Högsommarfest i Korpikylä
Korpikylä , fredag – söndag 19–21/7
Korpikylä hembygdsförening välkomnar
alla som bor både när och fjärran att delta i
Högsommarfestens kurser och aktiviteter
http://aktiviteter.korpikyla.se/
Spelträff i Avan
Den 8–11 augusti infaller den traditionsenliga
spelträffen i Avan.
Det sker samtidigt som Höslaget med många
aktiviteter i byn.
http://www.buskspelinorr.nu/

n Vi stöttar även ett flertal festivaler och konsertarrangörer till exempel Umefolk, Pitefolk,
Midvinterfolk, Saltoluokta folkmusikfestival samt Folkmusikveckan i Korpikylä.
Jag gärna emot frågor och funderingar av alla slag, så tveka inte att höra av dig!
Med vänliga hälsningar,
Lisa Lestander
Folkmusikkonsulent
Telefon: 0700-463681
lisa.lestander@bilda.nu
www.bilda.nu

Kreativitet efterlyses! Logotyptävling
Förbundet saknar en egen logotyp. Styrelsen utlyser härmed en tävling om förslag till logotyp för
Norrbottens spelmansförbund. Vinnande förslag premieras med äran samt ett nothäfte. Bidragen
skickas till Stellan Backman (stellan@stadaab.se). Bidragen skall vara inskickade senast 31 augusti
2013.
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Nya styrelsen 2013

Sista pappersbladet

Ordförare		
Stellan Backman
Vice Ordförare		
Mats Nordström
Sekreterare		
Mats Olausson
Kassör			Birger Gran
Ledamot		
Sven Keskitalo
Ledamot		
Peter Lysholm
Ledamot		
Bengt Martinsson
Ledamot suppleant
Tommy Karlsson
Ledamot suppleant
Lena Lindberg			Wikström

Styrelsen beslöt att detta medlemsblad är det
sista som kommer att skickas ut på papper.
Fortsättningsvis skickas medlemsbladet
ut via e-post. Pappersutskick kan
fortsättningsvis skickas till dem som ej har
e-postadress.
Hör av dig till styrelsen om du vill ha
pappersutgåvan!
Med anledning av medlemsbladets nya
format och övrig kontakt med Norrbottens
spelmansförbund så vill vi gärna att ni
rapporterar in era mailadresser. Meddela
dessa till kassören Birger Gran:
birger.gran@telia.com
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