
Fredag 15 juni
19 Folkmusikkonsert i De-

geberga kyrka. Kalk-
manslaget, Folkdraget, 
doun Sven Jönssons, 
Ninni Carr och Lukas 
Arvidsson, trion Ahl-
berg, Ek och Roswall 
samt sångtrion Fal-la.

21 Förstämman börjar  i 
Hembygdsparken med 
dans på lövad bana. 

Buskspel runt om i parken. 
Kaféet öppet hela kvällen. 

Lördag 16 juni
13 Övning till Barn- och 

Ungdomsstämman i 
tältet (med paus och 
fika) med Ninni Carr

13 – 16 Prova-på-kurser på 
träskofiol eller nyckel-
harpa. Gratis - instru-
ment för utlåning finns

13 – 18 Workshops i kur-
stälten i hembygdspar-
ken. Flera kurser med 
lite olika profil: i år låtar 
från Skåne och Värm-
land och en workshop 
speciellt med låtar ef-
ter jubilerande Lorens 
Brolin.

14 Barn- och Ungdoms-
stämma på dansbanan 
(i tältet vid regn) 

16 – 19 Intimkonserter i In-
timtältet. Här kan man 
få höra några av stäm-
mans bästa spelmän i 
liten intim miljö.

15 c:a Barnföreställning-
en ”Var ska vi odla 
våra morötter?” i tältet 
med Frida Höfling och 
Emma Swensson

17.30– 19 D a n s a k u t e n 
Några grundläggande 
danser lärs ut för att 
kunna klara kvällen. 
Inga förkunskaper be-
hövs. Tältet

18 – 27 Dans på två dans-
banor till tillresta spel-
män och grupper på 
utebanan och i tältet

20 Visstuga med Lotta 
Folkesson i Lunnahö-
jastugan.

24 Näckspel bakom kvar-
nen. Numera jämställt

24.30 c:a Nattallspelet drar 
igång dansen igen efter 
näckspelet för nattens 
dansare 

Buskspel runt om i parken. 
Kaféet öppet hela kvällen. 

Söndag 17 juni
11-13 Världsmästerskap 

i träskofiolspel i intim-
tältet.

12 Övning av allspelslåtar 
i på innergården (café-
tunet).

13 Inmarsch från cam-
pingen, invigning och 
allspel från scen med 
hundratalet spelmän 
i alla åldrar. Därefter 
fo lkdansuppvisning 
och scenprogram 
med tillresta spelmän. 
I detta program koras 
bl a världsmästaren 
i träskofiol 2018 och  
trion Ahlberg, Ek och 
Roswall framträder.

16 Avslutning.

Buskspel på tunet och runt 
om i parken. Kaféet öppet.

= Program 2018 =

Info, karta  
försäljning

I ståndet för information och 
försäljning vid entrén kan 
du föranmäla dig till de olika 
aktiviteterna. På de utpla-
cerade kartorna kan du se 
vart de olika stugorna och 
platserna är i parken.



= Kurser = Konserter = Info =
Prova-på-kurser 

Lördag. Dessa kurser riktar sig till dig som gär-
na skulle vilja spela något folkmusikinstrument 
men inte fått möjlighet att testa. Prova-på-kur-
serna kan förbokas vid info-ståndet. Ingår i 
entréavgiften.

11 – 12 Prova på träskofiol med Eva 
Johansson. Du får låna instrument och 
bör vara nybörjare. Eva tillverkar även 
träskofioler och du får nog se något av 
hennes produktion Plats Kurstält 1

12– 13 Prova på nyckelharpa med Jen-
ny Löfström. 3 pass om 20 minuter 
med 3 deltagare i varje pass. Du får 
låna instrument och bör vara nybörjare. 
Plats Kurstält 1

Kortkurser / workshops
Lördag. Degebergastämman har i år tre kort-
kurser med lite olika inriktning att välja på. De 
riktar sig till dig som redan har en viss vana 
och vill bättra på din repertoar eller teknik. 
Utlärning sker på gehör. Workshops kan 
förbokas vid info-ståndet. Workshop kostar 
i år 50 kr.

11–13 Workhop Brolinlåtar med Peter 
Pedersen. Om du vill lära dig några fina 
låtar efter legendariske storspelmannen 
Lorens Brolin, Abbekås, har du chansen 
om du går på Peters kurs. Han har valt 
ut några riktiga Brolinfavoriter som han 
tänker lära ut. Förutom låtutlärning blir 
det också fokus på stråkteknik, spelma-
nér, rytmik och känsla i spelet. Du som 
går kursen förväntas ha en viss spelvana 
och kunna spela i de vanligaste tonar-
terna men Peter kommer att anpassa 
utlärningen efter kursdeltagarnas nivå. 
Målet är att alla skall lära sig låtarna på 
gehör men efter kursen delas det ut noter 
på låtarna. Workshop kostar i år 50 kr.

Peter blev riksspelman på skånelåtar 
1982 och blev själv medlem i Zornjuryn 
1988. Han kan även titulera sig dubbel 
världsmästare på träskofiol.. Plats In-
timtältet

11–13 Workhop med Markus Tullberg. 
Under kursen kommer ett par personliga 
favoriter ur den skånska repertoaren att 
läras ut. Workshop kostar i år 50 kr.

Markus är doktorand och lärare i flöjt vid 
Musikhögskolan i Malmö. Han har givit 
ut en rad skivor med ensemblerna Rals-
gård och Tullberg, Jidder, Nos Honks 
samt Gisen, Ulvsand och Tullberg. Plats 
Kurstält 2

13–15 Workhop med Maria Bojlund. 
Med Marias specialisering på låtar från 
Skåne och Värmland blir det sannolikt 
repertoar därifrån som lärs ut under kur-
sen, men exakt vad bestäms tillsammans 
på plats. Workshop kostar i år 50 kr. 

Maria blev riksspelman på Degeber-
gastämman 2007. Hon är utbildad vid 
Musikhögskolan i Malmö och spelar 
bland annat i ensemblen Jidder. Plats 
Kurstält 2

Intimkonserter
Lördag, c:a 50 min. Här kan man få höra några 
av Skånes duktiga och andra gästande spelmän 
i liten intim miljö.

16 Nyfiken på Teo och Gotte. Med 
gitarr, klarinett och dragspel utforskar Teo 
Törnqvist och Roland Gottlow nya klang-
kombinationer, improvisation och tradition. 
Med lite kammarmusikaliska uttryck lånat 
från barock och renässans och med folkligt 
sväng, spelar vi polskor, svingedanser, 
menuetter, valser och några engelskor, he-
mifrån Skåne och från våra nära grannar. 
Plats Intimtältet

17 Nyfiken på Lorens Brolin. 2018 är det 
200 år sedan Lorens Brolin föddes och 
det vill vi uppmärksamma med en konsert. 
Sven Midgren har för första gången någon-
sin gjort en sammanställning av alla spel-
männen i släkten Brolin och deras reper-
toar. Det bjuds på både kända och okända 
låtar och sånger ur hela släktrepertoaren, 
såväl som historier och livsöden. Med Alva 
Bosdottir och Sven Midgren samt gäster. 
Plats Intimtältet

18 Nyfiken på Ahlberg, Ek & Rosvall. 
Emma Ahlberg, Daniel Ek och Niklas 
Roswall har med sitt bländande samspel, 
fantasifulla arrangemang och omsorgsfullt 
utvalda repertoar etablerat sig som en av 
de mest spännande och populära akterna 
på dagens folkmusikscen. På årets stäm-
ma får vi bland annat möta dem i en egen 
intimkonsert. Plats Intimtältet

Danskurser & Visstugor
Lördag. Behöver ej föranmälas. Det är bara att 
dyka upp. Ingår i entréavgiften.

17.30 – 19 Dansakuten med Ulrika Tegnér. 
Några grundläggande danser lärs ut för att 
kunna klara kvällen. Inga förkunskaper be-
hövs. Ingen avgift, ingår i entréavgiften till 
stämman. Plats: Tältbanan

20 – 22 c:a Visstuga med Lotta Folkes-
son. Lotta är vissångerska från Skåne. Hon 
sjunger framför allt skånska visor men trallar 
också gärna till dans eller jammar melodier 
med eller utan ord. Stämsång och lekfull 
sångsamvaro blir det på visstugan. Ta med 
sånger och sitt in!

VM i träskofiol
Söndag 11 – 13 VM i träskofiol hålls åter på 

Degebergastämman, för andra gången, den 
första var 2014. Sedan dess har tävlingen 
utvecklats till en mysig men rafflande kamp 
mellan utövarna av detta speciella skånska 
folkmusikinstrument. Regerande världsmäs-
tare från 2017 är Ale Carr, Hjärnarp, och vi 
förväntar oss ett hårt motstånd från instru-
mentets yppersta utövare. 

Vinnare får titulera sig världsmästare i trä-
skofiol 2018 och får förutom äran ett penning-
pris på 2000 kr och ett vandringspris samt 
diplom. Plats Intimtältet. Prisutdelning sker 
sedan i scenprogrammet på eftermiddagen 
på dansbanan.

1. Entré, Info, Försäljning 
2. Prästgården/Caféet  
3. Reception  
4. Innergården/Gårdstunet  
5. Vagnshallen  
6. Konsthallen  
8. Backstugan  
9. Kvarnen  
10. Lunnahöjastugan

A. Dansbanan 
B. Danstältet 
C. Kurstält 1 
D. Kurstält 2 
E. Intimtältet 
F. Kelttältet
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