= Program 2019 =
Söndag 16 juni

Fredag 14 juni
19

21

Folkmusikkonsert i Degeberga kyrka. Kalkmanslaget, Folkdraget,
doun Pelle Björnlert
och Anders Löfberg,
m.fl.
Förstämman börjar i
Hembygdsparken med
kadriljfest och sedan
dans på lövad bana.

Buskspel runt om i parken.
Kaféet öppet hela kvällen.

Lördag 15 juni
11 – 12.30 Prova-på-kurser på träskofiol eller
nyckelharpa. Gratis instrument för utlåning
finns. Anmälan i informationen.
11 – 14 Workshops i kurstälten i hembygdsparken. Flera kurser
med lite olika profil: i
år irländska låtar och
kompositioner av Olof
Andersson. Anmälan
i informationen, avgift
50 kr.
13

Övning till Barn- och
Ungdomsstämman i
tältet (med paus och
fika) med Ninni Carr

14

Barn- och Ungdomsstämma på dansbanan
(i tältet vid regn)

15 c:a Barnföreställningen ”Sigrid och Draken”
med Anna Rynefors.

12

Övning av allspelslåtar
i på innergården (café
tunet).

15 – 18 Intimkonserter i Intimtältet. Här kan man
få höra några av stämmans bästa spelmän i
liten intim miljö.

13

Inmarsch från campingen, invigning och
allspel från scen med
hundratalet spelmän
i alla åldrar. Därefter
folkdansuppvisning och
scenprogram med tillresta spelmän. I detta
program framträder
bl.a. duon Pelle Björnlert och Anders Löfberg.

16

Avslutning.

17. 3 0 – 19 D ans akuten
Några grundläggande
danser lärs ut för att
kunna klara kvällen.
Inga förkunskaper behövs. Tältet
18

Boksläpp av boken om
folkmusikupptecknaren
Olof Andersson från
Åhus. Innergården.

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

19 – 27 Dans på två dansbanor till tillresta spelmän och grupper på
utebanan och i tältet
20

24

Visstuga med Helle
Tuhn, folksångerska
och körledare från
Danmark
Näckspel bakom kvarnen. 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.

Info, karta
försäljning
I ståndet för information och
försäljning vid entrén kan
du föranmäla dig till de olika
aktiviteterna. På de utplacerade 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 gärna
skulle vilja spela något folkmusikinstrument men
inte fått möjlighet att testa. Prova-på-kurserna
kan förbokas vid info-ståndet. Ingår i
entréavgiften.

Prova på durspel med Leif
Börjesson. Du får låna instrument och

11 – 12.30

bör vara nybörjare. Plats: Kurstält 2

Prova på nyckelharpa med Jenny Löfström. 3 pass om 20 minuter

11– 12

med 3 deltagare i varje pass. Du får låna
instrument och bör vara nybörjare. Plats:
Kelttältet

Kortkurser / workshops
Lördag. Degebergastämman har i år tre kortkurser 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.

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 behövs. Ingen avgift, ingår i entréavgiften till stämman. Plats: Tältbanan

Intimkonserter
Lördag, c:a 50 min. Här kan man få höra några
av Skånes duktiga spelmän och andra gästande
spelmän i liten intim miljö.
15 Nyfiken på Kattegatt Kvartett. Kattegatt Kvartett spelar musik ur den nordiska folkmusiktraditionen, omskriven för

Nyfiken på Pelle Björnlert och Anders Löfberg. Pelle Björnlert från Vråka

i nordöstra Småland spelar företrädesvis
musik som har sina rötter i den småländska och östgötska folkmusiktraditionen.
Pelle skapade sig tidigt ett namn i kraft av
ett personligt spelsätt med en smittande
dansrytm och har länge varit en förebild
för många spelmän från södra Sverige.

En av dessa är Anders Löfberg som sedan
barnsben växt upp i traditionen och tagit
stor inspiration av så väl Pelle som sin far,
spelmannen Bengt Löfberg.Han spelar fiol
och cello i bland annat trion Nordic och
norska Majorstuen.

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

17

Nyfiken på Kvinnolåt. Riksspelmans-

duon Anna och Miriam spelar, trallar och
sjunger låtar och visor efter kvinnliga traditionsbärare.

”Hustru”, ”mor”, ”piga” – kvinnorna förr
fick inga spännande biografier skrivna,
men spelade en viktig roll i förvaltandet av
Skånes musiktraditioner. Många spelmän
lärde sig låtar av sina musikaliska mödrar
och i spelmansfamiljer blev ofta döttrarna
duktiga fiolspelmän och uppträdde tillsammans med sina fäder och bröder. Nu är det
dags att lyfta fram dem ur glömskan!
Miriam Andersén - sång, harpa, trummaAnna Rynefors - svensk säckpipa, nyckelharpa, träskofiol. Plats Intimtältet

va d

20 – 22 c:a Visstuga med Helle Tuhn.
Helle är folksångerska och körledare från
Danmark. Hon leder bl.a. kören Gjalderkoret som också framträder i kyrkokonserten.
Ta med sånger och sitt in!. Plats: Intimtältet

16

Här möts dessa två musikanter i en lekfull
och intim konsert innehållande både solo
och duospel på fioler och cello. Plats Intimtältet

rk a

Jon har en inriktning på Irländsk och
Svensk Folkmusik och är bl a utbildad på
Musikhögskolan i Malmö och University
of Limerick. Han är en musiker som även
frilansar som fotograf och fotar på konserter, håller kurser i Irländsk musik, ger
privatlektioner, spelar in musik till radio
och TV-reklam, skapar egna musikaliska
videos, komponerar och skapar filmmusik.
Plats: Intimtältet

Åke är en välkänd profil i folkmusik-Skåne,
både som dans- och all-round-spelman,
som alltid haft sitt speciella fokus på folkliga stilar, tempon, rytmiska särarter och
sväng i sitt låtspel. Plats: Kelttältet

världens bästa instrument - klarinetten.
Med fokus på klangfyllda ljudlandskap
och sväng cirklar kvartetten runt musik
som skulle kunna kallas för kammarfolk.
Varvat med egna kompositioner dyker
polskor, valser och schottisar upp från
både Danmark och Sverige, där de fyra
klarinettisterna har sina ursprung. Plats
Intimtältet

Mö

11–13 Workshop i Irländskt låtspel medJon Antonsson. Jon lär ut låtar från
Irland, hur de spelas, hur ornamenten
görs och när de kommer in i musiken. Jons
huvudinstrument är traverseflöjt men kan
även lära ut till Fiol, Whistle, Bodhrán (Irl.
Trumma) och diverse kompinstrument.

12–15 Workshop i Olof Andersson-låtar med Åke Persson. Boken om Olof
Anderssons liv och gärning kommer att
presenteras och släppas under stämman.
Förutom att vara redaktör och utgivare
av Svenska Låtar var Olof också en flitig
och duktig kompositör av låtar. Ett urval
av dessa finns på not i boken och Åke lär
ut några av dessa. Utlärningen sker på
gehör och du bör ha en viss vana på ditt
instrument.
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