
Fredag 17 juni
19 Folkmusikkonsert i De-

geberga kyrka. med 
bl.a. Kalkmanslaget, 
Greger Sijebo, Lukas 
Arvidsson, Mirjam An-
dersén, Ninni Carr och 
Ralsgård och Tullberg 
kvartett.

21 Förstämman börjar  i 
Hembygdsparken med 
kadriljfest och dans på 
lövad bana. 

Buskspel runt om i parken. 
Kaféet öppet hela kvällen.

 

Lördag 18 juni
13 Övning till Barn- och 

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

11 - 13 Prova-på-kurser på 
durspel eller nyckelhar-
pa. Gratis - instrument 
för utlåning finns

13 – 15 Workshops i kurs- 
tälten i hembygdspar-
ken. Flera kurser med 
lite olika profil. Se nästa 
sida.

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

15 – 18 Intimkonserter i In-
timtältet. Här kan man 

få höra några av stäm-
mans bästa spelmän i 
liten intim miljö.

16 Barnföreställningen 
”Grodan får en vän” i 
tältet med Ninni Carr

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. Dansältet

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

20 Visstuga med Anders 
Larsson i intimtältet.

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 19 juni
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 
folkdansuppvisning och 
scenprogram med till-
resta spelmän. I detta 
program framträder 
även stämmans artist-
grupp Ralsgård och 
Tullberg kvartett.

16 Avslutning.

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

= Program 2022 =

Info, karta  
försäljning

I ståndet för information och 
försäljning vid entrén kan 
du föranmäla dig till de olika 
aktiviteterna.  
 
På kartan på nästa sida kan 
du se vart de olika platserna 
är i parken.



= Kurser = Konserter = Info =
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. 

11–13 Workhop med Greger Siljebo. 
Greger spelar fiol och gärna även mandola. 
Han är en framstående folkmusiker och vill 
gärna lära ut låtar från Halland och Väs-
terbotten. Det kan också bli stämspel till 
låtarna. Du bör vara van vid ditt instrument. 
Workshop kostar i år 50 kr. Plats Kelttältet

11–13 Workhop Ored Andersson-lå-
tar med Peter Pedersen. Ored An-
dersson, född 12 juli 1820, död 8 janu-
ari 1910, var en svenk folkmusiker. Han 
kallades Ored Speleman och spelade 
fiol, flöjt och violoncell. Andersson var 
född i Elmhult, Svensköps socken, i nu-
varande Hörby kommun och flyttade till 
Linderöd där han också ligger begravd.  
Ored lärde sig spela av sin 18 år äldre bror 
Nils, efter vilken han hade en stor mängd 
noter. Ored var dock under ett tjugotal år 
blind men återfick synen efter en operation. 
Workshop kostar i år 50 kr. Plats Kurstält 2

13–15 Workhop Skånska spelkvinnor 
med Sven Midgren. Låtar och historier 
efter både kända och okända spelkvin-
nor. Här uppmärksammas bl.a. spelman-
slagspionjären Signe Willén-Thelander i 
Brösarp och partydrottningen Olga Svens-
son från Borrby. En möjlighet att lära dig 
låtar med fokus på sväng och lekfullhet och 
samtidigt inspireras av både dramatiska 
och underhållande berättelser. Kursledare 
är Sven Midgren, enveten arkivgrävare, en-
tusiastisk spelledare och erfaren fiollärare. 
Workshop kostar i år 50 kr. Plats Kurstält 2

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. Ingen 
avgift, ingår i entréavgiften till stämman

11 – 12 Prova på durspel med Leif  
Börjesson. Du får låna instrument och 
bör vara nybörjare. Plats Intimtältet

12– 13 Prova på nyckelharpa med Jenny 
Löfström. 2 pass om 20 minuter. Du får 
låna instrument och bör vara nybörjare. 
Plats Kelttältet

Danskurser & Visstugor
Lördag. Behöver ej föranmälas. Det är bara att 
dyka upp. Ingen avgift, ingår i entréavgiften 
till stämman.
17.30 – 19 Dansakuten med Ulrika Teg-

nér. Några grundläggande danser lärs ut 
för att kunna klara kvällen. Inga förkunska-
per behövs. Plats: Danstältet

20 – 22 c:a Visstuga med Anders Lars-
son. Anders är vissångare och trallare och 
tidigare lärare i folklig vissång vid Malungs 
folkhögskola och har turnerat med grupper 
som Anders o Patrik, Svanevit, Envisa och 
B.A.R.K. Sitt stora intresse för trallmusik 
upptäckte Anders av en tillfällighet. Ända 
från början har han identifierat sig som 
spelman mer än som sångare och det är 
väl det som gör honom så unik, förutom de 
fantastiska röstresurser han är begåvad 
med! Anders är utbildad på Musikhög-
skolan i Malmö och på Sibeliusakademin 
i Helsingfors men det är från de skickliga 
spelmännen i Sveriges olika musikarkiv 
han hittat sin inspiration, i notböcker och 
inspelningar från forna dagars musiker. 
Lägg därtill en stor portion improvisation 
och leklust så får du Anders Larsson - 
Trallaren! Plats: Intimtältet

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

16 Nyfiken på Folkbarock och andra 
rockar. Lukas Arvidsson och Greger 
Siljebo, två riksspelmän och musiker 
som drivs av lusten att spela musik 
tillsammans, och nyfikenheten att se vad 
stundens ingivelse kan ge. Spelglädjen 
och den konstnärliga friheten att med 
små utsmyckningar och improvisatio-
ner få utrycka sig står i centrum. Den 
gemensamma musikaliska nämnaren är 
kärleken till låtar och barockmusik.  
Konserten är en del av releaseturné 
för deras nya CD som går att köpa vid 
konserten. Plats Intimtältet

17 Nyfiken på Hialøsa. Hialøsa är en 
trio som spelar traditionell musik från 
Skåne. Trion är för närvarande aktiv med 
konserten ”Skånsk jättegammal pop”. 
Konserten bygger på traditionellt musik-
material, fragment, sånger och nya 

Intimkonserter
 kompositioner. Traditionellt, disruptivt 

och ärligt. Musiken drivs av fotstamp, 
intensiva fioler och en rytmisk bas, ener-
giskt och alltid skiftande. Sånger om liv 
och död, minnen av ett förflutet som ser 
mot framtiden.  
Alva Bosdottir: fiol, sång och fotstamp, 
Malte Zeberg: kontrabas, sång och 
fotstamp, Love Kjellsson: sång, oktavfiol 
och fotstamp. Plats Intimtältet

18 Nyfiken på Ralsgård och Tullberg 
kvartett. Med sin debutskiva som kom 
2010 återetablerade duon Andreas Rals-
gård och Markus Tullberg traversflöjten i 
den svenska folkmusiken. 
Sedan några år har duon samarbetat 
med nyckelharpisten Niklas Roswall 
och cellisten Alexandra Nilsson. Genom 
kvartettformatets variationsrika klanger 
möter traversflöjterna ytterligare den 
spänstiga virtuositeten hos strängar och 
stråkar. Repertoaren består av traditio-
nella och nyskrivna låtar. Plats Intimtältet

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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