Degebergastämman
12-14 juni 2009

Program
Fredag 12/6

Hembygdsparken i Degeberga

kl 19.00 Folkmusikkonsert i Degeberga kyrka med Hasse Melintema
kl 21.00- Förstämma med dans i
Degeberga Hembygdspark

kl 20.00 Visstuga
kl 24.00 Näckaspel

till Hans Melins minne

kl 24.30 c:a Nattallspel till dans
och dans mot gryningen

Lördag 13/6
kl 13.00 Allspelsövning till barnoch ungdomsstämman
kl 14.00 Barn- och Ungdomsstämma

kl 25.30 Fula visstugan

Söndag 14/6

kl 16.00 Prova-på för helt nybörjare: durspel med Leif Börjesson
och fiol med Laif Carr. Instrument
finns att låna

kl 04.20 Soluppgång över spelmanscampingen

kl 17.00 Danskurs för alla, i tältet

kl 13.00 Spelmanståg från campingen, allspel, folkdansuppvisning och scenframträdanden av
gästande spelmän. Konferencier:
Maria Bojlund

kl 17.00 Hasselåtar. Åke Persson
berättar om Hans Melin och lär
ut ett par av hans låtar direkt från
dansbanans scen
kl 18-27 Dans till spellista på två
dansbanor - lövad bana och i tältet,
med avbrott för näckspel

kl 12.00 Allspelsövning till scenallspel

kl 16.00 Avslutning

Intimkonserter kommer att hållas i
någon av stugorna under kvällen
Eftersom stämman är till minne av Hans Melin, kommer ett eller flera av spelpassen
till dans att utgöra ren sörmlandsrepertoar, av låtar Hasse spridit här nere hos oss i
Skåne. Gästande sörmlandsspelmän är särskilt välkomna att delta i dessa!
Ändringar och tillägg i programmet
kommer att läggas ut på
www.spelodans.org. Info även hos
Bengt Wihlborg, tel 044-12 86 13 eller
per e-post: info@spelodans.org

Arrangör; Spel- och Dansstugan,
Skånes Spelmansförbund och Gärds
Härads Hembygdsförening i samarbete med Musik i Syd, Kulturens
bildningsverksamhet och Sensus

Campingmöjligheter från fredag
eftermiddag.

Spelmän med instrument har
fritt inträde.

Varmt välkomna!

I år är det tio år sedan Hans Melin - Degbergastämmans motor och eget naturväsen under många år gick bort. Årets stämma kommer därför att ha
några särskilda programinslag till minne av Hasse.
Planeringen pågår för fullt och det är i år en särskild

Fredag

kl 19 Folkmusikkonsert
i Degeberga kyrka
21 Förstämma med dans
i Hembygdsparken

Lördag

programgrupp som står för denna, så nya spännande inslag är att vänta. En kul nyhet i år är att
det blir ett allspel till dans mitt i natten efter det
traditionella näckspelet.

kl 14 Barn- och ungdomsstämma
18-27 Dans på två dansbanor
- lövad bana och tält
24 Näckspel i bäcken
24.30 Nattallspel !

Söndag

kl 13-16 Scenframträdanden av gästande
spelmän och folkdansuppvisning. Inleds med
ett spelmanståg och
allspel

Kom och lyssna, dansa eller spela med!

Allspel barn- 0 ungdomstämman lördag

Nattallspel lördag

Nattallspelet kommer att bli improviserat till dans, och valet av låtar helt utifrån vilka
som deltar. Ta gärna med dej några bra låtförslag som du tror att flera gärna vill spela,
gärna sådana som kan förknippas med Hasse. Dansen fortsätter sedan mot gryningen.

Allspel söndag

