= Program 2015 =
Fredag 12 juni
19

21

Folkmusikkonsert i Degeberga kyrka med
dansk-svenska gruppen Kierlighed på prøve,
Ninni Carr & Lukas
Arvidsson samt barngrupp, Låtlaget m.fl.
framträder.
Förstämman börjar i
Hembygdsparken med
dans på lövad bana.

Buskspel runt om i parken.
Kaféet öppet hela kvällen.

Lördag 13 juni
13 – 18 Prova-på-kurser på
kontrabas, fiol, durspel
och nyckelharpa. Gratis
- instrumet för utlåning
finns
13 – 18 Workshops i hembygdsparkens småstugor: låtutlärning, flera
kurser med lite olika
profil: Sångteknik, kompa polska, skånelåtar,
kompa på fiol. Gratis
- anmälan på plats.

Info: Bengt Wihlborg
tel 044-12 86 13
eller per e-post:
info@spelodans.org
www.spelodans.org

14 – 18 Intimkonserter i
Lunnehöjastugan. Här
kan man få höra några
av skånes bästa spelmän i liten intim miljö.
13

14

Övning till Barn- och
Ungdomsstämman i
tältet (med paus och
fika) med Ninni Carr
Barn- och Ungdomsstämma på dansbanan
(i tältet vid regn)

15.30 -16 Barnföreställningen med Gitte Pålsson
17

Danskurs med Annika och Mats Emanuelsson. Några Finnskogspols lärs ut. Inga
förkunskaper krävs

18 – 27 Dans på två dansbanor till tillresta spelmän och grupper på
utebanan och i tältet
20

Fina visstugan med
Lise Enochsson

24

Jämställt näckspel vid
kvarnen

24.30 Nattallspel drar
igång dansen igen efter
näckspelet för nattens
dansare

Degebergastämman
12 - 14 juni 2015 - alltid helgen före midsommar

Spelmansstämma

26 (sö 02) Fula visstugan
med Anders Risinger
Buskspel runt om i parken.
Kaféet öppet hela kvällen.

Söndag 14 juni
04.20 Solen går upp över
campingen
12

Allspelsövning i Hembygdsparken vid försäljningsståndet.

13 Inmarsch, invigning och
allspel från scen med
hundratalet spelmän
i alla åldrar. Därefter
folkdansuppvisning och
scenprogram med tillresta spelmän
16

i Hembygdsparken i Degeberga

Fredag kl 19 -

- Kyrkokonsert
- Dans i parken
- Massor av buskspel
- Camping från fredag e.m.
Lördag 13 - 27

- Barn och Ungdomsstämma
- Prova-på-kurser - Workshops
- Fin och ful visstuga
- Danskurs för alla
- Intimkonserter
- Dans på två lövade banor
- Buskspel i hela parken
- Näckspel i bäcken

Avslutning.

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

Välkommen!

Arr: Skånes Spelmansförbund, Spel- och Dansstugan i Kristianstad och Gärds Härads Hembygdsförening
i samarbete med Musik i Syd och Sensus

Söndag 12 - 16

- Spelmansmarch
- Allspel - Folkdansuppvisning
- Scenprogram
- Caféspel och Buskspel i parken

Hela programmet, info och allspelsnoter finns på:

www.spelodans.org

Arr: Skånes Spelmansförbund, Spel- & Dansstugan i Kristianstad, Musik i Syd, Sensus och Gärds Härads Hembygdsförening

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

Kortkurser / workshops

Intimkonserter

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. Gratis, ingår i entréavgiften.

Lördag. Degebergastämman har i år fyra kortkurser
med lite olika inrikting 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. Gratis, ingår
i entréavgiften.

Lördag, c:a 45 min. Här kan man få höra några av Skånes duktiga och andra gästande spelmän i liten intim miljö. I samband
med konserten samlar vi in en liten slant som uppmuntran till
de medverkande spelmännen. Vi föreslår en tjuga, eller vad
du tycker det var värt!

13– 14 	 Prova på strupsång med Patrick Payne. En introduktion till att
sjunga övertonssång, dvs att sjunga två toner samtidigt. Ett meditativt
och harmoniskt sätt att sjunga. Du får lära dig den grundläggande tekniken för att skapa övertoner med läppar, tunga och andning. Övning
för att öka träffsäkerhet och volym. Du får också en kort översikt av
olika stilar inom strupsång.. Plats: Prästsalen
14 – 16 Prova på durspel med Leif Börjesson. Du får låna instrument och
bör vara nybörjare. Plats: Prästsalen
15– 16 Prova på nyckelharpa med Marie Wall. 3 pass om 20 minuter
med 3 deltagare i varje pass. Du får låna instrument och bör vara
nybörjare. Plats: Kragahuset
16– 18 Prova på fiol med Alva Bosdottir. Du får låna instrument och bör
vara nybörjare. Plats: Furumöllan

Danskurser & Visstugor
Lördag. Behöver ej föranmälas. Det är bara att dyka upp. Gratis, ingår i
entréavgiften.
16.30 – 18 Danskurs med Annika och Mats Emanuelsson som lär
ut Finnskogspols. Inga förkunskaper krävs. Plats: Tältet
20 – 22 Visstuga med Lise Enochsson. Det blir utlärning av några
nya visor, blandat med önskemål från de närvarande. Lise har sjungit
visor sen barnsben och har många visor från Skåne, men också en
del från övriga Sverige och Norge. Hon är ibland ledare för Skånska
kören. Plats: Lunnahöjastugan
26 (sö 02) – Fula visstugan med Anders Risinger. Den folkliga
traditionen är full av visor som inte passar i finrummen. Här har du
chans att ta del av andras och dela med dej av dina egna fula visor.
Plats: Lunnahöjastugan

13 – 15 Låtkurs: Markus Tullberg lär ut några godbitar ur den skånska låtskatten. Alla instrument
är välkomna. Markus spelar fjöjt och är verksam
i flera konstellationer såsom Jidder, Ralsgård
& Tullberg och Nos Honks. Han undervisar på
musikhögskolorna i Malmö och Odense samt
folkhögskolan i Vårdinge. Plats: Kragahuset

15 –

i den skånska folkmusiktraditionen, men med flera
musikaliska resor i bagaget. Hon har bl a studerat vid
Musikhögskolan i Malmö och Ingesunds folkhögskola.
Maria spelar och sjunger bl a i trion Jidder (www.jidder.
nu). Konserten kommer att innehålla några av hennes
absoluta favoritlåtar, inbäddade i personliga berättelser
om hur de blev det. Varmt välkomna!
Amanda: Följ med på en resa med rötterna i Skåne
och grenar ut till Dalarna och Värmland. Slängpolskor,
Dalalåtar och en och annan kort trea. Amanda är 22 år
och har just avslutat ett års studier på Musikhögskolan
Ingesund. Plats: Lunnahöjastugan

13 – 15 Låtkurs: Sven Midgren lär ut låtar från Högestad. Räkna med fokus på sväng, intonation och
variation. Sven jobbar till vardags som fiollärare i
Malmö, och spelar bl.a. med grupperna Tranotra
och Reine Steen Trio. Plats: Furumöllan
13– 15 Låtkurs: Mattias Lundgren lär ut bitar från
Göinge och berättar om spelmännen därifrån.
Mattias kommer att spela dragspel och alla instrument är välkomna. Plats: Backstugan
15– 17 Låtkurs: Elin Gustavsson lär ut blandade
favoriter ur västgötarepertoaren. Elin kommer
ursprungligen från Tibro men bor nu i Lund där
hon spelar med studentspelmanslaget Lustspel.
Plats: Backstugan
16 – 18 	 Låtkurs: Per-Axel Karlsson Låtstuga och
musikalisk resa där det bjuds på låtar från Norge,
England, Skottland. Det blir roliga låtar med ryck,
knyck och lite kluriga harmonier. Ciceron på resan
blir skånske riksspelmannen Per-Axel Karlsson.
Plats: Furumöllan

Info, karta, försäljning
I ståndet för information och försäljning vid entrén kan du föranmäla dig till de olika olika aktiviteterna. På de utplacerade kartorna kan du se vart de olika stugorna och platserna är i parken.

Nyfiken på Maria Bojlund och Amanda Michaelsdotter Eriksson.
Maria är fiolspelman och sångerska med rötterna

16 –

Nyfiken på Mats Jonsson & Snild Orre och
Ester Thunander.
Mats & Snild: Trollska Toner. Näcken i Bäcken. Punk.
Bockfot och satyrspel. A-bas. Grovt och Grannt och
Violett.
Ester är en av den nyaste generationens spelmän
med låtar från flera traditioner. Hon blev intresserad av
folkmusik när hon mötte Sanna Rosén på musikskolan
i Malmö, där hon är uppväxt, och på den vägen blev
det. Hon har också spelat för Sara Thuvesson, Hanna
Tibell, Tuva Härdelin och Olof Götlin samt gått i Malung. Nu är hon elev på Skurups folkhögskolas folkmusiklinje. Vi kommer att få höra prov på hennes favoritlåtar från flera delar av landet. Plats: Lunnahöjastugan

Kommande års program kommer att läggas ut på

www.spelodans.org

