
Fredag 17 juni
19 Folkmusikkonsert i 

Degeberga kyrka 
med värmlänningar-
na Rune Persson och 
Thomas Lindberg,  
Lustspel, en barngrupp 
m.fl. framträder.

21 Tårtkalas i hembygds-
parken med anledning 
av Skånes Spelmans-
förbunds 80-år.

c:a 22 Förstämman börjar  i 
Hembygdsparken med 
dans på lövad bana. 

Buskspel runt om i parken. 
Kaféet öppet hela kvällen. 

Lördag 18 juni
13 – 18 Prova-på-kurser på 

fiol, durspel och nyckel-
harpa. Gratis - instrum-
et för utlåning finns

13 – 18 Workshops i hem-
bygdsparkens småstu-
gor: låtutlärning, flera 
kurser med lite olika 
profil: i år värmlandslå-

tar och skånelåtar. Gra-
tis - anmälan på plats.

14 – 18 Intimkonserter i 
Lunnehöjastugan. Här 
kan man få höra några 
av skånes bästa spel-
män i liten intim miljö.  

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

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

15.30-16 Barnföreställ-
ningen med Dan 
Svensson

17 Danskurs med Jenny 
Franke, ”Dansbanans 
danser”. Inga förkun-
skaper krävs

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

20 Fina visstugan med   
Mattias Bengtsson

24 Jämställt näckspel vid 
kvarnen

24.30 Nattallspel drar 
igång dansen igen efter 
näckspelet för nattens 
dansare 

26 (sö 02) Fula visstugan 
med Mattias Bengtsson

Buskspel runt om i parken. 
Kaféet öppet hela kvällen. 

Söndag 19 juni
04.20 Solen går upp över 

campingen

12 Allspelsövning i Hem-
bygdsparken vid för-
säljningsståndet.

13 Inmarsch, invigning och 
allspel från scen med 
hundratalet spelmän 
i alla åldrar. Därefter 
folkdansuppvisning och 
scenprogram med till-
resta spelmän

16 Avslutning.

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

www.spelodans.org

Arrangörer: 
Skånes Spelmansförbund, Spel och Dansstugan och Gärds Härads
Hembygdsförening i samarbete med Musik i Syd och Sensus.

35år

17-19 Juni 2016
Välkomna hit och lyssna, spela med, dansa och umgås med folk.

Hembygdsparken i Degeberga

DEGEBERGASTÄMMAN

Skånes Spelmansförbund 80 år 
firas med stort tårtkalas fredag kl 21

Dans på två lövade banor  
fredag och lördag

 På lördagen 
Prova-på kurser - Workshops  

Barn och ungdoms  stämma 
Intimkonserter - Visstugor 

Näckspel kl 24 mm

På söndagen 
Inmarsch - Allspel 

Scenprogram

Fullt program kommer  
på hemsidan nedan

DegebergaAffischer.indd   10 2016-05-19   11:09:35

= Program 2016 =

Välkommen!

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

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



= 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. 
Gratis, ingår i entréavgiften.

14 – 16 Prova på durspel med Leif Börjesson. Du får låna 
instrument och bör vara nybörjare. Plats meddelas på 
stämman

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 Sven Midgren Du får låna in-
strument och bör vara nybörjare. Plats meddelas på 
stämman

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

17 – 19 Danskurs med Jenny Franke. Vad är skillnad 
på slängpolska och polska? Hur valsar jag som bäst ? 
Vad är det för likhet mellan schottisen från gympasalen 
i skolan och den på dansbanan? Välkommen på en 
tvåtimmars danskurs som berör några av dansbanans 
käraste danser med fokus på slängpolskan. Inga för-
kunskaper krävs. Plats: Tältet

20 – 22 Visstuga med Mattias Bengtsson. Mattias 
kallar sig själv för ”trubadurspelare” då han både sjung-
er och spelar durspel och munspel. Visorna är mest i 
bondkomikergenren och han sjunger både traditionella 
och egna roliga visor. Hans visa ”Rullebören” har vridigt 
om munnen på många åhörare. Plats: Lunnahöjastugan

26  (sö 02) –  Fula visstugan med  Mattias Bengtsson. 
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: Lunnahöja-
stugan

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

Kortkurser / workshops
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.

13 – 15 Låtkurs med Rune Persson. Rune lär ut 
värmländska låtar på fiol och kanske någon egen 
låt. Rune har lång erfarenhet av den värmländska 
traditionen som han gärna förmedlar. Du bör ha en 
viss vana vid ditt instrument.. Plats: Kragahuset

13– 15 Låtkurs med Thomas Lindberg. Thomas 
lär ut värmländska låtar på nyckelharpa. Du får 
förmodligen lära dig några stämmor också. Du 
bör ha en viss vana vid ditt instrument. Plats: 
Backstugan

13 – 14 Låtkurs med Maria Bojlund. Maria spelar 
fiol och sjunger i gruppen Jidder. Hon blev riks-
spelman på skånelåtar i Degeberga 2007, och har 
studerat folkmusik på folkhögskola i Värmland, på 
musikhögskolan i Malmö och på pubar i Belfast 
och i Ennis. Under kursen håller vi oss dock till 
den svenska repertoaren. Plats: Furumöllan 

14– 16 Låtkurs med Elna Svensson. Elna spelar 
fiol och gärna skånsk folkmusik till dans. Hon har 
spelat i Ringsjö spelmän och är spelledare i Lunds 
spelmansgille. Du får lära dig några skånska god-
bitar och bör ha viss spelvana.  Plats: Furumöllan 

16.30 – 17.30 Låtkurs med Markus Tullberg. Mar-
kus är traversflöjtist och verksam i grupper som 
Jidder, Ralsgård & Tullberg och Nos Honks. Han 
undervisar bland annat vid Musikhögkolan i Mal-
mö och Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg. 
Han arbetar också med ett avhandlingsprojekt om 
utveckling av traversflöjtens roll och möjligheter i 
den svenska folkmusiken. Plats: Furumöllan

Intimkonserter
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!

15 –  Nyfiken på Maria Bojlund & Markus Tullberg. Maria och 
Markus har spelat tillsammans sedan femton år tillbaka. Konserten 
kommer att bjuda på både sånger och låtar på fiol, traversflöjt, sång 
och bouzouki. Detta blir ett nära möte med de båda musikerna, där 
personliga berättelser, solonummer såväl som tätt samspel ryms. En 
eller annan irländsk låt kan smyga sig in också. Varmt välkomna! Plats: 
Lunnahöjastugan

16 –  Nyfiken på Stina Brandin & Ester Thunander och Gusten 
Brodin. Stina är Bodakulla och spelar helst låtar från just Boda på 
fiol, men har också en stor förkärlek till Västerdalsmusiken. Hon kom-
mer ganska troligt att bjuda på polskor och marscher från just dessa 
trakter. Spelar med trion ”Norr om Stockholm” och ses ofta på spel-
mansstämmor när morgonen gryr. Spelar idag solo och tillsammans 
med Ester Thunander, wonderwoman från Möllan som ni säkert kän-
ner! Kanske bjuder de också på några låtar från sina senaste Norska 
äventyr om hardingfelorna är stämda. Gusten lägger i sitt spel stor 
vikt vid variationer, samspel med musiker och dansare och vid finess 
i det lilla. Han har småländsk musikalisk hemvist och har under den 
senaste tiden fokuserat på material från handskrivna spelmansböcker. 
På konserten utlovas flera polonesser och åtminstone några valser. 
Sextondelar garanteras. Plats: Lunnahöjastugan

17 –  Nyfiken på Rune Persson & Thomas Lindberg. Riksspelman-
nen Rune och spelkamraten Thomas spelar båda nyckelharpa och fiol. 
De kommer att presentera ett utval av värmländska låtar. Rune är upp-
växt i Deje och Thomas i Hagfors och det blir säkert låtar från dessa 
trakter. De har även med sig egna låtar. Plats: Lunnahöjastugan

18 –  Nyfiken på Alva Bosdottir & Joel Bremer och Mats Edén.  
Alva är skånetös och har spelat i flera band. De på våra breddgrader 
mest kända är kanske SkRot och Chockladfabriken med rötter i skåne-
musiken. Joel är västmanlänning men har fördjupat sig i flera dalatradi-
tioner. Han var också artist i Degeberga kyrka för två år sen. Alva och 
Joel är båda fiolspelmän och möttes i musiken på Degebergastämman 
i fjol och har sedan dess fått en gemensam repertoar som de gärna 
vill presentera. Vi lär få höra låtar från båda distrikten, folkmusik när 
den är som bäst. Mats är värmlänning som bosatt sig i Skåne. Mats är 
känd från många folkmusikband där Groupa nog är den mest kända. 
Mats spelar både på fioler och durspel och han var den första som 
nånsin fick riksspelmanstitel på durspel. Plats: Lunnahöjastugan

Kommande års program kommer att läggas ut på 
www.spelodans.org


