= Program =
tradanser med fart i lärs ut. Inga
förkunskaper krävs

Fredag 17 juni
19 –

Folkmusikkonsert i Degeberga
kyrka. Peter ”Puma” Hedlund
medverkar.

17

21 –

Förstämman börjar  i Hembygdsparken med dans på lövad
bana. Spellista med bl.a. ett
danspass med låtar efter Bror
Dahlgren.

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

Lördag 18 juni
13 – 18 Prova-på-kurser på såg, fiol,
durspel och nyckelharpa. Gratis
- instrumet för utlåning finns
13 – 18 Workshops: låtutlärning,
flera kurser med lite olika profil: Bror Dahlgrenlåtar, Göinge,
durspel, Upplandslåtar. Anmälan
på plats.
14 – 18 Intimkonserter i hembygdsparkens småstugor. 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
14 – 15.30 Barn- och Ungdoms
stämma på dansbanan
(i tältet vid regn)
15.30 – 16 Barnföreställningen
”Cirkus Max” i tältet med Max
Carling och familj
15.30 Projekt Kontra! på dansbanan med Sven Midgren och
Megan Hatto. Några gamla kon-

Danskurs med Mats Emanuelsson. Några grundläggande danser
lärs ut. Inga förkunskaper krävs

20 – 22 Fina visstugan med Laif
Carr
24 –

Näckspel vid kvarnen

24.30 Nattallspel drar igång dansen
igen efter näckspelet för nattens
dansare
26 (sö 02)
Carr

Fula visstugan med Laif

Söndag 19 juni
04.20 Solen går upp över campingen
12 – 13 Allspelsövning i Hembygdsparken vid försäljningsståndet.
13 – 16 Inmarsch, invigning och
allspel från scen med hundratalet
spelmän i alla åldrar. Därefter
folkdansuppvisning och scenframträdanden av de tillresta
spelmännen.

Alla dagarna
Massor av Buskspel runt om i parken.
Spelmän med instrument har fritt inträde. Alla stugor öppna under dagtid.
Kaféet öppet även under kvällarna.

Varmt välkommen!

Dans på två banor - Buskspel - Prova-på-kurser
Visstugor - Workshops - Dansutlärning - Camping
Barn- och ungdomsspelmansstämma - Näckspel
Kyrkokonsert - Intimkonserter - Spelmansmarsch
Allspel - Scenframträdanden - Folkdansuppvisning

= Kurser = Konserter = Info =

Prova-på-kurser

Kortkurser/workshops

Lördag, platser se anslag och
karta (gratis, ingår i entréavgiften)

Lördag, platser se anslag och
karta (gratis, ingår i entréavgiften)

Degebergastämman har provapå-kurser för några vanliga
folkmusikinstrument. Dessa
kurser riktar sig till dig som
gärna skulle vilja spela något
av dem men inte fått möjlighet
att testa. Gratis (ingår i entréavgiften). Prova-på-kurserna
kan förbokas vid info-ståndet.
13 – 15 Prova på fiol med
Alva Bosdottir. Du får låna
instrument och bör vara
nybörjare.
15– 17 Prova på durspel med
Leif Börjesson. Du får låna
instrument och bör vara
nybörjare.
15 – 16 Prova på nyckelharpa
med Marie Wall. Du får
låna instrument och bör
vara nybörjare.
17 – 18 Prova på såg med Laif
Carr. Du får låna instrument och bör vara nybörjare.

Visstugor

Intimkonserter

Lördag, dansbanan och tältet,
se karta (gratis, ingår i entréavgiften)

Lördag, Lunnahöjastugan, se
karta (gratis, ingår i entréavgiften)

Lördag, Lunnahöjastugan, se
karta, c:a 45 min.

Degebergastämman har fem
olika 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. Utlärning sker på
gehör. Gratis (ingår i entréavgiften). Workshops kan förbokas
vid info-ståndet.

Behöver ej föranmälas. Det är
bara att dyka upp.

20 – 22 Fina visstugan. Laif
Carr lär ut några fina visor.

15 .30– 17 Projekt Kontra!
med Sven Midgren och
Megan Hatto. Några gamla
kontradanser med fart i
lärs ut. Inga förkunskaper
behövs.

26 (sö 02) – Fula visstugan.
Här byter man bort alla
sina fulaste visor mot nya.
Med Laif Carr.

13 – 15 Erland Liljeroth lär ut
låtar efter Bror Dahlgren
på fiol. Du bör ha spelat
några år. Alla instrument
går bra.

17 – 18 Danskurs med Mats
Emanuelsson i tältet. Några grundläggande danser
lärs ut. Denna gången lär
du dej dansa Engelska.
Inga förkunskaper behövs.

13 – 15 Peter “Puma” Hedlund lär ut låtar. Peter har
upplandstradition och spelar nyckelharpa, men alla
instrument välkomna. Du
bör ha spelat några år.
13 – 15 Markus Tullberg lär
ut låtar på traversflöjt. Du
bör ha spelat några år. Alla
instrument går bra.

Danskurser

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.
16 –

Nyfiken på Ulrika
Ehrenstråle och Pontus
Thuvesson. Ulrika är
fiolspelman och fiollärare
i Helsingborg med rötter
från Malmö. Pontus spelar
concertina, durspel och fiol
och är också kompositören
till en mycket populär polskemelodi.

17 –

Nyfiken på Erland
Liljeroth och Peter
“Puma” Hedlund. Erland
är fiolspelman och var
spelkompis med vår viktiga
traditionsbärare Bror Dahlgren och spelade ofta med
honom till dans. Peter har
sin tradition från Uppland
och är tidigare världsmästare på nyckelharpa och
tilldelades i fjol Zorns
spelmansmärke i guld.

Infostånd, karta och annan info
I ståndet för information och försäljning kan du föranmäla dig till
olika aktiviteter. På de utplacerade kartorna kan du se vart de olika
stugorna och platserna är i parken.
Kommande års program kommer att läggas ut på

www.spelodans.org

15 – 17 Per-Axel Karlsson
lär ut låtar på durspel. Du
bör ha spelat några år. Alla
instrument går bra.
16 – 18 Lina Dahlman, låtutlärning via sång för instrument. Du bör ha spelat
några år. Alla instrument
går bra.

Här kan man få höra några av
Skånes duktiga spelmän och
andra gästande spelmän i liten
intim miljö.

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

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

Alltid helgen före midsommar!

