= Program =
Fredag 14 juni
19

21

Folkmusikkonsert i Degeberga kyrka. Folkmusiker Joel Bremer
och duon Ninni Carr &
Lukas Arvidsson medverkar, liksom Låtlaget
och mindre spel- och
barngrupper.
Förstämman börjar i
Hembygdsparken med
dans på lövad bana.

15 – 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)

Buskspel runt om i parken.
Kaféet öppet hela kvällen.

15.30-16 Barnföreställning
med ”Trollmor” Åse
Alexandersson

Lördag 15 juni

16.30-18 Danskurs med
Annika och Mats
Emanuelsson. Finnskogspols lärs ut. Inga
förkunskaper krävs

13 – 18 Prova-på-kurser på
fiol och durspel. Gratis
- instrumet för utlåning
finns - anmälan i infoståndet
13 – 18 Workshops i hembygdsparkens småstugor: låtutlärning,
flera kurser med lite
olika profil: smålädskt,
skånskt, amerikanskt,
reel, jig och samspel.
Gratis - anmälan i infoståndet.

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

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

Fina visstugan med
Bo-Anders Dahlskog

24

Jämställt näckspel vid
kvarnen

24.30

Nattallspel

igång dansen igen efter
näckspelet för nattens
dansare
26 (sö 02) Fula visstugan med Bo-Anders
Dahlskog

S p e l m a n sst ä m m a i

Buskspel runt om i parken.
Kaféet öppet hela kvällen.

i Degeberga

Hemby gdspar k en

VM

Söndag 16 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.
14.30 – 15.30
fiol

VM i träsko

15.45 Prisutdelning och
spel av vinnaren
16

Avslutning

Buskspel runt om i parken.
Kaféet öppet.

drar

Välkommen!

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

i
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Fredag 13 juni
19.00 - Folkmusikkonsert i Degeberga kyrka med Joel Bremer m.fl.
21.00 - Förstämma med dans på lövad bana.
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pel !

Lördag 14 juni
13.00 - Övning till barn- och ungdomsstämman i Tältet.
13-18 - Prova-på-kurser - Instrument för utlåning finns.
13-18 - Kortkurser/workshops med olika stilar och instrument.
14.00 - Barn- och Ungdomsstämma.
14-18 - Intimkonserter i hembygdsparkens småstugor.
15.30 - Barnföreställning.
16.30 - Danskurs för alla. Inga förkunskaper krävs.
18-27 - Dans på två lövade dansbanor.
20.00 - Visstuga.
24.00 - Jämställt Näckspel i Mörkavadbäcken.
24.30 - Nattallspel till dans och dans mot gryningen.
26.00 - Fula visstugan.
Söndag 15 juni
12.00 - Spelmansmarsch, 100 glada spelmän, folkdansuppvisning
14.30 - VM i träskofiol.
15.45 - Prisutdelning och spel av vinnaren

www.spelodans.org

pors

= 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!

15– 16 Prova på fiol med Fia Johannesson.
Du får låna instrument och bör vara nybörjare. Plats: Prästsalen
16 – 18 Prova på durspel med Leif Börjesson. Du får låna instrument och bör vara
nybörjare. Plats: Prästsalen

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

Danskurs med Annika och
Mats Emanuelsson som lär ut Finn-

16.30 – 18

skogspols. Inga förkunskaper krävs. Plats:
Tältet

Visstuga med Bo-Anders
Dahlskog. Bo-Anders har sjungit folk

20 – 22

liga visor sedan barnsben och från arkiven
grävt fram och gett liv åt mång gamla visor.
På sistone har det varit mycket Malmövisor,
som också blev en platta för några år sen.
Plats: Lunnahöjastugan
26

Fula visstugan med
Bo-Anders Dahlskog, presentation
(sö

02) –

ovan. 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: Gusten Brodin lär ut småländska slängpolskor på fiol. Trycker på
kommunikationen mellan dansare och musiker så att det blir dansant. Kurs för de som
spelar fiol eller andra melodiinstrument
och som har en viss vana i sitt spel. Plats:
Kragahuset

15 –

kommer till Degeberga med en rykande färsk skiva i bagaget. www.ralsgardtullberg.com
Åkervinda är en vokalensemble som består av fyra eminenta sångerskor från Sverige och Danmark. Med rötterna i jazz och folkmusik sätter de en nyfiken prägel på den
nordiska sångskatten och med innerlighet och kraft förmedlar de tidlösa teman. I Åkervindas
tolkningar vävs fyra unika röster samman, i sirliga melodier och täta klanger, medan gamla
historier berättas med en närvaro och ett samspel som får nackhåren att resa sig! Plats:
Lunnahöjastugan
16 –

Nyfiken på Joel Bremer och Pontus Thuvesson. Joel har som fiolspelman verkligen gått på djupet inom flera svenska folkmusiktraditioner. Han har under många år nära
samarbetat med äldre spelmän, starka profiler som t.ex. Wille Toors, Ole Hjorth, Simon
Simonsson, Hans Lisper och Pers Hans. Joel är förra årets Viksta Lasse-stipendiat och
hörs ofta i samspel med Simon Simonsson, Anette Thorsheim, Arne Forsén eller Daniel
Pettersson. Joel har ett djupt uttrycksfullt och personligt låtspel, med starka traditionella rötter.
Pontus är Degebergas egen store son. Han spelar concertina, durspel och fiol och är också
upphovsman till en bland spelmän mycket omtyckt och spridd låt. Pontus och Joel gick på
Malungs folkhögskola tillsammans och kommer troligen även att framföra något tillsammans.
Plats: Lunnahöjastugan

17 –

Nyfiken på Bröderna Ekman. Bröderna Albin, Olle och Edvin Ekman kommer
från en musikalisk familj bosatt i Höör och spelar instrument från var sin instrumentgrupp: Albin fioler, Olle bas och mandolin och Edvin saxofoner. Trion besitter kompetens
inom flera genrer, och det ska bli spännande att höra dem mötas tillsammans i musiken.
Olle är äldst och valde basgitarr som sitt förstainstrument. Hen har gått Lars-Erik
Larsson gymnasiet i Lund och jazzlinjen på Fridhems folkhögsskola i Svalöv. Olle var
en av medlemmarna i folkmusikgruppen Chokladfabriken, och är nu studerande på
Malmö Musikhögskola. Albin valde i stället fiol och inledde sin folkmusikkarriär som
gatumusiker i Lund. Efter något års jobb i Canada sökte han in på väldsmusiklinjen i
Skurup, där han nu gått färdigt och hoppas komma vidare in på högre musikutbildning.
Edvin är den yngste av bröderna. Sin första musikaliska erfarenhet i folkmusik fick han på
sommarjobbet SkåneFolk Youth Ensemble 2010. Edvin började därefter på sjöfartsgymnasium
men kände snart att det var musiken som låg närmast hjärtat. Nu går han på jazzmusiklinjen
på Skurups Folkhögskola. Plats: Lunnahöjastugan

13 – 15 Låtkurs: Albin Ekman lär med sin
fiol ut musik som utgår från skånsk spelmanstradition och glider hela vägen över
till amerikansk speltradition. Du bör ha
viss vana med ditt instrument. Plats:
Furumöllan
13– 15 Låtkurs: Paddy Lawless spelar fiol
och lär ut några låtar som Reel eller Jig.
Paddy spelar låtar från hela Irland, men
mestadels musik från norr, (donegal, sligo,
leitrim), och kan gå igenom olika ornament
och variationer. Han är själv från Dublin
med dess stora musikutbud. Du bör ha viss
vana vid ditt instrument. Plats: Backstugan
15 – 17 Samspel: Karl Bondesson kommer
att arbeta med samspelet mellan ackordinstrument och melodiinstrument. Han
vill gärna ha fördelningen 70% ackordinstrument och 30 % melodiinstrument på
sin kurs om möjligt. Karl spelar själv gitarr.
Plats: Furumöllan

Nyfiken på Ralsgård & Tullberg och Åkervinda. På två traversflöjter spelar
Andreas Ralgsård och Markus Tullberg både traditionella och nyskrivna låtar. De

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.

Kommande års program kommer att läggas ut på

www.spelodans.org

