
Varmt välkomna hit!

Eftersom stämman i år är till minne av Hans Melin, kommer ett eller flera 
av spelpassen till dans att utgöra ren sörmlandsrepertoar, av låtar som 

Hasse spridit här nere hos oss i Skåne. Gästande sörmlandsspelmän 
är särskilt välkomna att delta i dessa!

Fredag 12/6
kl 19.00 Folkmusikkonsert 

i Degeberga kyrka med 
Hasse Melin-tema. Min-
nesprogram med Hasse-
låtar

kl 21.00- Förstämma med 
dans i Degeberga Hem-
bygdspark. 

Lördag 13/6
kl 13.00 Allspelsövning till 

barn- och ungdomsstäm-
man. Samling vid dansba-
nan

kl 14.00 Barn- och Ung-
domsstämma. Dansba-
nan om vädret tillåter, 
annars tältet

kl 16.00 Prova-på för helt 
nybörjare: Durspel  med 
Leif Börjesson och Fiol 
med Laif Carr. Instrument 
finns att låna. Anslag vid 
entrén om var dessa mi-
nikurser blir.

kl 17.00 Danskurs för alla, i 
tältet. Dansinstruktör Pia 
Qvarnström  lär ut några 
av de vanligaste folkliga 
danserna. 

kl 17.00 Hasselåtar. Åke 
Persson berättar om Hans 
Melin och lär ut ett par 
av hans låtar direkt från 
dansbanans scen. 

kl 18-19 Intimkonsert i Lun-
nahöjastugan: Sven Mid-
gren (fioler); Ninni och 
Lukas (fiol och orgel)

kl 18-27 Dans till spellista 
på två dansbanor - lövad 
bana och i tältet, med 
avbrott för näckspel. Spel-
män och grupper från 
Sverige och Danmark: 
schottis, vals, mazurka, 
snoa, polka, hambo och 
andra polskor, långdans, 
engelskor och familjedan-
ser, ibland med kortare 
instruktioner.

kl 19.30-20.30  Intimkonsert 
i Lunnahöjastugan: Alva 
Bosdottir (fiol); Tomas 
Tellving och Lisa (fiol och 
durspel)

kl 20.00 Visstuga: Lokal an-
slås vid entrén

kl 21-22 Intimkonsert i 
Lunnahöjastugan: Jenny 
Bengtsson och Per-Axel 
Karlsson (fiol och dur-
spel); Maria Bojlund och 
Markus Tullberg (fiol och 
traversflöjt)

kl 24.00 Näckaspel: I bäcken 
bakom kvarnen framträ-
der för 29 gången åter 
Mörkavadbäckens egna 
naturväsen med näck-
stämda fioler!

kl 24.30 c:a Nattallspel 
till dans och dans mot 
gryningen. Dansbanan 
eller tältet beroende på 
väder.

kl 25.30 Fula visstugan. 
Lokal anslås vid entrén

Söndag 14/6
kl 04.20 Soluppgång över 

spelmanscampingen

kl 12.00 Allspelsövning till 
scenallspelet

kl 13.00 Spelmanståg från 
campingen, allspel, folk-
dansuppvisning och 
scenframträdanden av 
en rad gästande spel-
män från Sverige och 
Danmark. Konferencier: 
Maria Bojlund

kl 16.00 Avslutning. Det är 
redan klart att till nästa 
år kommer 

Program

Söndag 
kl 13-16 Scenframträ-
danden av gästande 
spelmän och folkdans-
uppvisning. Inleds med 
ett spelmanståg och 
allspel

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

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

till Hans Melins minne
Hembygdsparken  i Degeberga
Degebergastämman12-14 juni 2009

I år är det tio år sedan Hans Melin - Degbergastäm-
mans motor och eget naturväsen under många år -  
gick bort. Årets stämma kommer därför att ha 
några särskilda programinslag till minne av Hasse.  

En kul nyhet i år är att det blir ett allspel till dans 
mitt i natten efter det traditionella näckspelet. Vi 
ska också prova en fula visstugan. 

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

Alltid helgen före midsommar!

som
 spelarskiten ur

Vid intimkonserterna kan 
du möta några av Skånes 
skickligaste spelmän, i solo- 
eller parspel, som ger prov på 
sitt bästa konstnärskap.

Det kostar 20 kr per person, 
men du får förstås gärna läg-
ga mer om du trivs med kon-
serten. Entrén går oavkortat 
till de medverkande som ett 
symboliskt gage. Stugan är 
liten så där får bara plats 
15-20 st. 


