
Fredag 14 juni
19 Folkmusikkonsert i De-

geberga kyrka. Folkmu-
sikgruppen Stormhatt 
och duon Ninni Carr & 
Lukas Arvidsson med-
verkar, liksom Låtlaget 
och mindre spel- och 
barngrupper.

21 Förstämman börjar  i 
Hembygdsparken med 
dans på lövad bana. 

Buskspel runt om i parken. 
Kaféet öppet hela kvällen. 

Lördag 15 juni
13 – 18 Prova-på-kurser på 

kontrabas, fiol, durspel 
och nyckelharpa. Gratis 
- instrumet för utlåning 
finns

13 – 18 Workshops i hem-
bygdsparkens småstu-
gor: låtutlärning, flera 
kurser med lite olika 
profil: Sångteknik, kom-
pa polska, skånelåtar, 
kompa på fiol. Gratis 
- anmälan på plats.

14 – 18 Intimkonserter i 
Lunnehöjastugan. Här 
kan man få höra några av  
Skånes bästa spelmän 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 ”Den mystiska 
Göingen” i tältet med 
Erika, Mattias och Pom

17 Danskurs med Mats 
Emanuelsson. Några 
grundläggande danser 
lärs ut. Inga förkunska-
per krävs

18 Konsert med Ulrika 
Bodén, Niklas Rosvall 
och Daniel Ek

19 – 27 Dans på två dans-
banor till tillresta spel-
män och grupper på 
utebanan och i tältet

20 Fina visstugan med 
Astrid Selling Sjöberg

24 Näckspel vid kvarnen

24.30 Nattallspel drar 
igång dansen igen efter 
näckspelet för nattens 
dansare 

26 (sö 02) Fula visstugan 
med Astrid Selling Sjö-
berg

Buskspel runt om i parken. 
Kaféet öppet hela kvällen. 

Söndag 16 juni
04.20 Solen går upp över 

campingen

12 Allspelsövning i Hem-
bygdsparken vid för-
säljningsståndet.

13 – 16 Inmarsch, invig-
ning och allspel från 
scen med hundratalet 
spelmän i alla åldrar. 
Därefter folkdansupp-
visning och scenfram-
trädanden av de tillres-
ta spelmännen.

Buskspel runt om i parken. 
Kaféet öppet.

= Program =

Välkommen!

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

13 – 14.30 Prova på kontrabas med 
Fredrik Pom-pom Bengtsson. Tema: 
nödvändiga trix för att hänga med 
i en polka. Uppdelning på två kurser:  
kl 13-13.45 inga förkunskaper, kl 13.45-
14.30 viss förtrogenhet med harmonik. Du 
får låna instrument och bör vara nybörjare. 
Plats: Prästsalen

14.30– 16 Prova på fiol med Alva Bosdottir. 
Du får låna instrument och bör vara nybör-
jare. Plats: Prästsalen

16 – 18 Prova på durspel med Leif Börjes-
son. Du får låna instrument och bör vara 
nybörjare.  Plats: Prästsalen

16 – 17 Prova på nyckelharpa med Marie 
Wall. 3 pass om 20 minuter med 3 delta-
gare i varje pass. Du får låna instrument 
och bör vara nybörjare. Plats: Kragahuset 

Kortkurser / workshops
Lördag. Degebergastämman har i år fyra kort-
kurser 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.

14 – 16 Sångteknik med Ulrika Bodén. Efter 
en skön uppvärmning av kropp och röst 
lär vi oss visor ur folksångerskan Ulrika 
Bodens repertoar. Vi jobbar med folkliga 
stildrag, utsmyckningar och klang utifrån 
de sånger vi sjunger. Plats: Kragahuset

14 – 16 Låtkurs med Niklas Roswall på 
nyckelharpa. Niklas Roswall lär ut några av 
sina favoritlåtar från Skåne. Kursen vänder 
sig till alla som spelar melodiinstrument 
och har spelat ett tag. Plats: Furumöllan 

14– 16 Kompa polska med gitarristen Daniel 
Ek. Lär dig kompa polska på strängin-
strument med gitarristen Daniel Ek. Vi 
går igenom olika kompfigurer och sätt att 
harmonisera olika polsketyper. Du bör ha 
spelat några år. Plats: Backstugan

16 – 18 Kompa på fiol med David Odlöw. 
David tar upp ackordsspel och varvar med 
enkel teori. Du bör kunna spela dubbel-
grepp. Plats: Furumöllan

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

17 – 18 Danskurs med Mats Emanuels-
son. Några grundläggande danser lärs 
ut.  Inga förkunskaper behövs. Plats: Tältet

20 – 22 Visstuga med Astrid Selling Sjö-
berg. Astrid är blekingespelman och är 
medlem i folksångruppen Bessman och 
en av ledarna i projektet Baltic Sea Inter 
Cult. Plats: Lunnahöjastugan

26  (sö 02) –  Fula visstugan med Astrid 
Selling Sjöberg, presentation 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

Konsert
Lördag, c:a 45 min. I år har vi från Musik i Syd 
fått det fina erbjudandet att få tillgång till dessa 
artister under stämman. De kommer att hålla 

kortkurser, konsert och spela till dans. Håll till 
godo! Och vi tackar också Musik i Syd för spons-
ringen av denna extra kompetens till stämman! 
Gratis, ingår i entréavgiften.

18 –  Konsert med Ulrika Bodén,  
Niklas Roswall och Daniel Ek

Med sin både skira och kraftfulla röst är Ulrika 
Bodén en av de främsta folksångerskorna i 
landet. Hennes uttrycksfulla sångsätt har gjort 
henne till en eftersökt solist såväl i Sverige som 
utomlands. Ulrika har en stor repertoar av visor 
från sina hemtrakter i Ångermanland. Många av 
dem har hon lärt sig direkt av äldre traditions-
bärare och de har en särskild plats i hennes 
hjärta. Dansanta bitar och ålderdomliga sång-
er, vackert blåtonade. Så fina visor och låtar i 
grunden att de håller utan specialeffekter. Här 
sjunger Ulrika tillsammans med två av sina fa-
voritmusiker som hon gärna jobbar med, tidigare 
bl.a. i gruppen ’Ranarim’. Ulrika spelar även 
autoharp och härjedalspipa. Niklas Roswall, 
skånsk spelman från Kverrestad på nyckelharpa 
och Daniel Ek, gitarrist från Lappland har den 
senaste tiden gjort stor succé med sin hyllade 
trio ’Ahlberg Ek Roswall’.

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

15 –  Nyfiken på Hanna Grahm & Albin 
Ekman och Gotte Roland Gottlow. 
Hanna och Albin går båda på Skurups 
folkhögskolas folkmusiklinje, spelar båda 
fiol och har en duo ihop. Hanna har inspi-
rerats av bluegrass och blues och Albin 
spelar också lite hotjazz på fiol vilket de 

säkert också kommer att visa något prov 
på. Gotte är en mångsidig och erfaren 
skånsk 1900-talsspelman och artist. Han 
är sångare, gitarrist och dragspelare m.m. 
och inspirerad av blues, cajunmusik och 
rootsmusik från hela världen. Sjunger och 
spelar visor och låtar från Skåne. Plats: 
Lunnahöjastugan

16 –  Nyfiken på Frida Höfling & Emma 
Engström och Erika Risinger. Frida 
och Emma går båda på Skurups folkhög-
skolas folkmusiklinje och spelar fiol och 
piano. De har en duo ihop med namnet 
’232 strängar och flera toner’. Erika är upp-
växt i Falun men har varit med på många 
sommarkurser i Skåne och blev också 
riksspelman på skånelåtar. Tidigare har vi 
mött henne i grupper som SkROT och Ell-
natrion och spelar nu i den framgångsrika 
gruppen Navarra. Plats: Lunnahöjastugan

17 –  Nyfiken på Lina Nordin & Jonas 
Lundberg och Laif Carr Olsen. Lina 
spelar fiol och har gått världsmusiklinjen i 
Göteborg. Här kompas hon av sin pojkvän 
Jonas som bl.a. spelar i klesmerbandet 
Räfven. Vi kommer att bjudas på skånska 
låtar med klesmerstuk. Laif är Skånes 
mesta spelman och pappan i ”Familjen 
Carr”. Han spelar både fiol och durspel 
och sjunger gärna slagdängor och bond-
komikvisor. Plats: Lunnahöjastugan

Info, karta, försäljning
I ståndet för information och försäljning kan du 
föranmäla dig till do 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


