
Fredag 16 juni
19 Folkmusikkonsert i De-

geberga kyrka. Kalk-
manslaget, Folkdraget, 
Miriam Andersén & 
Anna Rynefors, Ung-
domar från Halland och 
Greger Siljebo & Lukas 
Arvidsson framträder.

21 Förstämman börjar  i 
Hembygdsparken med 
dans på lövad bana. 

Buskspel runt om i parken. 
Kaféet öppet hela kvällen. 

Lördag 17 juni
11 Dans för barn med Ca-

milla Lindvall.

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

13 – 16 Prova-på-kurser på 
durspel eller nyckelhar-
pa. Gratis - instrumet 
för utlåning finns

13 – 18 Workshops i hem-
bygdsparkens småstu-
gor. Flera kurser med 
lite olika profil: i år låtar 
från Halland, Väster-
botten, Skåne, södra 
Sverige och Nord-
amerika/Kanada samt 
nykomponerat. Gratis 
- anmälan på plats.

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

15 – 19 Intimkonserter i In-
timtältet. Här kan man 
få höra några av stäm-
mans bästa spelmän i 
liten intim miljö.

15 c:a Barnföreställningen 
Bockarna Bruse i Tältet 
med Anna Rynefors 

16– 17.30 Prova på inter-
nationell dans i Tältet. 
Ingen avgift, ingår i 
entréavgiften till stäm-
man.

17.30– 19 D a n s a k u t e n 
Några grundläggande 
danser lärs ut för att 
kunna klara kvällen. 
Inga förkunskaper be-
hövs. Tältet

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

20 Visstuga med Brita 
Björs i Lunnahöjastu-
gan

24 Näckspel bakom kvar-
nen. Numera jämställt

24.30 c:a Nattallspelet drar 
igång dansen igen efter 
näckspelet för nattens 
dansare 

Buskspel runt om i parken. 
Kaféet öppet hela kvällen. 

Söndag 18 juni
12 Allspelsövning i Hem-

bygdsparken vid för-
säljningsståndet.

13 Inmarsch, invigning och 
allspel från scen med 
hundratalet spelmän 
i alla åldrar. Därefter 
fo lkdansuppvisning 
och scenprogram med 
tillresta spelmän. I pro-
grammet framträder 
duon Hazelius Hedin

16 Avslutning.

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

Välkommen!

Info: Bengt Wihlborg 
tel  073-808 37 63 
eller per e-post:  
info@spelodans.org 
www.spelodans.org

Camping  
från fredag 

Spelmän med  
instrument har  

fritt inträde

= Program 2017 =



= 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 – 15 Prova på durspel med Leif Börjesson. Du 
får låna instrument och bör vara nybörjare. Plats 
Prästsalen

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

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

11 Dans för barn med Camilla Lindvall. Fokus på 
barn 4-15 år. Plats Tältet

16 – 17.30 Prova på internationell dans med Laila o 
Gustav, Eva o Krister, som bjuder in alla att prova 
på enklare danser från fjärran länder. Enkla danser, 
alla kan vara med. Alla är hjärtligt välkomna och ni 
behöver inte komma parvis. Men det är bra om ni kan 
lite schottis och polka. Plats: Tältet

17.30 – 19 Dansakuten med Ulrika Tegnér. Några 
grundläggande danser lärs ut för att kunna klara 
kvällen. Inga förkunskaper behövs. Ingen avgift, ingår 
i entréavgiften till stämman. Plats: Tältet

20 – 22 c:a Visstuga med Brita Björs. Brita är sångare, 
scenkonstnär, kompositör, musiker och musiklärare, 
specialiserad inom folkmusik från Norden-Europa-USA 
och är mer intresserad av uttryck än av tradition. Hon 
spelar i ett flertal band och driver också soloprojekt.
Visstugan är en samlingsplats för sångsugna och alla är 
välkomna, både gamla rävar och nybörjare, och det ges 
stort utrymme att föreslå visor att sjunga tillsammans. 
Brita har förstås ett gäng visor att lära ut när idéerna 
tryter: roliga, sorgliga, svängiga, fula, fina visor, från 
Skåne, Hälsingland och Sverige (kanske även Norge, 
Amerika och andra platser om önskemål finns). Plats: 
Lunnahöjastugan

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 Workhop med Greger Siljebo. Greger spelar 
fiol och gärna även mandola. Han är en fram-
stående folkmusiker och vill gärna lära ut låtar 
från Halland och Västerbotten. Det kan också bli 
stämspel till låtarna. Plats Furumöllan

13–15 Workhop med Lukas Arvidsson. Lukas 
spelar fiol mycket skickligt och är också känd som 
internationell konsertorganist. Han kommer att lära 
dig några härliga låtar. Plats Kragahuset

13–15 Workhop med Jenny Bengtsson. Jenny 
spelar fiol och även nyckelharpa. Hon syns ofta på 
spelmansstämmor i Skåne och uppåt landet. För 
det mesta är det spel till dans som gäller och du 
får säkert lära dig några dansanta skånska låtar. 
Plats Backstugan

15–17 Workhop Skånska polskor med Åke Pers-
son. Skåne har en helt egen palett av markerade 
polskor med speciella namn såsom svingedans, 
körepolska, runtenom, horrepolska m.fl. Nils An-
dersson skrev en gång att de bara är olika namn 
på samma dans. Vid närmare studier av källorna 
visar det sig att så inte alls är fallet. Både vad gäller 
melodimaterial samt dansmässigt och rytmiskt, 
skiljer de sig kraftigt åt, både inbördes och från 
mellansveriges hambopolskor och bondpolskor. I 
workshopen kommer begreppen att sorteras upp 
och några låtar av de olika sorterna att läras ut med 
betoning på sina rytmiska särdrag och tempon.

16 –18 Workhop med Frida Höfling & Robbie 
Bankes. Låtutlärning med melodier och visor 
från södra Sverige och Nordamerika/Kanada. Vi 
smakar även på stämspel och akordstips o trix. 
Båda har studerat norsk folkmusik i Rauland (NO) 
så därför kan en liten bid från Norge också dyka 
upp. Plats Backstugan

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 Frida Höfling & Robbie Bankes och Veronica Lind-
åker & Joakim Wladis.  
Frida och Robbie:– Skåne möter Kanada. En skåning och en kana-
densare. Två folkmusiktraditioner, från olika håll och bakgrunder möts 
och skapar tillsammans en finurlig repertoar. Sånger och melodier 
från Nordamerika och Skåne berättar en historia om vad som kunde 
ske ute på de stora vidderna eller på de blåsiga åkrarna. Berättelser 
om livet, arbete, fest och kärlek lirkas ihop med traditionella släng-
polskor, valser och schottisar från Sverige i ett svängigt samspel som 
får det att spritta i benen! Veronica och Joakim: Vi är en duo som 
gör musik för borttappade stunder och skuggor i ögonvrån. Vi inspi-
reras av sånt som Harry Martinsson, ålen i branteviksbrunnen och 
det där skumma ljuset när det regnar och är sol på samma gång. Med 
klarinett och kontrabas bjuder vi dina sinnen till dans och låter musi-
ken berätta sin saga.

16 Nyfiken på Reine Steen & Lajla Lundberg Kronkvist. Musik och 
sånger i den legendariske resande storspelmannen Lorens Brolins 
och hans barns tradition. Reine har sin ingång till Brolin genom spel-
mannen Gösta Ekblad som han träffade och dokumenterade i sin ung-
dom. Lajlas morfar var spelmannen Olof Brolin och hennes far, som 
var född på 1880 talet, även han resande. Lajla har upplevt en massa 
bland resande och har en massa sånger efter sina föräldrar. Så dessa 
två ingångar till Brolinatraditionen kan bli en spännande konsert!

17 Nyfiken på Greger Siljebo & Lukas Arvidsson.  
Greger är utbildad violinist och spelar även mandola. Han verkar 
också som spelman och inom visgenren bl a tillsammans med vis-
sångaren Alf Hambe. Greger anses tillhöra toppskiktet bland landets 
folkmusiker och äger rätten att titulera sig riksspelman. 
Lukas är internationell konsertorganist, tidig klavermusiker och 
fiolspelman. Han är numera verksam som organist i Hässleholms 
församling. I denna konsert kommer dock Greger och Lukas mest att 
spela som fiolduo.

18 Nyfiken på Sara Thuvesson, Lina Nordin & Sven Midgren. Tre 
fiollärare från sommarens skånska folkmusikläger för barn och unga 
släpps här lös i samspel och solospel. Det blir en salig blandning av 
låtar från deras olika bakgrund och repertoarer, med sväng och finlir, 
innerlighet och skratt.

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 


