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Ärade publik!
Varmt välkomna till den 48:e Ransätersstämman!
Årets stämma har vi, som vanligt, fyllt
med bl. a. konserter, aktiviteter för barn,
kurser i sång, dans och musik samt rika
möjligheter till dans och spel via de öppna
spellistorna.
Ransätersstämman, som för många
innebär starten på stämmosommaren, får
varje år in runt 60-70 önskemål om programlagda spelningar från grupper eller enskilda
spelmän från hela Skandinavien. Vi skulle
gärna ta in alla dessa men vi har tyvärr inte
de resurserna. Stämman skulle i så fall bli
minst en vecka lång.
Utan att gå händelserna i förväg, skulle
eventuellt 2019 års stämma kunna förlängas
med något dygn. Vår nationaldag, den 6:e
juni, kommer då att ingå i stämman, och det
skulle öppna upp för en lite längre stämma
med fler grupper, kurser och danstimmar.
Detta är dock ännu så länge enbart en vision
som vi inte kan ta beslut om förrän årets
stämma är avklarad.
Styrelsen har också, för att inte äventyra
Ransätersstämmans framtid, och utifrån
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alla kloka och bra förslag som Ni kommit in
med, börjat diskutera en framtida förändring av inträdet till stämman. Vi kommer
att se över detta och, förhoppningsvis, finna
en bättre modell för hur vi ska hantera den
här frågan. Tanken är att det ska bli både
smidigare och mer flexibelt för oss alla,
besökare som arrangörer. Närmare detaljer
om hur detta kommer att förändras kommer
Ni att kunna läsa om på vår hemsida, där vi
efterhand kommer att lägga ut information
om det här.
Hur som helst - vi är övertygade om att vi
fått till en minst lika bra stämma som vanligt, och det är med både glädje och stolthet
vi ännu en gång hälsar Er hjärtligt välkomna
till Ransätersstämman.
Styrelsen
Pelle Schunnesson (ordförande), Bosse Dalmo
(vice ordförande), Daniel Höglund Werngren
(kassör), Kaisa Nylin (sekreterare), Annie
Johansson (ledamot), Hans Holmén (ledamot),
Trudy Colijn (ledamot), Ingemar Strid (suppleant) och Eva Backström (suppleant).

Polskor

Polskor, öppen scen, spellista.
Tid: Torsdag 7 juni kl 20.00–01.00
Plats: Norra Logen

Foto: Mattias Pérez

FolkBeat

Värmlands Spelmansförbunds succépro
jekt för ungdomar mellan 15 och 20 år är ett
folk-fusion-storband där traditionell folkmusik blandas med nya stilar. Gruppen
kännetecknas av härlig gemenskap, spännande musikaliska möten och smittande
spelglädje. Soundet präglas av en kombination av tajt, melodiskt samspel, popiga
stämföringar och ett riffbaserat komp.
Under ledning av musikaliskt brede dragspelaren Pasi Pasanen och Nina Pérez,
känd fiolspelare i trion MP3, utvecklas
medlemmarna och FolkBeat blir en brygga
mellan musicerandet i ungdomen och steget vidare till ett aktivt musikliv.
FolkBeat har framträtt runtom i Värmland, på några av Sveriges största folkmusikfestivaler samt på en ungdomsfestival
i Turkiet. I år på Ransäter för åttonde året i
rad med sedvanligt röj på dansgolvet.

Vallevan

Efter att ha spelat ihop i över tio år har Vallevan ett tätt samspel och en medryckande
scenisk energi. Skira och avskalade sånger
bryts mot frustande pentariff, norskt gangar-groove och danslåtar med självklart
sväng.
Gruppens signum är ett överraskande
stort sound, skapat med enkla medel. Gitarristen Mikael Grafström lyckas genom sitt
dynamiska spel simulera en hel kompsektion. Fiolspelmannen Emil Kunze kastar sig
skickligt mellan melodier och stämmor och
sångerskan Maria Wall ger sina personliga
texter både värme och eftertryck.
På senaste skivan Utanför och Innanpå
(2017) låter trion kreativiteten flöda med
öppenhjärtiga nyskrivna texter på svenska
ihop med musik där det mesta är tillåtet.
Vallevan skapar där ett modernt akustiskt
sound, stadigt rotat i nordisk folkmusik,
”Ett riktigt mästerverk” enligt tidningen
Liras recension.
Mikael Grafström – gitarr, mandolin,
nyckelharpa
Emil Kunze – fiol, viola d’amore
Maria Wall – sång, flöjt, melodica, percussion
Tid: Fredag 8 juni kl 18.30–19.30
Plats: Norra Logen

Tid: Fredag 8 juni kl 17.30–18.30
Plats: Norra Logen

Foto: Harald Nilsson
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Minneskonsert över
Hans Bryntesson

En av Värmlands mest framstående spel
män genom tiderna, Hans Bryntesson från
Eda, avled i augusti 2017 96 år gammal. Vi
är några vänner och spelkamrater till ho
nom som nu vill hedra hans minne genom
att för er spela några av hans käraste låtar.
Hans var av spelmanssläkt, farfadern
var en av
de kända spelmännen
i Hammar, Eda.
Son och
sonson
förde traditionen
vidare.
Hans Bryntesson
Hans var
Foto: Anders Falk
mycket
noga med sin tradition, men spelade mycket annat också – han hade en jättestor repertoar, var tekniskt skicklig, spelade gärna till dans.
Hans Bryntesson erhöll Zornmärket i
guld 1984.
Gert Ohlsson – fiol, konferencier
Ann-Marie Forsberg – fiol
Göran Håkansson – fiol
Karin Rosvold – fiol
Tid: Fredag 8 juni kl 19.00–20.00
Plats: Stinastugan

Gammaldans till värmländska
spelmanslag enligt spellista.
Tid: Fredag 8 juni kl 20.00–01.00
Plats: Västra Logen
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Foto: Olga Magnusson

Daniel & Emma Reid Releasekonsert

Duon släpper här nya skivan Life Continuum och bjuder på vacker, medryckande
och kontemplativ folkmusik i en blandning
av egna kompositioner, traditionella låtar
och sånger från både Skandinavien och
Storbritannien. Det täta samspelet mellan
Emma och Daniel ger plats för improvisation och frihet, och publiken får ett magiskt,
nära möte med musiken.
Emma har sina rötter i både den engelska
och svenska traditionen. Med sin personliga
spelstil och förmåga att tala genom fiolen
är hon en av Sveriges mest eftertraktade
spelmän och hon spelar även med bl.a. Ellika
Frisell och engelska stråkkvartetten Methera.
Daniel är en av Sveriges pionjärer med att
spela folkmusik på saxofon, en mångfacetterad musiker med klassisk bakgrund, känd
från bl.a. Golbang och FAB.
Daniel Reid – sopran- och barytonsaxofon,
piano, dragspel och sång
Emma Reid – fiol, hardingfela, altfiol, sång
Tid: Fredag 8 juni kl 19.30–20.30
Plats: Teknologen

Östvärmland

Lennart Gybrant och Per Saxholm har sedan tidigt 1970-tal tagit till sig låtar och
berättelser av dåtidens kvarvarande gubbar och tanter som spelade beter (låtar).
Från Visnums-Kil i söder ända upp till Lej
sme-Pers trakter på gränsen till Dalarna.
Anders Norudde, kanske mest känd som
en del av gruppen Hedningarna, har sedan
tidigt 1980-tal tillägnat sig delar av Pers och
Lennarts repertoar som är gigantisk!
Ulf Karlsson och Anders spelar båda i
Blå Bergens Borduner.
Ulf träffade Per redan i slutet av 1970-talet.
De åkte då tillsammans runt och träffade
äldre spelmän i Karlskogatrakten.
Här samlas nu en kvartett som vill presentera den östvärmländska folkmusiken
på sitt eget sätt.

Svängiga låtar på fioler, durspel m m.
Mystiska tongångar från Värmlands
bergslag.
Anders Norudde – fiol, moraharpa, svensk
säckpipa
Per Saxholm – fiol, durspel
Lennart Gybrant – fiol, munspel, slide guitar
Ulf Karlsson – fiol
Tid: Fredag 8 juni kl 18.00–19.00
Plats: Teknologen

De värmländska spelmanslagen

Redan 1983 gjorde de värmländska spelmanslagen sin debut i Ransätersstämman
och detta har sedan dess blivit en tradition som är viktig både för stämman och,
förhoppningsvis, även för spelmanslagen. Vi är både glada och stolta över att kunna fortsätta denna tradition genom att återigen hälsa nedanstående lag välkomna
till Ransätersstämman.
Följande spelmanslag står för gammaldansen på fredagskvällen:

Ce-Ge:z Gammeldansorkester
kl 23.00–23.50

Frykeruds Spelmanslag/Sunnlåt
kl 21.00–21.50

Tid: Fredag 8 juni kl 20.00–01.00
Plats: Västra Logen

Mölnbacka Spelmanslag
kl 20.00–20.50

Karlstad Spelfolk kl 22.00–22.50

Dans enligt spellista.
Tid: Fredag 8 juni kl 20.00–01.00
Plats: Norra Logen

Brunskogs Spelmanslag
kl 24.00–01.00

Dans enligt spellista.
Tid: Fredag 8 juni kl 21.30–01.00
Plats: Södra Logen
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Daniel Höglund Werngren

Maria Andersson

Therese Olsson Hugosson

Claes Hallgren

Riksspelmanskonsert

Att få fyra nya riksspelmän på bara två
år är inte alla landskap förunnat. Detta
hände Värmland under 2016 och 2017
och det är med både glädje och stolthet vi
presenterar dem i den här konserten.
De lyckliga mottagarna av Zornmärket
i silver är Maria Andersson, Claes Hallgren, Daniel Höglund Werngren och
Therese Olsson Hugosson.
Här framträder de både som solister
och i en del låtar även som grupp.
Konferencier: Gert Ohlsson
Maria Andersson – fiol
Claes Hallgren – fiol
Daniel Höglund Werngren– nyckelharpa
Therese Olsson Hugosson – klarinett

Fru Skagerrak Releasekonsert
Trions musik tar dig med på en resa genom
Skandinavien; från lågland till bergen, från
långsamma melodier till brusande polskor,
i dur och i moll, och allt däremellan.
Fru Skagerraks medlemmar är musiker från vart och ett av de skandinaviska
länderna: Maja Kjær Jacobsen (DK), Elise
Wessel Hildrum (NO) och Anna Lindblad
(SE). Från varsitt land tillför de en del av de
många varierande musikaliska traditioner
som finns runt Skagerrak.
Med en repertoar av traditionella melodier, nya kompositioner och sånger på sina
olika språk, uttrycker de sitt släktskap och
kärleken till sina gemensamma arv.
På stämman i år släpps nya skivan ’Ankerdram’, vilket betyder ankar-sup, det vill
säga att servera en liten hutt efter att man
kastat ankar och sedan låtit lugnet lägga
sig. Som turnerande musiker kan livet på
de sju haven ibland vara hårt och slitsamt,
men att kasta ankar med goda vänner gör
allt värt det enligt denna trio.
Anna Lindblad – fiol, 5-strängad fiol
Elise Wessel Hildrum – fiol, flöjt, sång
Maja Kjær Jacobsen – fiol och sång
Tid: Fredag 8 juni kl 22.30 –23.30
Plats: Teknologen

Tid: Fredag 8 juni kl 21.00–22.00
Plats: Teknologen

Dans enligt spellista.

Tid: Lördag 10 juni kl 20.00–01.00
Plats: Norra Logen
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Foto: Ingvil Skeie Ljones

Guldkonserten
Carina Normansson

Foto: Leif Wikberg

Per Gudmundson & Bengan
Janson Releasekonsert

Två musikanter som efter flera decenniers
nosande på varandra nu gjort slag i saken
och inlett en brinnande musikalisk relation.
Bengan trivs i många musikaliska sammanhang, från jazz till klassiskt. Folkmusiken har varit en hörnsten i musicerandet
sedan första mötet med Björn Ståbi 1989.
Det var också genom Björn som Bengan
och Per kom i kontakt med varandra något
år senare. Per har sin musikaliska bas i Rättviks rika folkmusikmylla. Som spelman på
fiol och säckpipa och del av Frifot har Per
en lång och slingrande musikerbana.
Bengans och Pers musikaliska prägling spänner från jazz, world och klassiskt
till Rättviks- och Orsamusikens rika källor. Här spelar de utan medvetna sidoblickar och agendor med traditionen i fokus. En
musik som de under merparten av sina liv
lärt sig älska och uttrycka på sina alldeles
egna, personliga vis
Per Gudmundson – fiol
Bengan Janson – dragspel

”För mästerligt och stilfullt spel av låtar
från Västmanland” – så löd Zornjuryns
motivering när Carina Normansson tilldelades Zornmärket i guld år 2017.
Guldmärket tilldelas endast synnerligen
framstående traditionsbärare och endast ett
eller två guldmärken delas ut varje år. Ingen uppspelning föregår utdelandet utan
man får det för en mångårig och traditionsbevarande spelmansgärning.
Carina blev riksspelman som 18-åring.
Repertoaren består mestadels av låtar från
Västmanland. Hon ledde under 80- och
90-talet Falu Spelmanslag och var också
medlem av grupper som SWÅP och Trio
Schedin. Hon är bosatt i Sala och, förutom
att vara en traditionsbärare och inspirationskälla inom den västmanländska folkmusiken, verkar hon också som musikalisk
ledare för gruppen WestMannaFolk.
Vi hälsar henne med stolthet välkommen
till Ransätersstämman och Guldkonserten!
Tid: Lördag 9 juni kl 12.00–13.00
Plats: Västra Logen

Tid: Fredag 8 juni kl 24.00–01.00
Plats: Teknologen

Foto: Gunnar Paulson
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Groupa

Med sin unika form av svensk folkmusik
räknas Groupa till en av genrens absoluta
supergrupper som sedan 80-talet gått i bräschen för den progressiva svenska folkmusiken. Med sin karaktäristiska blandning av
äldre melodier, fria improviserade inslag,
nya kompositioner och fantasifulla instrumentation har gruppen påverkat en hel generation av musiker.
Groupa spelar med en säregen klangfärg
och har kommit att förknippas med hallingar, valser, gamla och nya polskor med
rytmiskt driv och blåtoner. Gruppen ger
musiken friare tyglar och nya färger och de
fortsätter outtröttligt att inspirera varandra
till att ta musiken mot nya dimensioner.
Groupa har alla år varit ett eftertraktat liveband, både i Sverige och utomlands. Efter 25 år på vägarna och åtta skivinspelningar, varav två grammisvinnare, turnerar
bandet fortfarande i och utanför Europa.
25-årsjubiléet firades med en kritikerrosad
turné i England, Skottland, Holland, Tyskland och Danmark.
Mats Edén – fiol
Terje Isungset – percussion
Jonas Simonson – flöjter
Tid: Lördag 9 juni kl 17.30–18.30
Plats: Norra Logen

Foto: Olle Melkerhed

Ahlberg Ek Roswall

Ahlberg, Ek & Roswall har med sitt bländande samspel, fantasifulla arrangemang
och omsorgsfullt utvalda repertoar etablerat sig som en av de mest spännande och
populära aktörerna på dagens folkmusikscener.
Trion har rönt stora framgångar runt om
i världen de senaste åren och gjort succé på
flera av de största folkmusikfestivalerna.
Deras musik kännetecknas av både popoch barockinfluenser, en stor klanglig
bredd och ett alldeles oemotståndligt
sväng.
De har spelat på stämman förr och vi är
glada att nu ha dem tillbaka med nysläppta skivan ’Till dans’.
Emma Ahlberg Ek – fiol
Daniel Ek – gitarr
Niklas Roswall – nyckelharpa
Tid: Lördag 9 juni kl 18.30–19.30
Plats: Norra Logen

Dans enligt spellista.

Foto: Peter Lloyd
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Foto: David Brohede

Tid: Lördag 9 juni kl 20.00–24.00
Plats: Södra Logen

Far & Son x 2

Far och son Kennemark i möte med far
och son Olsson – det kan inte bli annat än
ljuvligt bra spelmansmusik!
Hans och Olof Kennemark spelar låtar
framför allt efter spelmän från Västergötland, medan Pers Hans och Pers Alexander Olsson har en låtskatt efter spelmän i
Dalarna.
Pers Alexander och Olof började spela
ihop för några år sedan och efter ett tag
vaknade tanken och idén om att samman
föra även fäderna. Och nu händer det!
Välkommen till en konsert som bjuder på
såväl det väntade som det oväntade och
fyra av Sveriges främsta generationsspelmän.
Hans Kennemark – fiol
Olof Kennemark – fiol
Pers Hans Olsson – fiol
Pers Alexander Olsson – fiol
Tid: Lördag 9 juni kl 19.30–20.30
Plats: Teknologen

OBS!

Om Du behöver komma i kontakt med stämmans sjukvårdsenhet, ring:

076-835 26 00

Foto: Lisa Ryberg

Foto: Karin Albinsson

Nina Pérez med vänner

Releasekonsert
Nina Pérez är fiolspelkvinnan från Skåne
som flyttade till Värmland. Ett välkänt ansikte för den trogna Ransäterpubliken då
hon ses uppträda med trion MP3 och leda
det värmländska ungdomsbandet FolkBeat.
Efter många års längtan att få göra sin
egen skiva, i trioformatet fiol, sax och piano får vi nu höra Ninas nyskrivna låtar tillsammans med Rickard Åström och Daniel
Reid från releasealbumet Vägen jag vandrat.
Rickard, känd från Groupa och Gunnel
Mauritzson Band, och Daniel som brukar
ses i Daniel & Emma Reid, Golbang och
Folk All-In Band.
Gästar gör även Mattias Pérez.
Med en varm ton och ett dynamiskt spel
omfamnar Nina sin publik med kärlek och
spelglädje, och nu står hon redo med fiolen i sin hand, för att tillsammans med sina
medmusiker dela med sig av sin musik.
Nina Pérez – fiol, viola d’amore, hardingfela
Daniel Reid – sopransaxofon
Rickard Åström – piano/keyboard
Tid: Lördag 9 juni kl 21.00–22.00
Plats: Teknologen
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Visstuga med
Bibbe-Lott Åsbom Kunze

Bibbe-Lott Åsbom Kunze har under en
lång rad år lett den populära visstugan
på Ransätersstämman och blivit något av
ett måste i varje års stämmoprogram.
Hon har i mer än 40 år förmedlat det
värmländska folksångararvet i en rad skiftande sammanhang och sin repertoar har
hon byggt upp genom efterforskningar
i arkiv och andra samlingar samt när
hon träffat och lyssnat till traditionsbärare i de värmländska bygderna alltsedan
1970-talet.
Bibbe-Lott har mottagit flertalet stipendier för sina insatser för den värmländska
visan, bland annat Värmlands Visstipendium 2011.
Tidigare under lördagen leder hon även
sång & barnlekar för de yngre, se sid 16.
Tid: Lördag 9 juni kl 19.00–20.30
Plats: Stinastugan

Foto: Karin Albinsson

Scenprogram

Medverkan bl. a. av:
Värmlands Spelmansförbund och
värmländska riksspelmän samt andra
spelmän
Programledare: Dan Olsson.
Tid: Lördag 9 juni kl 15.00–17.00
Plats: Stora scenen

Skrômt

Foto: Karin Albinsson

Foto: Karin Albinsson
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Foto: Anders Falk

Skrômt – det är en grupp på tolv ungdomar mellan 14-19 år från Kulturskolan i
Karlstad som tillsammans med sina ledare Åsa Grumer och Lillot Piehl har spelat
värmländsk, svensk och världslig folkmusik i över tre år.
Fioler och flöjter ljuder då gruppen står
på scenen eller spelar till dans.
Tid: Lördag 9 juni kl 20.30–22.30
Plats: Västra Logen

Lena Jonsson Trio

Foto: Kajsa Bovin

Foto: Pelle Schunnesson

Ce-Ge:z Gammeldansorkester

Det hör inte till vanligheterna att det uppstår nya gammeldansorkestrar i Värmland,
men nu har det hänt. Det är spelmännen
Claes Hallgren och Göran Håkansson
som satt ihop ett nytt, men rutinerat gäng
musiker, som har sin premiär här under
Ransätersstämman. Roligt tycker vi och en
efterlängtad händelse.

Tid: Lördag 9 juni kl 22.30–23.30
Plats: Västra Logen

Lena Jonsson har setts i flera olika band i
den svenska folkmusikmiljön de senaste
femton åren och har spelat konserter över
hela världen. Vid 21 års ålder nominerades hon som årets nykomling vid Folk- och
världsmusikgalan.
Sedan dess har karriären gått spikrakt
framåt och Lena är idag en etablerad fiolspelare och en av folkmusiksveriges starkast lysande stjärnor.
Lena Jonsson turnerar med Kristofer
Sundström, bas och Erik Ronström, gitarr
som även spelar på debutskivan PLACES.
Trion rör sig sömlöst och elegant mellan
olika musikstilar och du får en musikalisk
upplevelse med humor, inlevelse, utstrålning, briljans och folkmusik i världsklass.
Lena Jonsson – fiol
Erik Ronström – gitarr
Kristofer Sundström – bas
Tid: Lördag 9 juni kl 22.30–23.30
Plats: Teknologen

V-dala spelmanslag

V-Dala spelmanslag bildades 1961 och är
Sveriges äldsta studentspelmanslag. Laget
är glada att få komma och spela till gammeldans på Ransätersstämman i år igen!
Kända för sitt danssväng, spelglädje och
energi äntrar alltså V-Dala spelmanslag scenen på Västra Logen!
Tid: Lördag 9 juni kl 23.30–01.00
Plats: Västra Logen

Foto: Love Kjellsson

OBS!

Betala gärna med kort i entrén
och skivförsäljningen!
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Din ljusa skugga – dansmässa
i nordisk folkton

Foto: David Bohede

Hazelius Hedin

2018 firar Hazelius Hedin tio år på scenen.
Som en av Sveriges mest välkända folkmusikduos kommer de till stämman med
sitt efterlängtade tredje album ”Jorland”.
Där finns texter om tro, hopp och kärlek,
om folks slit och strävanden, om emigration och avsked, som ger perspektiv på vår
tid och våra egna liv. Här finns även ett antal
ljuvliga instrumentallåtar, spelade med den
outgrundliga magi som kännetecknar duon.
Hazelius Hedin är en komplett och färgstark duo som med bländande briljans, innerlighet och driv fyller danslåtarna och visorna med musik som fängslar och berör.
Esbjörn Hazelius – sång, cittern, fiol m m
Johan Hedin – sopran- & oktavnyckelharpa, cittern och sång

Mässan i nordisk folkton utgår från dygnet
som bild för mänskligt liv, genom mörker
till ljus, och visar hur vi kan fira gudstjänst
med hela kroppen, alla våra sinnen och erfarenheter. Alla är välkomna i dansen, precis
som vi var och en kan vara med i gemensam
psalmsång och bön i en vanlig gudstjänst.
Mässan har tillkommit i nära samverkan mellan riksspelman Maria Hulthén
Birkeland, lyriker Kristina Sandgren Furberg, koreograf Hans Kvarnström och
dansledare Cecilia Hardestam.
Jonas Wärja – kantor, körledning
Annna-Lena Högman – piano
Björn Steneros – bas
Maria Hulthén Birkeland – sång, fiol
Sångare från Forshaga-Munkfors församling
Tid: Söndag 10 juni kl 11.00–12.30
Plats: Västra Logen

Tid: Lördag 9 juni kl 24.00 - 01.00
Plats: Teknologen

Ingesundsfolket

Detta gäng består av folkmusikstudenter
från Musikhögskolan Ingesund och de
har, genom att de för sextonde året i rad
medverkar på Ransätersstämman, blivit ett
stående inslag.
Ni kan lyssna till dem, och framförallt
dansa till deras musik på Södra logen,
som blivit något av deras hemmascen.
Tid: Lördag 9 juni kl 24.00–01.00
Plats: Södra Logen
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Foto: Øyvind Lund

Scenprogram

Scenprogram med grupper och spelmän
från när och fjärran.
Programledare: Dan Olsson
Tid: Söndag 10 juni kl 13.00–15.00
Plats: Stora scenen

Stämmans kursprogram
Låtkurs 1 Fiol

med Mats Edén
Tid: Lördag kl 11.00-12.30
Plats: Stinastugan
Max 20 deltagare. Avgift: 100:-

Låtkurs 2 För barn & ungdom

med Anna Karlsson & Pär Kunze
från Värmlands Spelmansförbund
Tid: Lördag kl 13.30-15.00
Plats: Stinastugan
Max 40 deltagare. Avgift: Ingen!
Biljett erfordras, hämtas ut i receptionen

Låtkurs 3 Fiol

med Mats Berglund
Tid: Lördag kl 15.30-17.00
Plats: Stinastugan
Max 20 deltagare. Avgift: 100:-

Danskurs 1 Dans på trånga
utrymmen

med Jenny Franke & Per Runberg
Tid: Fredag kl 18.00–19.30
Plats: Södra Logen
Max 20 deltagare. Avgift: 100:-

Danskurs
2 Nybörjarkurs i polska
Foto: Martin von Schmalensee
med Ami Dregelid & Fredrik Lundberg
Tid: Fredag kl 20.00-21.30
Plats: Södra Logen
Max 30 deltagare. Avgift: 100:-

Danskurs 3 Fördjupningsskurs
i polska

Viskurs 1

med Ami Dregelid & Fredrik Lundberg
Tid: Lördag kl 10.00-12.30
Plats: Södra Logen
Max 30 deltagare. Avgift: 100:-

Viskurs 2

med Martin Myhr & Mats Berglund
Tid: Lördag kl 11.00-12.30
Plats: Norra Logen
Max 30 deltagare. Avgift: 100:-

med Ulrika Bodén
Tid: Lördag kl 12.00-13.30
Plats: Mangårdsbyggnaden
Max 12 deltagare. Avgift: 100:med Ulrika Bodén
Tid: Lördag kl 15.30-17.00
Plats: Mangårdsbyggnaden
Max 12 deltagare. Avgift: 100:-

Ensemblekurs med MP3
Tid: Lördag kl 16.00–17.20

Plats: Norra Logen

Max 50 deltagare. Avgift: 100:-

Försäljning av kursbiljetter

• Det är inte tillåtet att köpa mer än två 		
		 biljetter per person till varje kurs.
• Förtur till biljetter, som varit en förmån för 		
		 medlemmar i föreningen, är borttagen.

Danskurs 4 Halling

Danskurs 5 Klarälvdalspolska
med Bibbe-Lott Åsbom Kunze,
Karin & Alf Börjars
Tid: Lördag kl 13.15–14.45
Plats: Västra Logen
Obegränsat antal deltagare.
Avgift: Ingen!

Danskurs 6 Halling för barn

med Martin Myhr & Mats Berglund
Tid: Lördag kl 18.30-19.30
Plats: Södra Logen
Max 15 deltagare. Avgift: Ingen!
Biljett erfordras, hämtas ut i receptionen

Biljetter till kurserna säljs i receptionen
från fredag kl 17.00. Betala gärna med kort.
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Danskurser (Se även sid 13)
Polska med Ami Dregelid och
Fredrik Lundberg

Danskurs 2 – nybörjarkurs i polska. Vi börjar

från början med grunderna i polska med målet
att du som nybörjare ska kunna vara med på
dansgolven under helgen.
Tid: Fredag kl 20.00-21.30 Plats: Södra Logen

Danskurs 3 – fördjupningskurs i polska.

För dig som är van att dansa polska. Vi utgår
från den kunskap du har och jobbar för att utveckla möjligheten till kommunikationen i paret och med musiken.

Tid: Lördag kl 10.00-12.30 Plats: Södra Logen
Man behöver inte anmäla sig parvis.
Dansaren Ami Dregelid har
fått otaliga danssugna att
ta sina första stapplande
steg på dansgolvet i Ransäter. Hon är en mycket viktig
kugge i våra intentioner att
få fler att upptäcka tjusningen med att dansa polska.
Fredrik Lundberg
Värmländsk spelman med
många års rutin och en lika
viktig kugge i de här kurserna.
Han är en rejält svängig spelman, som brinner för att spela
till dans.
De är båda två erfarna pedagoger som verkligen njuter av att få folk att dansa.

OBS! Det är viktigt att du anländer i tid till
den kurs du valt att delta i. Du kommer inte att
släppas in om du kommer för sent till kursen
och du får heller inte dina pengar tillbaka för
biljettkostnaden. Detta för att undvika störningsmoment för kursens andra deltagare och
ledare.
		
Styrelsen
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Halling med Martin Myhr
och Mats Berglund
Kom och dansa
med en av Norges
främsta och mångfaldigt prisade
hallingdansare!
Spelman Mats
Berglund.

Tid: Lördag kl 11.00–12.30
Plats: Norra Logen

Klarälvdalspolska

En kurs i Klarälvdalspolska är sedan många
år ett ”måste” på Ransätersstämman. Kursen
bygger på de uppteckningar Lars Mattsson
gjort åren 1969-1973 om dans i norra Värmland. Hans forskning utgör grunden för våra
kunskaper idag om detta kulturarv.
Ledare är Alf och Karin Börjars samt BibbeLott Åsbom Kunze tillsammans med värmländska spelmän.

Tid: Lördag kl 13.15–14.45
Plats: Västra Logen

Dans i trånga utrymmen,
på fläck och i bana

Den här kursen jobbar med att ta vara på det utrymme som finns, dans med flöde, samt hur en
begränsning kan bli en tillgång. Från trängseln
på Norra Logen till det lilla hörnet i Mangårdsbyggnaden. Nivån anpassas efter kursdeltagarna, du bör kunna ta dig runt i en polska. Kliv
ur kön och följ med ut på golvet!
Ledare Jenny Franke
Spelman Per Runberg

Tid: Fredag kl 18.00–19.30
Plats: Södra Logen

Låt- och viskurser (Se även sid 13)
Ensemblekurs med MP3
notbokssläpp

Foto: Ulf Wikberg

Viskurs med Ulrika Bodén

Möt folksångerskan Ulrika Bodén från Ångermanland och ta del av hennes sångsätt och visor. Du får lära dig vackra sånger och utifrån
dessa jobba med utsmyckningar, klang, frasering och allt det som skapar ett folkligt sångsätt.

Tid: Lördag 12.00–13.30 och 15.30–17.00

I 15 år har Mattias, Nina och Mia som trio åkt
runt i världen med sin energifyllda och dansanta musik. Deras allra första framträdande skedde
faktiskt på Ransäterstämman 2003, på Norra logen kl 05 på morgonen och inte långt därefter tog
de sig artistnamnet MP3.
På årets stämma bjuder trion in till kurs i
ensemblespel i samband med att de släpper
sin första låtbok, ”MP3 Tune Book”. Boken
innehåller melodier, andrastämmor och ackord, och är av blandad svårighetsgrad med något för alla. Låtarna är främst hämtade från de
tre skivorna ”Mattias Pérez Trio” (2007), ”Dansa! Dansa!” (2012) och ”Guldvingen” (2016).
Lär dig några av de svängiga godbitarna på
kursen, och köp hem boken och lär dig resten
hemma!
Nina Pérez – fiol
Mattias Pérez – gitarr

Mia Marin – femsträngad fiol

Tid: Lördag 9 juni kl 16.00–17.20
Plats: Norra Logen

Plats: Mangårdsbyggnaden

Låtkurs med Mats Edén
En god blandning av Värmland, Norge och Mats egna låtar.
Tid: Lördag kl 11.00–12.30
Plats: Stinastugan

Låtkurs med Mats Berglund

Låtar från Värmland och finnskogstrakterna i
Sverige och Norge.
Tid: Lördag kl 15.30–17.00
Plats: Stinastugan

Foto: Mia Marin
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För barn & ungdom (se även sid 13)
Sång & Danslekar

Genom alla tider har vi sjungit och
dansat, barn och vuxna, om vartannat.
Under det här programmet kommer vi
att tillsammans sjunga och dansa, klappa
och snurra, hoppa och hurra i gamla och
nya visor och sånglekar.
För barn i sällskap med någon vuxen.
Ledare Bibbe-Lott Åsbom Kunze
Tid: Fredag 8 juni kl 17.00–17.45
Plats: Södra Logen

Hallingkurs för barn

Hallingkurs för barn och ungdom med
norske dansaren Martin Myhr och den
värmländske
spelmannen
Mats Berglund.
För deltagare
från åtta års ålder och uppåt.
Tid: Lördag 9 juni kl 18.30–19.30
Plats: Södra Logen

Foto: Agneta Hedwall

Låtkurs för barn & ungdom med
Värmlands Spelmansförbund

Är du mellan 10-20 år? Kom och lär dig
låtar med Anna Karlsson och Pär Kunze!
Vi kommer att lära oss låtar, jobba med
samspel och sväng. Medtag instrument!
Kursen avslutas med ett uppspel på Stora scenen.
Anna och Pär är två värmländska spelmän som för femte året i rad håller i
Värmlands Spelmansförbunds kurs på
Ransätersstämman.
Tid: Lördag 9 juni kl 13.30–15.00

Plats: Stinastugan

”Okarinamakaren” Dag Hultcrantz
deltar – han både spelar och säljer – även i år
på Ransätersstämman med sina okarinor,

som finns i C-dur och G-dur. Han återfinns
vid Södra Logen fredag-lördag 11.00–
18.00, samt söndag 11.00 –15.00.

Värmländska Folkdansringens
slöjdstuga samt lekar för små & stora

Samkvämsdanser med
Värmländska Folkdansringen

Tid: Lördag 9 juni kl 14.00–17.00

Tid: Lördag 9 juni kl 17.30–19.00

Plats: Södra Logen
16

Plats: Västra Logen

Årets allspelslåtar
Lördag kl 11.00 har Värmlands Spelmansförbund en allspelsakut vid Dragspelsexpot. Där kan
man också öva på låtarna.

Alla spelmän är välkomna till Gropa (Stora
scenen) på lördagen kl 15.00. Samling kl 14.30
för genomspelning.

Abborrsjövalsen

Abborrsjövalsen
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Från Ransätersstämman 2017
Foto: Karin Albinsson/Ulf Forsudd

Magnus Holmström & Tomas Lindberg
Magnus Törnblad

Kongero, fr v Anna Wikénius, Lotta Andersson,
Anna Larsson & Emma Björling

Robert Larsson & Erika Lindgren Liljenstolpe

Lena Willemark

Skäggmanslaget:
fr v Wille Grindsäter, Thore Härdelin & Bengt Lindroth

Fredrik Lundberg, Klas Anders Haglund & Mats Berglund

Täpp Ida Almlöf, Erika Lindgren Liljenstolpe, Lena Willemark,Verf Lena Egardt, Cajsa Ekstav & Cecilia Österholm

18

Från Ransätersstämman 1982
Foto: Pelle Schunnesson

Fanborgen med folkdansare och spelmän i täten följda av låtkursens cirka
50-talet deltagare anländer till tunet på sin marsch från Ransäters kyrka.

Hans Bryntesson, Olle Skoglund, Sven Edén och Arvid Eriksson

Alf Olsson
Inga-Lill Ohlström, Bengt Lindroth,
Stefan Ohlström, okänd & Ceylon Wallin

Thore Härdelin, Petter Logård & Gert Ohlsson

Gert Ohlsson & Jan-Erik Wadén
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Folkmusik i Ransäter
Nystartad folkmusiklinje
på Geijerskolan

Se geijerskolan.se/folkmusik-i-ransater • Sista ansökningsdag med spelprov 12 juni 2018.

Viser på varmLanske tongmåle
dekta uttå Fredrek på Rannsätt

Anders Falk sjunger och kåserar om
Fredrik August Dahlgren, mannen
som skrev Värmlänningarna och blev
odödlig på kuppen. Han växte upp
på Geijersgården i Ransäter och
skrev dessutom en rad folkliga och
humoristiska visor på dialekt – en
pionjär och stilbildare på området.

Geijersgårdens innergård
Lördag 9 juni kl 14.00
Entré 100 kr
OBS! Begränsat antal bänkar finns, så ta
gärna med något att sitta på!

Minnesgården öppen kl 13-16. Entré 50 kr
20

Mötesplatsen för folkmusik och dans i Göteborg
www.folkmusikkafeet.net

Folkmusikkaféet är en ideell förening −

en mötesplats för levande folkmusik och folkdans
från hela världen.
Våra aktiviteter bedrivs på Allégården,
Södra Allégatan nr. 4 i centrala Göteborg.
Vårt program innehåller konsertkvällar, spel- och danskvällar, spel- och
visstugor, dansstugor mm.
Bland höstens artister:
Foxdal/Reid/Zetterman,
Storis & Limpan,
Leontines Kapell,
Karin Nordberg
och Ingrid Ekman,
Spelstinor och många
fler

Varmt välkomna!!
21

Ett axplock av det vi erbjuder:
•
•
•
•
•

Studiecirklar som får dig att växa
Träffa vänner och dela intressen
Kostnadsfri ledarutbildning
Låna lokaler med fri wifi
Vi finns lokalt nära dig

Studieförbundet Vuxenskolan
www.sv.se/varmland
Vill du lära ut något du kan? Vi söker fler cirkelledare!

AV 1 AB levererar för 8:e året i rad
ljud- och ljusanläggningarna till Ransätersstämman.
Vi tackar för förtroendet.
Vill du veta mer om oss, se vår hemsida eller gå in på fejsboken.
www.AV1.se
22

EMELIE HEBBE
REGI: OLOF WRETLING

OLE BANG

RANSÄTERS HEMBYGDSGÅRD
22, 23, 30 juni samt 1 juli kl. 14.00

BILJETTER: SCALATEATERN: 054 - 19 00 80 • TICKETMASTER.SE
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

23

Värmlands Spelmansförbund
Lördag kl. 15.00, Stora scenen
Inledande allspel följt av spel med värmländska spelmän.
Samling för allspelssugna kl. 14.30 bakom scenen.

”Allspelsakut” lördag kl. 11.00-12.00 vid Dragspelsexpot för alla
stämmobesökare! (Låtar se sid 17 eller vår hemsida)

Barn- och ungdomskurs lördag

kl 13.30-15.00, Stinastugan. Ålder 10-20 år.
Lärare Anna Karlsson och Pär Kunze.
Kursen är gratis, med begränsat antal
platser. Därför finns biljetter att hämta fr o m
fredagen vid Ransätersstämmans informationsdisk.
Under lördagen finns vi på tunet, där ni
kan få information om förbundet och våra
kurser, spela med oss, samt köpa medlems www.varmlandsspelmansforbund.se
spelman.vsf@gmail.com
skap, noter och cd-skivor.

Börja skriv för att lägga in text

Ringgatan 18
019-265540
www.orebroviolinatelje.se
Klangförbättring
Restauration
Instrument
Tagling
Tillbehör
info@orebroviolinatelje.se
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Handgjorda skor i skinn
med lädersula!
Pris 1.700 kr

Vi finns på Ransätersstämman 8 -10 juni.
Välkomna!
naverboden@telia.com • 070-343 98 02

tobokurserna
2018/2019
nyckelharpa
folkdans
fiol

sök nu!

distanskurserna
2018/2019
nyckelharpa
sång
fiol

1998‑2018

www.esitobo.org
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Program 2018
Ransäters Hembygdsgård
19 maj

Wolfland Spring Meet

7-10 juni

Ransätersstämman

22 juni

Midsommarfirande

22-23 juni

Värmlänningarna

30 juni -1 juli

Värmlänningarna

4-8 juli

Bälgspel vid landsvägskanten

28-29 juli

Nordisk hundutställning

10-11 augusti

Antik & Samlarmässa

17-19 augusti

Heart Line Dance

17 november

Julmarknad

Med reservation för eventuella ändringar.
Munkfors Turistbyrå 0563-54 10 81
Övriga upplysningar: tel 0552-303 43 • info@ransater.com

Kommunikationsradio för

Jakt • Fiske • Båt • Flyg
från

Karlstad tel 054-67 05 00
26

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Reception med entré
Stjärnkikare
Dragspelsexpo
Södra Logen, Jordbruksmuseum
Stinastugan
Korv- och Hamburgerkiosk
Handelsbod
Mangårdsbyggnad, museum
Loftet; Servering
Soldattorpet
Skomakarmuseum
Västra Logen, Kaffemuseum & Café

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Museum; Hemmet & Järnet
Bak- & Ullstuga
Smedja
Stångjärnshammare
Museum; Skog, Jakt & Fiske
Stora Scenen
Planetarium
Toaletter
Norra Logen
Teknologen
Värdshus
Stugby i nära anslutning, 22 stugor

Öppettider för serveringar och handelsbod:
Torsdag 7 juni
Loftgrillen
Stängd
Caféet
Kl 17.00-24.00
Korvkiosken
Stängd
Handelsboden
Stängd

Fredag 8 juni
Loftgrillen
Meddelas på plats
Caféet
Kl 11.00-01.00
Korvkiosken
Meddelas på plats
Handelsboden
Kl 12.00-20.00

Lördag 9 juni
Loftgrillen
Meddelas på plats
Caféet
Kl 10.00-01.00
Korvkiosken
Meddelas på plats
Handelsboden
Kl 12.00-20.00

Söndag 10 juni
Loftgrillen
Stängd
Caféet
Kl 10.00-17.00
Korvkiosken
Stängd
Handelsboden
Kl 12.00-15.00

Wärdshuset
Wärdshuset
Ransäter
ii Ransäter

Brunch serveras kl 10.00-13.00 fredag, lördag och söndag.
Middag kl 17.00-20.00 torsdag, fredag och lördag.
Vi har flera vegetariska rätter att erbjuda.

Entréavgifter:

Torsdag Fri entré • Fredag 200:- • Lördag 250:- • Söndag Fri entré • Helgbiljett 400:Camping: 200 kr per person för hela stämman • Alla under 16 år: fritt inträde och fri camping

Betala gärna med kort!
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48:e RANSÄTERSSTÄMMAN
Ransäters Hembygdsgård 7 –10 juni 2018

Torsdag 7 juni
Kl 20.00 – 01.00

Kl 10.00 – 12.30
Kl 14.00 – 17.00

Polskor, öppen scen, spellista

Kl 18.30 – 19.30
Kl 20.00 – 24.00
Kl 24.00 – 01.00

Fredag 8 juni
Västra Logen
Kl 20.00 – 01.00

Norra Logen
Kl 17.30 – 18.30
Kl 18.30 – 19.30
Kl 19.30 – 20.00
Kl 20.00 – 01.00

Södra Logen
Kl 17.00 – 17.45
Kl 18.00 – 19.30
Kl 20.00 – 21.30
Kl 21.30 – 01.00

Teknologen
Kl 18.00 – 19.00
Kl 19.30 – 20.30
Kl 21.00 – 22.00
Kl 22.30 – 23.30
Kl 24.00 – 01.00

Stinastugan
Kl 19.00 – 20.00

Gammaldans till värmländska
spelmanslag

Mangårdsbyggnaden

FolkBeat
Vallevan
Paus
Enligt spellista

Teknologen

Kl 12.00 – 13.00
Kl 13.15 – 14.45
Kl 17.30 – 19.00
Kl 20.30 – 22.30
Kl 22.30 – 23.30
Kl 23.30 – 01.00

Norra Logen
Kl 11.00 – 12.30
Kl 16.00 – 17.20
Kl 17.30 – 18.30
Kl 18.30 – 19.30
Kl 19.30 – 20.00
Kl 20.00 – 01.00

Kl 12.00 – 13.30
Kl 15.30 – 17.00
Kl 19.30 – 20.30
Kl 21.00 – 22.00
Kl 22.30 – 23.30
Kl 24.00 – 01.00

Barnprogram*
Kurs*
Kurs*
Enligt spellista

Stora scenen
Kl 15.00 – 17.00

Östvärmland
Daniel & Emma Reid (Releasekonsert)
Riksspelmanskonsert
Fru Skagerrak (Releasekonsert)
Per Gudmundson & Bengan
Janson (Releasekonsert)

Stinastugan

Minneskonsert Hans Bryntesson

Västra Logen

Lördag 9 juni
Västra Logen

Kurs*
Värmländska Folkdansringens
Slöjdstuga samt lekar för stora och små
Kurs*
Enligt spellista
Ingesundsfolket

Kl 11.00 – 12.30
Kl 13.30 – 15.00
Kl 15.30 – 17.00
Kl 19.00 – 20.30

Kurs*
Kurs*

Far & Son x 2
Nina Pérez (Releasekonsert)
Lena Jonsson Trio
Hazelius Hedin
Stämma med medverkan av bl a
Värmlands Spelmansförbund,
värmländska riksspelmän &
andra spelmän
Kurs*
Kurs*
Kurs*
Visstuga med Bibbe-Lott Åsbom Kunze

Söndag 10 juni
Kl 11.00 – 12.30 Din ljusa skugga
Dansmässa i nordisk folkton med sångare från ForshagaMunkfors församling, Anna-Lena Högman, piano, Cecilia
Hardestam, dansledare, Maria Hulthén Birkeland, fiol &
sång, Björn Steneros, bas, Jonas Wärja, kantor.

Guldkonsert
Kurs*
Samkvämsdanser med Värmländska Stora scenen
Folkdansringen
Kl 13.00 – 15.00 Stämma med grupper och spelmän
från när och fjärran.
Gammaldans till Skrômt
Ce-Ge:z Gammeldansorkester
* Se särskilt kursprogram sid 13
Gammaldans till V-dala Spelmanslag
Kurs*
MP3 (kurs och notbokssläpp)
Groupa
Ahlberg, Ek, Roswall
Paus
Enligt spellista

Ransätersstämmans samarbetspartner

Föreningen Ransätersstämman

Originalarbete Falconi • CITY TRYCK I KARLSTAD AB 2018.

Norra Logen

Södra Logen

