
Programtexterna samlade på en sida, ngt mer färglagda etc =>
 http:/gada.se/sk140830.rtf      http:/gada.se/sk140830.html 
http://www.spelmansstammapaskansen.se	
Spelmansstämman på Skansen
Lördagen den 30 augusti 2014
 FörFestFredag 29 augusti på RFoD:s Stallet - 
vilken fantastisk helg det kommer att bli

Zornmärket i guld tilldelas Torbjörn Näsbom
Torbjörn Näsbom har tilldelats zornmärket i guld med motiveringen 
”för virtuost, mästerligt och traditionsmedvetet spel på fiol och nyckelharpa”.
 
Torbjörn Näsbom  och Zornmärkesjuryn kommer tillsammans med  Maria Röjås, Eva Karlsson, Anna-Kristina Widell, Stockholms smg, 
Stockholms sml, Peter Puma Hedlund, Jernberggruppen, Järnbrukarna, TRIIDA, Ulf Lundgren, Lundgrens Lager, 
Gotländska Folkdansringen, Maria Spelmanslag, Papillon, Russindalens Spelmän, Värsta Brudarna och många fler att spela på Skansen.
 
Skansen öppnar portarna kl 10.00.
Vi samlas för allspel som startar kl 12.00. 
Sedan blir det konserter, dans på flera dansbanor,  SM i schottis och massor av buskspel. 
 Lilla Spelmansstämman startar sin workshop kl 10.15 och de som deltar där är naturligtvis också med i det gemensamma allspelet
Redan kl 13.00 är det Mästerspelmanskonsert i Seglora Kyrka - mästerligt spel av bland andra årets guldmärkesspelman
 Kl 13.00 börjar UFiS sin workshop och kl 14.00 har TRIIDA workshop om Unga Glysar
 Kl 14.30 blir det visstuga med Monica Söderberg
 Kl 16.00 startar ett fantastiskt program på Sollidenscenen med bland andra Folk All in Band och Zornmärkesjuryn
Efter avslutande  allspel mellan 18-18.30 blir det fortsatta festligheter med dans i Bragehallen och till Wizex på Galejan.  Dubbelt upp alltså. 
Skansenterassen, Gubbhyllan och Stora gungan ser till att det finns mat och dryck under dagen och på kvällen har Balderslunden öppet med grill..
Vill du/ni vara med och spela, ha en dansuppvisning, hålla i workshop, vara funktionär  är du/ni välkommen/välkomna att delta. 
Gå in och anmäl under fliken Besöka och medverka! 
Vill du enbart vara med och buskspela eller dansa är det bara att komma till Skansen. 

Allspelslåtar
Lilla Spelmansstämmans allspelslåtar. Kl. 10.00-12.00.
Jannmor
Två vänner gör ett par
Knäppschottis från Boda 
  
Allspel på Sollidenscenen kl. 12.00 leds av Christina Frohm
Knäppschottis från Boda ( tillsammans med deltagarna på Lilla Spelmansstämman)
Två vänner gör ett par (tillsammans  med deltagarna på Lilla Spelmansstämman)
Jannmor (tillsammans med deltagarna på Lilla Spelmansstämman)
Gånglåt från Äppelbo (G)
Polska från Södermanland från1814 ur Åhlström samling (G) 
Skepparschottis (G)
 
Allspel på Sollidenscenen kl. 18.00 leds av Peter Pedersen
Gärdebylåten (D)
Skånevalsen (D)
Polska från Kumla(G)
Trettondedagsmarschen (A)
Nylandspojkarnas polska (A)

gada.se => Allspel 12.30: Knäppschottis från Boda,  Två vänner de gör ett par,  Jann Mor   3xD;
Äppelbo gånglåt G,  1814 orig 1814ändrad ofta  G,  Skepparschottis G. 
Allspel 18.00:   Gärdebylåten D,  Skånevalsen D,  Polska från Kumla G,  Trettondagsmarschen A,  Nylands "Nerifrån" A

Sollidenscenen
Sollidenscenen - allspel och konsert
 ALLSPEL
12.00 - 12.30  Allspel under ledning av riksspelmannen Christina Frohm 18.00 - 18.30  Allspel under ledning av riksspelmannen Peter Pedersen

KONSERT   16.00 - 18.00   Konferencier David Eriksson
Lilla Spelmanslagen i Orsa, Vattnäs och Vikarbyn
Torbjörn Näsbom
Zornmärkesjuryn
Skäggmanslaget
Peter Puma Hedlund
Värsta Brudarna
Folk All in Band

Bollnästorget
10.15 - 11.45
 Uppl.sch. Järnbrukarna
13.00 - 13.15 
 Gotländska fd, dansuppv
13.15 - 13.30
Lsml Orsa Vattnäs Vikarby
13.30 - 14.00
 Maria sml
14.00 - 14.30
 Ahlberg, Ek och Rosvall
14.30 - 15.00
 Stockholms sml
15.00 - 15.30
 Skäggmanslaget
15.30 - 16.00
 Jernberggruppen
16.00 - 16.30
 Stockholms smg
16.30 - 17.00
 Lundgrens Lager
 
 
Tingsvallen
13.30 - 14.00
 Värsta Brudarna 
14.00 - 14.30
 Lundgrens Lager
14.30 - 15.00 
 Ellinor Fritz
15.00 - 15.30
 Järnbrukarna & Russindalens sm
15.30 - 16.00
 Papillon
16.00 - 16.30
 Skansens Folkdanslag, dansuppv
16.30 - 17.00
 Gotländska Folkdansringen, dansuppv
 
 
Folkets Hus
13.00 - 14.00
 Bromma Hässelby Suzukiförening - workshop
14.00 - 16.00  
 Unga Glysar - workshop
16.00 - 17.30
 Maria Spelmanslag - spelstuga

Galejan
13.00 - 14.00
Upplandsschottis med Järnbrukarna 
14.00 - 15.00 
 Polskedans, introduktion

Hazeliusgården
13.00 - 13.30 
 Jernberggruppen
13.30 - 14.00
 Stockholms Spelmansgille
14.00 - 14.30
 Mats Eriksson
14.30 -
 Buskspel

Moragården
13.00 - 13.30 TRIIDA
14.00 - 14.30 Gotländska Folkdansringen, dansuppvisning
14.30 - 15.00 Lilla Spelmanslagen i Orsa, Vattnäs och Vikarbyn

Ordenshuset   Konserter hela eftermiddagen:
13.00 - 13.30
 Ahlberg, Ek och Rosvall
13.30 - 14.00
 Skäggmanslaget
14.00 - 14.45
 Zornjuryn
14.45 - 15.15
 Peter Puma Hedlund
15.15 - 15.35
 Ulf Lundgren
15.35 - 16.00
 Ellinor Fritz
16.00 - 16.30
 Mats Eriksson

Tottieska gården
13.00 - 13.30
 Russindalens Spelmän
13.30 - 14.00
 Papillon
14.00 -
 Buskspel

Seglora kyrka
13.00 - 14.00 
 
Mästerspelmanskonsert i Seglora Kyrka. Denna konsert har lockat 
många besökare under de år spelmansstämman på Skansen genomförts.
Varje konsert har haft sin speciella prägel, med ett gemensamt inslag - 
årets riksspelman som erhållit guldmärke har spelat tillsammans med några andra mästerspelmän.
Så blir det också i år. Guldspelmannen Torbjörn Näsbom får i år sällskap av 
Maria Röjås, Anna-Kristina Widell och Eva Carlsson.   Välkomna!


Visstuga Skogens hus
14.30 - 16.00  Visstuga med Monica Söderberg

Spel & dans efter kl. 19
Spelmansstämman fortsätter efter allspelet med spel och dans i Bragehallen.
Här blir det spel till dans efter lista. 
Det finns möjlighet till förtäring i Balderslundens grill och vill du blanda dans efter folkmusik 
med modern dans spelar Wizex på Galejan strax intill. Dubbelt upp allltså.

Upplandsschottis - SM i schottis
Årets Upplandsschottis, SM i schottis, hålls i samband med Spelmansstämman på Skansen den 30 augusti!
Klasser: Ungdom       till och med 15 år, födda efter 1999* Senior         16 år och uppåt* Veteran       båda +55, båda födda 1959 eller tidigare (dansar kortare sträckor) Nyhet!        Öppen klass Dansar valfri schottis, 2 sträckor och final *Om någon i paret är yngre gäller åldern för den som är äldst
Anmälan: Sista anmälningsdagen är lördagen den 16 augusti' Anmälan sker på någon av följande sätt:
på interntet www.upplandsschottisen.se
Anmälningsblankett, posta till Upplandsschottisen, Gamla Uppsalagatan 21, 753 34 Uppsala
Anm. avgift: Ungdom 150 kr/par    Senior & Veteran 300 kr/par   Öppen klass 100 kr /par Er anmälan är giltig först när vi mottagit er anmälningsavgift till PG 301313-3
Information: Tävlingen startar 10.15 så var på plats innan. Skansen öppnar officiellt 10.00. Har man folkdräkt så är det ingen inträdeskostnad. Upplandsschottisen går i tre etapper, fördelat på olika sorters underlag.  
För samtliga klasser gäller att fem par tas ut till final. Veteraner dansar alltid kortare sträcka eller tid. I den öppna klassen får alla delta, men inte med en partner som dansat i samma klass och man får dansa valfri schottisvariant.  
Två etapper samt final.
Lagtävling I seniorklassen delas även ett lagpris ut. Poängen från de tre bästa paren i varje förening räknas samman efter de tre etapperna. 
Högst sammanlagda poäng vinner lagpriset, som är ett vandringspris.
Föreningstävling Den förening som har flest antal dansare som fullföljer de tre etapperna vinner föreningspriset.
OBS! I både lagtävlingen och föreningstävlingen räknas endast lag som är "riktiga" föreningar. 
Det lagnamn som angetts på anmälningsblanketten ska vara namnet på en registrerad förening 
(med organisationsnummer) för att laget ska få ingå i dessa två tävlingar.
Mer info www.upplandsschottisen.se
Välkommen att dansa Upplandsschottis till tonerna av Jernbrukarna!

Artister, anmälda lag och grupper 2014
Här finner du spelmän, dansare, spelmanslag/grupper som anmält 
att de vill delta på scen, i minikonserter och/eller spela till dans.
Gotländska folkdansringen
Årets Guldspelman, Torbjörn Näsbom
Eva Karlsson 
Anna-Kristina Widell
Maria Röjås
Ahlberg, Ek & Roswall Folk All in Band Skäggmanslaget   Peter Puma Hedlund
Daniel Wätte med Papillon
Järnbrukarna
Ulf Lundgren och Lundgrens Lager
Ellinor Fritz
Värsta Brudarna Vikarbyns Lilla Spelmanslag  Vattnäs Lilla Spelmanslag Orsa Lilla Spelmanslag
Russindalens Spelmän  Stockholms Spelmansgille
Stockholms Spelmanslag Jernberggruppen  Maria Spelmanslag Monica Söderberg (Visstuga) UFiS -  Ung Folkmusik i Stockholm  TRIIDA - Ida Blomqvist, Isak Björklund,  Ingrid Ekman  Zornmärkesjuryn  - Cajsa Ekstav, Pers Nils Johansson, Jan Burman, 
 Verf Lena Egardt, Peter Pedersen, Christina Frohm, Wille Grindsäter, Krister Malm Margaretha Mattsson  Edward Anderzon  Jens Edenhed Linnea Aall Campbell
Bromma Hässelby Suzukiförening
Mats Eriksson
Många, många fler kommer för att buskspela och dansa 
på Skansen och för det krävs ingen särskild anmälan.

Lilla spelmansstämman
10.15-11.45 i Skogens hus: Lilla spelmansstämman, som är en del av Spelmansstämman på Skansen, är för dig mellan 7 och 18 år. 
Deltagarna delas in i grupper efter nivå, ålder och instrument. 
Vi erbjuder musik- och kulturskoleelever att spela tillsammans med riksspelmän som har lång pedagogisk erfarenhet av att spela folkmusik. 
UFiS (Ung Folkmusik i Stockholm) gästar också Lilla spelmansstämman. Anmälan sker här senast 27 augusti.   Deltagarna får gratis inträde till Skansen och fika under Lilla Spelmansstämman.   12.00-12.30 Allspel på Sollidenscenen. 
De som deltar är sedan välkomna att vara med i Allspelet på Sollidenscenen kl. 12.00 
tillsammans med övriga spelmän som kommer till Skansen för att delta.   13.00-14.30 i Skogens hus: Prova-på-UFiS. 
Vi välkomnar dig som är 12 år och uppåt och har spelat i minst tre år. UFiS spelar i ensemble, utan noter – bara på gehör. 
I höst håller UFiS dessutom kurs under fyra söndagar – välkommen då också!
Här finns Lilla Spelmansstämmans allspelslåtar
Jannmor
Två vänner gör ett par
Knäppschottis från Boda

Pedagoger! Kom på workshop - Unga Glysar
Välkommen till workshop Unga Glysar – en lärarhandledning i folkmusikaliskt lärande.
Under två timmar får du möjlighet att inspireras till att arbeta med folkmusik för barn och unga. 
Genom att musicera tillsammans kommer vi att orientera oss i folkmusikens stilistiska drag, sväng, 
tonbildning och enkel arrangering. Workshopen utgår ifrån lärarhandledningen Unga Glysar.
Lärarhandledningen Unga Glysar har tagits fram av Örebro läns folkmusikförbund i samarbete med 
Sveriges Spelmäns Riksförbund och syftar till att ge musiklärare goda gemensamma förutsättningar 
att undervisa i folkmusikaliska traditioner. Målet är att ge lärare möjlighet att arbeta med folkmusik 
även om de inte har tidigare erfarenhet av det. 
Materialet har författats av tre verksamma musikpedagoger med stor erfarenhet och ett gediget intresse för folkmusikaliskt lärande.
 
Författare och ledare för denna workshop är: Ida Blomqvist – sång, kör- och pianopedagog vid Ljusnarsbergs kulturskola samt frilansar som musiker och pedagog.  
Ida har samlat på folkvisor sen barnsben och brinner för att dela med sig av dessa. Isak Björklund – stråk- och gitarrpedagog vid Hallsbergs kulturskola. 
Isak har ett stort intresse för folkmusik från många olika länder och är väl bevandrad i bl.a. stämspel, improvisation och ackompanjemang. Ingrid Ekman – flöjtpedagog vid Betels musikskola i Örebro. 
Ingrid har intresserat sig mycket för “sväng” och folkmusikalisk tonbildning och hur detta skapas på flöjt.
 
Lördag den 30 augusti kl 14.00-16.00 på Skansen
Kursen är kostnadsfri!   Ta med instrument!   Anmälan senast 27 augusti här


FörFestFredag
Spelmansstämma på Stallet
Fredag 29/8 kl 18.00
Ta på dansskorna, häng fiolen på ryggen och kom och dansa och spela på gården och i Clarasalen på Musikaliska!
Mingel och buskspel mellan kl 18-21 på Stallets gård
Kl 21 spel till dans i Clarasalen
kl 21 buskspel i foajeerna i Musikaliska
Servering: Mat – öl - vin m.m.
Inträde 50 kronor
Adress:Stallgatan 7, Stockholm (T) Kungsträdgården www.stallet.st
Välkomna!

ingela.thalen@folkdansringen.se   0702-17 37 16
rikskansliet@folkdansringen.se      08-695 00 15



Mer info   gada.se =>

140829 FörFestFredag Stallet kl 18-21.. Mingel o busk på gården;  
kl 21-01 spel till dans i ”Clarasalen” på Musikaliska + busk i foajeerna i Musikaliska 50:- 
Stallg 7  Musakad    Musikaliska /lokaler 
OBS Salen heter Clara Schumannsalen 122 m2 trägolv ”funkar bra t dans” 100p flygel,
evt kan foajé 60m2 o entréhall användas, då totalt ca 200p,
själva Stallet är tyvärr ej tillgängligt under kvällen.   (Stallet 130 m2 150-100p) 

Det står inte hur länge som det är öppet (inomhus) nu på fredag, vet du?
Är det dansvänligt golv i Clara Schumannsalen 122 m2 (är det parkett/trä, sten, plast eller?)
Det är alltså inte alls öppet till vanliga Stallet-dansgolvet?  / mail ut 140824 14.37.26 till Stallet

(Lördag kl 20-24 Skansen Galejan dans Wizex sk14: sista)



Jfr år 2013 rapport foton =>
130830F Stallet "Förfestfredag" 50:- (ej förköp, kan bli utsålt inne, fritt ute) kl 18 spellista (även spel på gården), kl 20 konsert Puma & Öystein Sandbukt /130729 
Foton Stallet (provisoriskt, ej klick) => 24x 130830   Trevligt, konsert 20-20.54 även då dans ca 5-6 par, vid 19.30 2 par.   Bl a Offerdal fr Jämtland spelade.
Väderprognos klartF17h:/ Fre kväll halvklart uppehåll 17-13°, lör regn vid 12 och 15-16, dugg vid 06+18h.
Väderprognos klartF25h:/ Oförändrad men 15-17.   yr: Kanske regn kl 05-08 och 11-13/14 men behöver inte komma något alls. 

130831L Skansen spelmansstämma /130105 Lilla 10.00. Allspel 12.30 ...  19.30 Galejan spellista.  Spelmän o fd-klädda medverkande dansare 0:-.   Skönborgs o Våmhus fdl, Logdansarna;
Puma, Sandbukt, Offerdals sml, Skäggmanslaget, Mellgrens Blandn, Klintetten, Sth sml o smg, Slagsta Gille.., Järfälla sm, Jernberg, Russindalen, KompiSlaget, Lundgrens, Gun-Britt, Maria sml .../130727 
Spelmän o medverkande dansare som bär folkdräkt 0:-.      Programtexterna samlade på en sida, ngt mer färglagda => http:/gada.se/sk130831.rtf /gada 130828 22h Evt bättre senare
Allspel 12.30: Knäppschottis från Boda,  Två vänner de gör ett par,  Jann Mor  3xD,   Äppelbo G, 1814 G, Skepparschottis G. 
Allspel 18.00: Gärdeby D, Skånevalsen D, Polska fr Kumla G, Sensommarvals D, Trettondagsmarschen A, Nylandspojkarna A.
Foton Skansen spelmansstämma 54x 130831(750x500p) = 130831  (1500x1000p)
Mysig musik hördes från caféverandan bortom Galejans dansbana, från långresta skåningar o kanadensisk tjej, men då trängde sig en gubbe - som inte förstod vad en spelmansstämma är -
fram och sa skarpt att de skulle sluta spela, att de störde honom, och de kände sig tvungna att kånka med sina instrument uppför backen bakom området...

   GLÖM INTE att köpa/ladda nytt SL-kort 790 kr/30 d  ≤19 ≥65 år 490 kr.  
