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Vackert låtande och vackert fotograferade!
Ulrika Gunnarsson, sång, Tina Quartley, slagverk, och Mia Marin, fiol
möter ni på Slakastämman 7.9, se sida 11.
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ÖS f : s Årsmöte
Årsmötet hölls lördagen den 2 mars i Kyrkliden i Slaka.

er medlemmar ”där ute”, särskilt då det gäller att hjälpa till aktivt i styrelsearbetet. Samma personer ”turas
om” på de olika posterna.
Efter att ha fått veta att Folkmusik i Linköping, FiL,
har samma problem dryftades frågan om de båda föreningarna i en framtid kanske går ihop? Inga beslut
togs, men frågan hänger i luften - något att fundera
över…
(Förra året gick Gotlands Spelmansförbund i graven
efter att det ej gått att få medlemmar till styrelseposter.
Undertecknads kommentar).

Efter inledande allspel startade mötet.
Ordföranden för mötet blev Isabell Svärdmalm och
Lisa Hellsten Reuber höll i pennan/anteckningarna.
Verksamhetsberättelse presenterades, liksom verksamhetsplan och budgetförslag för 2019.

Årsmötet informerades också om att ÖSF har ansökt
om att få arrangera Zornmärkesuppspelningarna för år
2021.
Årets stipendiat blev Ida Hellsten, som numera studerar på Folkmusik-linjen på ”Ackis” dvs Musikhögskolan i Stockholm. Ida skulle vid tillfället ge prov på ett
par visor, men en krasslig hals sade stopp för det. Ida
erhöll en penningsumma och våra gratulationer.

Årets revisionsberättelse går nog till historien – när
det var dags, föredrogs den via mobil-sms, då revisorerna i sista stund hade fått förhinder att närvara.
Årsmötet gav dock, trots detta, styrelsen ansvarsfrihet
för år 2018.

Till sist avtackades suppleant Staffan Lensell., som
varit en oerhört flitig suppleant i 9 år. Avtackades
gjorde också suppleant Tyra Lundberg, som lämnar
Östergötland för högskolestudier. Tyra blir istället ny
medlem i Valberedningen. Ebba Hellsten lämnade efter många år sin post i Valberedningen. och avtackades.

Till detta år har Valberedningen haft det svårt att finna
ledamöter resp suppleanter. Mats Ekman, Staffan Leksell och Tyra Lundberg vill lämna styrelsen. Eftersom
inga ersättare till funktionerna som kassör resp. webansvarig kan hittas just nu har Mats sagt ja till ytterligare 1 år i styrelsen som kassör (posten är på 2 år)
och Staffan till ett år som webansvarig men utan styrelseuppdrag. Valberedningen får alltså ett år till på sig
att finna en ny kassör och styrelsen lite andrum för att
hitta en ersättande webansvarig.

Mats Ekman förärades förbundets förtjänsttecken i
silver* för ”lång och trogen tjänst, och för sin noggrannhet som kassör”.

Två nya suppleanter valdes: Christina Karlén, Norrköping och Evalill Grönberg, Söderköping. De presenterar sig på sid 3. Vi säger

Alla fick blommor och ”folkets jubel!”
Och därefter gott hembakat fika och ytterligare lite
spel tillsammans.

Välkomna till styrelsearbetet!

Isabell Svärdmalm

Under ”Styrelsens framställningar” redogjorde sekreterare Lisa över styrelsens tankar kring fortlevnaden
av vår förening. Vi upplever att intresset är svalt från

* Skall bytas ut mot märket i guld så snart detta anskaffats!

2

Ordförandehälsning
Hej!
Vårdagjämning, sommartid, Påsk och varmt
vårväder. Kanske flera med mig äntligen har
tagit en fika på balkongen eller uteplatsen. Nu
längtar jag till sommarens bad, men vågar jag
här avslöja att premiärdoppet redan är gjort?
Jodå, det blev av på påskafton, tillsammans
med min yngsta dotter, i vår favoritbadsjö utanför Norrköping. Kallt? Ja, men så härligt!

Är det fler spelgäng inom förbundet som träffas så här? Hör av er och berätta!
ÖSF har haft Årsmöte – och vi hälsar två nya
suppleanter Välkomna – Christina Karlén,
Norrköping och Evalill Grönberg, Söderköping. Läs mer om årsmötet på sida 2.
Förbundets kurshelg i Borghamn, kunnigt förberedd av vår sekreterare Lisa Hellsten-Reuber, lockade deltagare till att tyda notskrift och
pröva danssteg till ”prickarna på papperet”.
Läs mer på sida 5-7.

I ”min” spelgrupp Folklekarne har vi haft spelträff och utbyte med Söderköpings-gruppen
Locktoner, som förutom fioler bidrog med spel
på cello, cittra och gitarr. Ett trivsamt arrangemang där vi lär av, lyssnar till och spelar
med varandra - se rapport på sida 8.

Styrelsen önskar alla medlemmar en skön
sommar!
Ordförande Isabell

Presentation av två nya suppleanter till ÖSF:s styrelse
Evalill Grönberg - vem är du?
Jag greps av folkmusikvågen i Stockholm på slutet av
1970-talet och gick på studiecirklar i fiolspel och dansade/
spelade på Mariahissen och Sofiagården. Dansade även i
folkdanslag. Det var väldigt mycket dalamusik som gällde.
Flyttade till Söderköping med familjen 1991 utan att ha
den blekaste aning om östgötsk och småländsk folkmusik.
Här hittade jag gruppen Locktoner och började så småningom även i Söderköpings kammarorkester.
När jag gick i pension för 2 år sedan ökade jag på övningstimmarna rejält, och gick på distanskurs på Malungs folkhögskola.
Tänkte nu att jag kunde bidra något till spelmansförbundet
utan att alls ha varit medlem förrän förra året. Ska bli
spännande!
Just nu spelar vi Mozart i orkestern...men som Jonny Soling säger: Svårt är kul!
Vi ses!
Evalill Grönberg

Evalill in action
Foto: Lasse Johansson

Christina Karlén - vem är du?
Musik har alltid haft en stor plats i mitt liv. Det är
främst rösten som varit mitt instrument. Ofta då
körsång i kyrkosammanhang, och under dirigentledning, där disciplin och klang är viktigt.

Under två år var jag en del av ensemblen på Arbisteatern och på Stadsteatern Norrköping-Linköping, som det hette då. Där kom också delar som
koreografi och regi in i mitt liv.
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Christina Karlén -forts.
Som 12-åring började jag spela gitarr och det
hänger i fortfarande. Oftast är jag kompgitarrist,
till min egen sång eller till folkmusiker eller
dans.

ligt socialt umgänge. Många nya vänner, mycket
ny gammal musik, mycket ny kunskap.
Men det var inte förrän jag flyttade till Norrköping igen c:a år 1999, som jag kom närmare den
östgötska folkmusiken. Då började jag träffa
bekanta från förr, besökte Pelle Forsstävlingen i
Söderköping, och fick möta musiker som spelade östgötska låtar och som kunde den östgötska
traditionen bakåt. Wow! Det finns ju folkmusik
här också! Egentligen självklart, men länge har
dalamusiken nästan haft första tjing på att vara
den enda äkta folkmusiken.

1980 flyttade jag till Västmanland och kom i
kontakt med folkmusiken för första gången.
Danskvällar på Kyrkbacksgården i Västerås,
kurser i polskedans, sångmaterialet Hopp Lustigt och nya kontakter med spännande människor vidgade mina musikaliska vyer. Många
danskvällar och musikcaféer, fester med knytis,
mängder av supvisor och för mig ett helt nytt
sätt att umgås. Så den första folkmusik jag lärde
mig var från Västmanland och Dalarna. Jag flyttade senare till Stockholm och blev bekant med
folkmusikfolket på Skeppsholmsgården, där det
hölls danskvällar på söndagar.

Min ambition är att lära känna ännu flera av er
östgötamusiker och deltaga mer i stämmor och
musikcaféer. För egen del är min ambition att
också komma igång med mitt fiolspelande igen.
Jag var med på endagskursen i Ö. Ryd för Eric
Hammarström i augusti. Jätteroligt! Att som rostig och usel fiolspelare få vara med trots att man
inte är så duktig än, känns fint. Men vänta ni!
Jag har väldigt mycket folkmusik inom mig,
låtar jag kan sjunga och kompa på gitarr, som
jag nu vill få ut med fiolen.

Åtskilliga kvällar har jag suttit och iakttagit
polskedansande par för att se hur de gjorde, hur
de satte fötterna, hur de höll i varandra och vad
som skiljde en Bingsjöpolska från en Bodapolska. Ganska snart blev jag en del av en fikagrupp,
jag lärde känna ännu flera folkmusikmänniskor
och efter en vinter vågade jag mig på att skriva
upp mig på spellistan och fick då möjlighet att
tralla till dans en sån söndagskväll. Det var helt
magiskt att med enbart sin röst kunna få hela
segelsömmarsalen på Skeppis att bölja och gå i
tretakt! De dansade till bara min röst!

Nu sjunger jag i två körer och medverkar i
gruppen KARLÉNS KAPELL, där vi spelar allt
från folkmusik till läsarsånger, gamla schlagers
och Benny Andersson.
Text: Christina Karlén

Något år senare började jag på Viskursen på
Malungs Folkhögskola, där jag också spelade
fiol för Kalle Almlöf. Det året hade skolan ingen
fast lärare på viskursen vilket innebar att vi fick
kontakta alla namnkunniga sångerskor och
sångare som just då hade något att lära ut inom
den folkliga musiken och visan. Kursens huvudlärare var redan då Maria Röjås, som är så än
idag. Vi som gick viskursen det året fick ett väldigt lärorikt år. Jag har kvar min handskrivna
sångbok än!
Det som var nytt för mig i mötet med folkmusiken och den folkliga visan, var att man lärde sig
på gehör. Det passade mig väldigt bra, jag som
har ett väldigt gott gehör och minne för melodier. Att inte behöva gå efter noter utan bara efter
hur det lät, var något väldigt befriande. Nytt var
också att man hade låten eller visan EFTER någon. Det kändes väldigt artigt att berätta att den
här låten har jag lärt mig av Margareta Jonth,
som har den efter Nygårds Kersti. Det var nytt
för mig att musiken var så lokal, hade sådan förankring i en bygd eller en by och ingick i ett
särskilt sound, som många ville lära sig.
Hela 80-talet bestod av folkmusik för mig, kan
man säga. Spelmansstämmor, tältliv, danskvällar, Musik runt Siljan, Delsbostämman, folkmusikkurser i Leksand, kulningskurs, Falun Folk
Musik Festival, kurs i folkmusikimprovisation
på Skeppis, mängder med danskvällar och trev-

Christina och del av Karlèns Kapell. På bilden syns
Freddy Forsmar.
Foto: Marianne Bokblad
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Spelmansböcker för spelmän och dansare helgkurs 22-24 mars i Borghamn
”Vi vill med denna kurs ge er spelmän redskap
för att ta sig an det fantastiska arkivmaterial
som ligger och tiger, tryckt, digitalt eller mödosamt nedpräntat med gåspenna och
bläck.

Från Erics föreläsning växte insikten om vilka
viktiga personer klockaren och organisten var i
dåtidens lokalsamhällen: de var församlingens
universalmusiker som t.ex. under 1700-talet spelade vid allehanda fester och sammankomster. I
ordningsföreskrifterna för klockare från 1795
stod att förutom att vara kunnig i åderlåtning (!)
(jämför talesättet: ”Klockarfar skall allt
bestyra!”) skulle klockaren kunna spela klaver
eller violin efter noter och organisten också violin
och komp på cello till dans. Många spelmansböcker är nedtecknade av organister.
Ofta hade klockaren eller organisten också under
1700-talet ansvar för att församlingsmedlemmarna hjälpligt kunde läsa bibeln, även om det formella ansvaret från och med 1686 års kyrkoförordning låg hos föräldrarna. Resultatet av mödorna blev uppenbart vid husförhören. Och först efter 1842, när folkskolan infördes, tog staten på
sig uppgiften.

Dansare ges här tillfälle att levandegöra orden
i dansbeskrivningar och att tillsammans
med spelmännen experimentera och diskutera
vad som känns bäst när man vill väcka
dem till liv.”
Detta var de stora orden i annonsen om kursen –
hur gick det?
Det vore väl förmätet att tro att vi på 10-12
kurstimmar och med hjälp av tre föreläsningar
skulle kunna bli bra på att läsa och tolka arkivmaterial till musik och dans. Men vi fick en ödmjukhet inför den möda dåtidens spelmän fick
lägga ner för att kunna minnas låtar. Medan vi
bara plockar upp telefonen…

Från Maries föreläsning fastnade några meningar
i mitt huvud. Hon betonade att som sångare behöver man fråga sig vad det är man vill berätta.
Som verktyg kan man därefter använda betoning
av olika ord, foten, ljuden och svänget i sången
för att skapa en ”bio i huvudet” hos sig själv och
därefter hos den som lyssnar eller dansar. När
bilderna finns får de leda hur de olika verktygen
utnyttjas. ”Man måste lägga ordet under foten.”

Samma visas barn i några ord som ringer i mitt
huvud från dansmästaren Bert Persson. Han ställde själv frågan: ”Hur dansade man då efter den
här musiken som vi har nedtecknad?” Svaret är:
”Det vet man inte.” Även detta manar till ödmjukhet inför alla rekonstruktioner som är vällovliga när de tas för vad de är.

Text: Barbro Wijma
Foto: Jenny Magnusson

Hur spelade man då de skelett av låtar som vi fick
ta del av? Inte heller detta vet man… Eftersom
allt skulle tecknas ner för hand skrevs ofta bara
det viktigaste ner, som stöd för minnet. Spelade
man ett ciss eller ett c före sluttonen d i d moll
låten, dvs vad betyder bläckplumpen? Igen: ”Det
vet man inte…” Men vi hörde att låten kunde få
en annan karaktär beroende på om man valde att
spela c/ciss. Och hur stråkade man för att få
svänget – i den dans man inte vet hur den utformades? Igen: ”Det vet man inte…”
Imponerande kunskap presenterades under de tre
föreläsningarna:
Att levandegöra en gången tids musik- och
danstradition
Bert Persson, Lena Iggendal, Christina Frohm
Klockaren och spelmansboken
Eric Hammarström
Att väcka visor till liv
Marie Länne Persson

Mycket allspel förstås…
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Kursledarna i aktion!
Till vänster Ber Persson.
Till höger Christina Frohm.
Nedan i mitten Lisa Hellsten-Reuber. Nedan till höger syns Lisa och Lena Iggendal.
Nedan till vänster
Marie Länne Persson.
Och så allspel… där Micke
Marin skymtas längst till
höger.
(Bild på Eric Hammarström
inte med.)

I centrum för allt - Lisa!
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Exempel på låtar från Borghamnskursen
Tema: gamla spelmansböcker:

Ur Pehr Anderssons, Måstorp, Närke spelmansbok från 1731. Originalet finns i Folkmusikkommissionens samlingar under spelmansbok, där den är nummer 2 på uppslaget Ma010021.I redaktörens spelgrupp vann denna låttävlingen och vi spelade den med ”gungstråk”.

Ovan ännu en gammal låt: från Andreas Dahlgrens spelmansbok från 1784 där den är nummer 2 på uppslag
Ma070016. Den är som synes nedtecknad i c moll. Lisa Hellsten - Reuber erbjöd på kursen en transponerad variant
i e moll som kommer i nästa nummer!
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Vårkonsert
På Annandag Påsk, 22 april, styrde vi färden mot
Länsmansgården i Marstad, strax utanför Skänninge,
för att gå på en ”Hemma-hos-konsert” hos Stefan
Öberg och Kerstin Ingels Öberg i deras vackra hem.
De två och Christer och Kristina Samuelsson hade
via ÖSF och andra kanaler bjudit in till en eftermiddagskonsert som hette duga. Vardagsrummet och del
av köket fylldes snabbt av en förväntansfull publik
som bänkade sig i soffor och på stolar, och det blev
just sådär mysigt trångt.
Vi fick lyssna på musikpärlor från när och fjärran
och dessutom få historier berättade om låtarnas ursprung och upphovsspelmän.
Konserten inleddes med en glad dalavals signerad
Nylandspojkarna, sedan blev det en blandad repertoar med bland annat vackra polonesser från Småland,
Skånepolskor, stillsamma låtar från Medelpad och
egenkomponerad musik.
Instrumentsättningen var fioler, vanligt stämda samt
AEAE-stämda, altfiol, dragspel, både litet och stort,
och så den fina cittran. Med spel tillsammans alla
fyra och i mindre konstellationer blev programmet
väldigt variationsrikt. De fyra hanterar sina instrument så skickligt och med stor finess, det är verkligen en fröjd att få lyssna och inspireras!
Vårsolen och ytterdörren som stod öppen till östgötaslättens grönskande fält bidrog till en härlig inramning, så vad mer var att begära?
Som grädde på moset bjöds åhörarna på kaffe och
hembakat efter den dryga 1,5 timmes långa musikstunden. Men först blev det ett extranummer!
Såklart!
Vi som var där, ett 30-tal, tackar så hjärtligt för initiativet och hoppas på en upprepning nästa vår.
Text och foto:
Helen Eriksson

Spelträff med
grannen
Vi i Folklekarne tycker det är intressant
att ha spelutbyte med andra spelgrupper
här i Östergötland. Vi har tidigare haft
utbyte med bl.a Linköpings Spelmanslag. Nu bjöd vi in spelgruppen
Locktoner (se bilden) från en annan
grannstad alltså Söderköping. Den 14:e
april träffades vi på kulturskolan i Norrköping.,sju personer från Locktoner och
tio från Folklekarne. Vi fick nätt och
jämnt plats i rummet! Många instrument
blev det: fioler, altfiol, cello, två cittror,
dragspel, gitarr, klarinett och tvärflöjt.
Härligt ljud!
Vi hade många låtar gemensamt som vi
kunde spela t.ex Skönbergavalsen av
Gustaf Törnfelt Söderköping. En del
låtar som inte spelats på ett tag fick man
friska upp. Folklekarne spelade några
låtar för Locktoner och dom spelade för
oss. Sen blev det lite Gott fika. Hör ju
till vid ett sånt här tillfälle.

Magnus Larsson i Locktoner lärde ut sin låt som heter ”Inte riktigt hundra”, som han blev delad tvåa med på Spelmansförbundets låttävling vid 90-årsjubileet. En bra, lite klurig låt. Vi i
Folklekarne lärde ut Gammal gånglåt från Östergötland som är
efter Tuve Carlsson i Finspång. Vi skildes åt med förhoppning
att vi kan träffas snart igen i Söderköping.
Text och foto: Jan Andersson
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Locktoner spelar med fokus på ledaren Magnus.

På besök hos Arne Blomberg
Arne möter mig redan på trappan och samtalet är
snabbt igång. Dvs jag skjuter in frågor och antecknar och Arne berättar och illustrerar på sin fiol.
Ivern och entusiasmen är medryckande och jag känner direkt att det han har gjort och gör skulle vara
lockande att gräva ner sig i…

Till sist några ”Arne citat”:
”Noter är skriftspråk, musik är som talspråk - annorlunda. Vi talar inte som vi skriver och folkmusiken spelas inte som det står!”

Än mer så när han tar mig med till övervåningen
och sina arbetsrum, där han digitaliserar ljud och
noter ur Sörmlands spelmansförbunds samlingar,
som även innehåller en hel det östgötskt material.

”Jag skulle önska att fler accepterade att tradition
innebär såväl trohet mot det förgångna som förändring i en ny tid. Tradition är som att dansa branle; ett
steg bakåt och två steg framåt. Ett bakåt, två framåt,
ett bakåt, två framåt…”

Arne berättar ofrågad om att hans glöd handlar om
att väcka liv i låtar som inte spelats på länge, att han
har en förkärlek för ”konstiga låtar”, och att han vill
göra musik av låtarna.

”Mitt musikaliska liv har varit sökande. Först letandet efter bra låtar, senare sökandet efter utövarna,
funktionen, miljön osv. Arkivarbetet och grävandet
är sedan länge huvuddelen av mitt musikliv… ”

Just nu är det gamla notböcker från östgötska
klockare och organister som fängslar honom, kyrkotjänarna hade ju till uppgift både att spela på fester
och utbilda ”nylärlingar”. Det är den främsta förklaringen till att vår äldre folkmusik har så starka
drag av barockens konstmusik!

Läs mer på: https://fam-blomberg.se/musik/minmusikaliska-resa-med-nagra-hallplatser/
och i Sörmlandslåten 15.1.
Text: Barbro Wijma
Foton ur Arne Blombergs samlingar

Faktaruta
Född 1940 i Södertälje.
Kom tidigt i kontakt med folkmusiken genom kontakten
med Jernbergsfamiljen.
1958 medlem i Sörmlands spelmansförbund och
1968 dess ordförande och startade då tidningen Sörmlandslåten som fortfarande lever.
1988 flyttade familjen till den gamla skolan och lärarbostaden från 1854 i Törnevalla.
1961 Zornmärket i brons och 1994 Zornmärket i silver.
Nedan: Kapellet Spiskroken: Margareta Höglund på väggen
och i soﬀan från vänster: Sören Olsson, Bernt Olsson och
Arne Blomberg

Ovan: Anton
Jernberg, Georg
Blomberg (Arnes
pappa), Herbert
Jernberg. Arne
med leksaksfiol.
Till vänster: ”När
du kan lite
mer,”sa Herbert,
”ska jag lära dig
spela låtar. ”
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På besök hos Arne Blomberg - forts…
Numrets låt
4. Polonesse. Violin.
Ur Pehr Törnells notbok
= 80

6

11

16

22

27

Polonesse ur notbok efter Pehr Törnell och Johan Alfred Schillberg (Notboken MMD25 i Visarkivets samlingar).
Både Schillberg och Törnell har skrivit sina namn i boken. Pehr Törnell föddes 1819 i Skäggetorp,Törnevalla.
Lantmätaren Schillberg var född 1830 i Kisa och var kanske elev till den äldre Törnell, som var utbildad organist
i Östra Hargs församling. Låtnummer: MMD25006 i Visarkivets samlingar.
Ovan renskriven och ursprunglig notbild. Arne spelar låten här: http://fam-blomberg.se/wp-content/uploads/2019/05/
Polonesse-e-Pehr-Törnell-104.mp3; och via QR koden ovan. Se sidan 12 för mer info om QR koder!
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Kommande evenemang att glädja sig åt
Ekebybornastämman
17.8 13.00-16.00
Spelmansstämma i hembygdsgården, Ekebyborna, med efterföljande kräftskiva!
Allspelslåtar och äldre låtar. Gärna visor. Alla
akustiska instrument välkomna.
Mer information på hembygdsförbundets
webbsida: http://www.askekeby.se/.

https://festival.folkmusik.nu/

Varmt välkomna!
Peter Berry, spelledare.

Folkmusikkören Tradidá

HEMBYGDSBERGET I RINGARUM

Vill du sjunga folkmusik?

Söndagen den 16 juni kl 12,00
Friluftsgudstjänst kl 11,00

SERVERING

GRÅLLETRANSPOR
T
LOTTERIER
FRÅN PARKERINGE
N
Allspel
Buskspel Spellista
Hemgårdens Folkdanslag
Svenska Folkdansringen

Tradidá är en folkmusikkör i Linköping och Kisa.
Gå in på bildas hemsida (www.bilda.nu) och
sök på "kör" så får du veta allt!

Ringarums
Hembygdsförening

Marie Länne Persson

Slaka kulturdagar med Spelmansstämma hålls i år
den 7-8 september. Lördagen den 7 september är
stämmodagen med allspel, spelstuga, konsert
mm. Förra årets samarbete med Östergötlands
Spelmansförbund var mycket positivt, så det fortsätter även i år.
Anlitade artister är folkmusikerna Ulrika Gunnarsson, sång, Mia Marin, fiol och Tina Quartley,
slagverk med programmet Södling sessions, som
spelas vid konserten i Slaka kyrka. Och så hoppas
vi få Mia som värd i spelstugan!

Slaka Spelmansstämma
7 september

I år firar vi att föreningen Slakamusiken startade
för 5 år sedan, samtidigt som boken "Källan i
Slaka" släpptes. Därför - och självklart pga den
höga kvalitén och den unika konstellationen passar det som hand i handske att en av upptecknarna som presenteras i boken, får en egen konsert. Karl Erik Södling dokumenterade visor, låtar
och folkliga instrument både i Sverige och i fjärran länder. Även programpunkten Slaka Ljugarbänk tillägnas Södling.

Ulrika Gunnarsson, sång. Tina Quartley, slagverk. Mia Marin, fiol.
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Detaljerat program kommer så småningom på
websidornaslakamusiken.wordpress.com och kulturkraftslaka.wordpress.com hälsar Marie Länne Persson.

ÖSTERGÖTLANDS SPELMANSFÖRBUND

ÖSTGÖTASPEL
2019 nr2

Kalendarium
Östergötland*, **
FiL**ordnar

Folkmusikcafé/-pub:
Första onsdagskvällen varje
månad 20.00:

19-06-05 19.00 Spelstuga
och extra årsmöte 20.00
innan dansen börjar.
Björkö fria gymnasium, St Larsg 26, Lkpg.

Småland ***
bjuder in till "I afton dans”.
Dansbanan i G:a Linköping.

19-06-06 Spelmansstämma
i Kalmar 2019

19-06-15 Gatufestivalen
Musik & Dans Söderköping! https://www.soderko-

19-07-25 - 27 Korröfestivalen; kurser 23 - 25.5.
www.korrofestivalen.se/

ping.se/kultur-fritid/kultur/arliga-evenemang/musik-dans.

Södermanland ****

19-06-16 12.00 Spelmansstämma i Ringarum, se sida
11.

19-10-04 - 05 Folkmusikfestival i Norrköping*****, se
sida 11.

19-08-17 kl 13.00-16.00
Spelmansstämma i Ekebyborna, se sida 11.

ÖSF*

19-09-07 Spelmansstämma
i Slaka, se sida 11.

19-06-13 19.00 Filidur

Redaktörens ruta

På hemsidan finns 10
stämmor annonserade!

19-08-17 Dans och spelmansstämma i Kungsträdgården, Stockholm.
*www.ostgotaspel.se
**www.folkmusik.nu
***www.smalandsspelmansforbund.se
****www.sormlandsspel.se
*****https://festival.folkmusik.nu/

(redaktor@ostgotaspel.se)

”Det låter för lite om Östgötaspel!!!” tyckte Arne Blomberg vid mitt besök. Redaktören

håller med och skall i fortsättningen försöka skicka med musikhänvisningar i form av QR koder. Med hjälp av
en sådan kod och en app i telefonen kan man var och när som helst lyssna på den musik man har en QR kod till bara genom att låta telefonen skanna kodmärket (som dagens biljett kontrollanter gör).
Arnes tips när du vill skapa en QR kod:
information hittar du på Wikipedia; https://sv.wikipedia.org/wiki/QR-kod
Sök qr-kod generator så finner du både gratisprogram och tjänster.
Man kan använda: https://www.the-qrcode-generator.com/ för att göra bilderna:
Kopiera adressen till sidan du vill att koden ska leda till.
Klistra in i generator samt spara den färdiga koden.

Redaktörsjobb utlyses!!!
Östgötaspel 20.1 blir det sista nummer som jag gör som redaktör. Det har varit ett fantastiskt roligt och stimulerande
arbete. Jag har lärt mig mycket om layout och jag får med varje nummer spännande kontakt med människor jag annars
inte skulle mött. Som redaktör vet man också om allt som händer i föreningen!
Du som är intresserad: kontakta mig! Ju förr dess bättre. Om du behöver tips hinner vi i så fall göra ett nummer ihop.

Manusstopp för bidrag till nästa nummer är 25.8! Det är roligt att göra Östgötaspel när så många vill bidra!
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