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ÖSF NYTT
Styrelseombildning
Vid styrelsemötet 9.11 beslöt ÖSF:s styrelse att omkonstituera sig med anledning av att ordförande Isabell Svärdmalm
avsagt sig ordförandeskapet. Den nya styrelsens sammansättning framgår ovan och styrelsen arbetar fram till årsmötet.
Styrelsen beslutade också att verka så som redovisades i Östgötaspel 19.3: minska antalet styrelsemöten och istället ha
färre men längre möten, med tid för visioner och planer att få växa fram. Det administrativa arbetet för styrelsen får därmed träda tillbaka till förmån för mer kreativt arbete runt olika aktiviteter som ÖSF vill ordna. Inför alla arrangemang
skapas en arbetsgrupp runt en styrelseledamot och gruppen får ta ansvar för arrangemangen. Alla intresserade inbjuds att
delta i dessa grupper. Samarbetsformer med FiL skall också aktualiseras; helt konkret redan i samband med knytkalaset.

Knytkalas 4.1 16.00 - 22.00
Var?
När händer vad?
Kostar det något?

Östra Eneby församlingshem, Heleneborgsgatan 36, Norrköping
16.00 Start med allspel till dans och sedan dans enligt spellista
18.00 Middag där vi delar på medhavda knyten
19.00 Fortsatt dans efter spellista
50 kr per person för att täcka hyreskostnader

Välkomna!

Årsmöte 7.3
ÖSF:s medlemmar kallas härmed till årsmöte 7.3 med samling kl. 14.00 och årsmötesförhandlingar ca 15.30 - 16.30
Var?
När händer vad?

IOGT- huset, Stora salen, Norra Promenaden 108, Norrköping.
14.00 Allspel
14.30 Konsert med ÖsUpp
15.00 Kaffepaus. ÖSF bjuder på fika
15.30 Årsmötesförhandlingar
16.30 ca - 19.00 Fortsatt spel och jam för de som vill
Kostar det något?
Nej, ÖSF står för hyran av lokal
Ärenden på årsmötet Förutom sedvanliga förhandlingar behöver årsmötet fastslå en preliminär budget för Zorn märkesuppspelningar och brainstorma om planer för denna vecka när ÖSF gästas av många stora spelmän
och -kvinnor.

Välkomna önskar styrelsen!
2

Ordförandehälsning
Hej Medlemmar!

På årsmötet informerades om att ÖSF ansökt om att
få arrangera 2021-års Zornmärkesuppspelningar.,
vilket vi senare också erbjudits. Som förberedelse
inför detta bjuder vi in till en ”riks-nyhet”: DU som
vill finslipa ditt spel och få tips, ta chansen att gå på
”Zornmärkes”-kurs! Del 1 blir i april, del 2 hösten 20, och del 3 våren -21. Så vitt vi vet, har inget
spelmansförbund tidigare haft en sådan kurs. Stefan
Öberg kom med idén och är kontaktperson (se s. 8).
Det nya året startar traditionsenligt med Knytkalaset i Norrköping, lördagen den 4 januari (se s. 2).

Åter ett verksamhetsår går mot sitt slut. Årets ”stora” arrangemang, var att ÖSF tog initiativet till att
omsätta SSR:s tema ”Spelmansböcker”, till verklighet. Helgkursen i mars inbjöd till fina föreläsningar och djupdykningar i gamla notskrifter. Detta
har du kunnat läsa om i Östgötaspel.19.2!
Efter några års uppehåll blev det också dags för en
Höstträff, som hölls på Café Columbia tillsammans
med Resafölk och Anna Helldorf.
Styrelsen har haft 5 styrelsemöten under året. Vi
blickar framåt. I samband med Knytkalaset i januari
har vi bjudit in styrelsen i FiL (Folkmusik i Linköping) för att ”visionera” om möjliga sätt till samarbete, då många av oss är medlemmar i båda föreningarna. Tradition och Vision är rubriken för detta
möte.

Avslutningsvis vill jag meddela att jag pga arbetsrelaterade skäl, här och nu tar ”time-out” från ordförandeskap och styrelsearbete i ÖSF. Fram till årsmötet 7.3 (se s. 2) träder Lisa Hellsten Reuber in
som ställföreträdande ordförande.
Isabell Svärdmalm

Folklekarne i Pelle Fors´fotspår
Folklekarne hade under senvårens övningsträffar
talat om att till sommaren göra en utflykt ”till”
Pelle Fors. Sagt och gjort. Söndagen den 30 juni,
på Sveriges och årets hittills varmaste dag, (+30
grader i Norrköpingstrakten) blev det av. Tidig
förmiddag startade resan till Vikbolandet, mot
Rönö socken där storspelemannen Pelle Fors
(1815-1908) levde och verkade.

och trädens svalkande sus. En mäktig känsla att
spela därute, och liksom känna ”ekot” från Pelle
Fors.
Tillbaka hos värdfolket, som hade dekorerat ett
litet "altarbord" med Pelle Fors-notboken, åt vi
vår matsäck. Vi lämnade gården för att avsluta
dagen med att besöka Rönö kyrka/kyrkogård där
vi lade ängsblommor vid Storspelemannens minneskors. Minneskorset är placerat precis nedanför
klockstapeln. (Du som har Pelle Fors-notboken –
Pelle Fors är fotograferad, sittande vid klockstapeln.) Kyrkan hade öppnats enbart för vårt besök,
och vi skrev våra namn i gästboken. En minnesvärd dag tyckte vi som var med, innan vi önskade varandra trevlig sommar och skiljdes åt.

En av våra medlemmar har släktingar som tog
emot oss på sin gård alldeles i närheten. Efter
traktor, i höskrinda kördes vi ett stycke för att
sedan fortsätta gåendes rätt in i skogen...
Gårdsfolket hade t o m snickrat en liten bro över
första diket! Raskt döpte vi bron till "Pelle Fors´
bro"!

Text och foto: Isabell Svärdmalm & Brita Ehlert

Väl på plats, vid de över 100-åriga mosstäckta
hus- och källargrunderna, Gröndal, på Mörjes
ägor, berättade Brita Ehlert med stöd av bouppteckningen efter P.F:s maka Anna Sofia hur det
kunde ha sett ut på och i torpet ”Stugebyggnad.
Gammal och bristfällig. 50 Kr” vid skogskanten
framför bergstupet. Pelle Fors och hans Anna Sofia hade bott i sin stuga från 1852 till hennes död
1886. Det måste tidvis ha varit trångt i stugan
med soffor och sängar, dragkistor och skänkar,
och en växande barnaskara. De fick 5 barn varav
4 nådde vuxen ålder. Man kan ana att Anna Sofia
tagit aktiv del i familjens försörjning. I förteckningen fanns vävstol och långrock, kardbänk och
spinnrock, ett stort parti ull- och bomullsgarn,
vävar 28 alnar tillsammans, ett parti mattor samt
en ko i fähuset. Deras hela bo värderades till 240
kr och gick förmodligen på auktion. Anna Sofias
begravning redovisades i bouppteckningen till 30
kr. Pelle Fors själv dog på fattighuset i Söderköping.
Så packades instrumenten upp och vi spelade flera Pelle Fors-låtar till ackompanjemang av göken
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Konsert med Låtande tjejer 22.10 Linkö”Kvinnor i folkmusiken - låtar, visor,
berättelser, förr och idag”

Nu när nästan alla helt har lämnat yrkeslivet har
gruppen tänkt att satsa lite mera utåt.
- Vårt första större projekt är programmet: "Kvinnor i folkmusiken - låtar, visor, berättelser, från
förr och idag". Kvinnorna har varit nästan osynliga
i folkmusikens historia, ända in på 1900-talet.
Låtarna och visorna valde vi demokratiskt, syftet
var att lyfta fram kvinnornas roll i vår lokala folkmusik, och även inom vår egen grupp. Allas röster
och stora kunskaper skulle höras, säger Miriam
som var initiativtagare till programmet.

Folkmusikgruppen Låtande Tjejer i Linköping
har tillsammans spelat, sjungit och studerat folkmusikhistoria och folklig dans i snart 40 år. Jubileet firas i januari 2021, gruppen bildades som formell förening januari 1981, men Miriam Berger
(medlem i Östergötlands Spelmansförbund från1969) mjukstartade gruppen hösten 1980. Gruppen
mottogs med viss skepsis av övriga spelmän: "Varför spelar ni ihop bara tjejer?". Övriga spelgrupper
på den tiden bestod nästan uteslutande av killar/
män.

Premiären 7.10 togs väl emot av publiken.
- Vi fick många spontana, uppskattande reaktioner
efteråt. Stadsbibliotekets kommunikatör Sofie Johansson sa att hon skulle rekommendera vårt program till biblioteksfilialerna i kommunen, berättar
Miriam.
Arne Blomberg dokumenterade programmet för
Östergötlands Spelmansförbunds arkiv, såväl på
video som i ljud och foto. Tanken är nu att gruppen
ska fortsätta med programmet i olika varianter och
sammanhang, under år 2020.

- Vi ville spela "på kvinnors villkor", i lugn takt
med hänsyn till familjer/barn och yrkesliv och en
del andra intressen. När jag drog igång gruppen så
var spelkunnigheten och kunskapen om svensk
folkmusik ganska olika bland medlemmarna, vilket krävde en hel del arbete och kompromisser,
berättar Miriam.
- Vi har i stort sett varit samma medlemmar hela
tiden. En medlem, Kerstin Lörström (nyckelharpa,
näverlur, fiol), då medlem i spelmansförbundet)
flyttade efter några år till Dalarna. Två nya medlemmar tillkom under 1980-talet. Sedan dess har
vi med åren höjt vår gemensamma nivå ganska
mycket, bland annat genom att delta i kurser - såväl öppna som sådana som vi själva arrangerat.

Text: Miriam Berger och Barbro Wijma.
Foto: Klaas Wijma

Många akustiska instrument används av gruppen: fioler, dragspel, tvärflöjt, mandolor, gitarr,
cittra, folklig harpa - och inte minst, sjunger de
ofta visor. Främst är gruppen inriktad på låtar och
visor från sydöstra Sverige - Östergötland, Småland, Sörmland. Med utvikningar till andra landskap, England/Skottland och Finland. Gruppen har
övat regelbundet, med lite stöd från Kulturens
Bildningsförbund på senare år. Miriam fortsätter:
- Däremot har vi inte kunnat lägga särskilt mycket
tid på att uppträda offentligt, eftersom vi spelat "på
kvinnors villkor". Familj och yrkesliv har kommit
i första hand, och vi har tagit hänsyn till varandras
liv utanför gruppen. Ändå har vi kunnat spela en
hel del till dans och vi har även lett dans för barn
och vuxna, och underhållit i olika föreningar.

Medverkande sett från vänster på fotot ovan:
Birgitta Lundin (fiol, cittra, mandola, sång), Elisabeth
Skargren (fiol, sång), Miriam Berger (fiol, sång), Lillott
Forsberg (mandolin, fiol, folklig harpa, sång), Inger
Persson (dragspel, cittra), Jenny Treece Jorup (mandola,
gitarr, skedar, sång).
(Else Sundin (tvärflöjt) kunde inte delta.)

Höstträffen 9.11 i Kisa
ÖSF:s sedvanliga höstträff ägde rum på Café Columbia i
Kisa, som är ett trivsamt ställe i ett gammalt trähus längs
Storgatan. Förutom caféet med härligt bröd rymmer huset också ett emigrantmuseum, väl värt ett besök.
Från ÖSF deltog ett tiotal medlemmar och förutom
cafébesökare fylldes det största rummet upp av"Resafölk från Kindaskogarna” som berättade om sin grupp
och sin repertoar*. Varje sommar spelar de med gänget i
Finland och då brukar runt 100 fioler och många dragspel höras… De lärde ut två låtar av finskt ursprung, och
resten var jam. Ett fantastiskt drag fyllde rummet!
I ett lite lugnare inslag berättade Anna Helldorf om sin
farfar CG Lindqvist och lät oss titta på gamla foton.

Café Columbia. Foto: Lars Aronsson

Text: Barbro Wijma
* Nya deltagare i gruppen välkomnas: resafolk@gmail.com
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NORRKÖPINGS FOLKMUSIKFESTIVAL 4-5 OKTOBER
Under helgen 4-5 oktober fick Norrköping uppleva ett sjungande, gungande, spelande och böljande
hav av musikglädje i folkmusikens tecken. Nytt
namn, ny stad – samma festival! Linköpings
Folkmusikfestival flyttades efter fjorton år i Linköping till grannstaden Norrköping, till en av Sveriges häftigaste konsertmiljöer, och ändrade därmed också namn. Festivalarrangörerna hoppas i
välkomsttexten av programbladet att festivalen ska
trivas och växa i många år framöver i sin nya stad.
Det är nog inget att diskutera; det här lyckades
verkligen!
Det blev en härlig mix av finstämda konserter i
Flygeln och Lilla Värmekyrkan, dans i Värmekyrkan och på Crescendo. Nya inslag var dans till
solospel, där det intima mötet mellan musiker och
dansare stod i fokus. Studentspelmanslags-VM i
Värmekyrkan hade lockat 13 lag att deltaga i det
som kom att bli en riktig dunderfest med blandade
åldrar i publikhavet.

och vi fick uppleva deras premiärkonsert på en
längre turné. En blandning av sea shantie och
sånger om storslagna äventyr till havs, irländska
och skotska folkvisor med anknytning till havet
fyllde Flygeln med klockren stämsång och handfast, ursnyggt komp.
Klintettens dansföreställning i Flygeln fyllde
mig med välbehag. Denna välmeriterade grupp
musiker och dansare utstrålar säkerhet och precision på scenen. Vackra dansnummer med öppna,
svepande rockar och klockade kjolar, lugna och
proffsiga danssteg, spred ett meditativt skimmer
över oss alla. Svart och rött är färgerna, gruppens
medlemmar har nu även tagit med sina barn i
gruppen. Det känns väldigt trevligt, rakt igenom.
Vackert , såväl musikaliskt som visuellt.
Efter ett matbesök i Värmekyrkan ägnade jag
Studentspelmanslags-VM en stunds uppmärksamhet. Värmekyrkan blev ett enda gungande hav
av spelmän på scenen, dansande publik på golvet,
en sittande publik som åt och drack och fyllde
precis hela Värmekyrkan med hög stämning och
glädje. Tur att det är högt i tak därinne! Jag trodde
inte det var möjligt att finna så mycket folkmusikdrag i Norrköping!

Som festivalbesökare vill jag uttrycka min fascination över det grundliga arbete festival-arrangörerna gjort med allt som fanns i informationsväg innan festivalen; det var snyggt, lättnavigerat och
väldigt informativt, allt jag ville ta reda på för att
planera min festival fanns. Rejäl information om
varje artist och grupp, med en klickbar länk till en
ljudfil så att jag kunde få ett litet smakprov av varje artist eller grupp och ett mycket lättöverskådligt
schema både på festivalens hemsida och i tryckt
form. Tack för det!

På lördagen besökte jag Crescendo och 232
strängar. En flygel och en fiol. Crescendo, av
tradition en jazzscen, den här kvällen tömd på stolar och där mötte ett tomt ekgolv, som snart var
fyllt till bredden av genomsvettiga dansare som
glatt dansade såväl intrikata polskor som engelskor i fyrformationer. Undrade just varifrån alla
dessa dansanta besökare kom…Själv satt jag på en
stol och njöt av att bara få vara med, mitt i allt
fint!
Festivalen inleddes med spontan folkmusikpub i
källaren på Café Broadway. Lite trevande till en
början, men snart fann vi varandra i olika låtar och
arrangemang. Riktig spelglädje, låtutbyte och nya
kontakter, precis som det ska vara. En lycklig
kväll!

Och vilket utbud av artister! Wow! Här fanns precis ALLT! Vi som var med på 1980-talet kunde
glädja oss åt att åter få lyssna till Groupa, t.ex. Här
fanns lokala musiker och band, musik från stora
delar av världen och från stora delar av Sverige.
Totalt innehöll programmet 42 akter, som det heter
numera, fördelat på 13 konserter, 2 föreställningar,
9 workshops, 2 partypass och 16 danspass. Det är
ett imponerande pussel de ansvariga rott i land,
med allt ifrån lokalbokning, artistbokning, tillstånd, bemanning, säkerhet, till mat och dryck på
de olika ställena. Allt fungerade väldigt bra. Alla
var glada och verkade trivas i vimlet!

Än en gång, ett stort tack till alla er som jobbat
med Folkmusikfestivalen! Toppen!

Det är inte möjligt att gå på allt under en så intensiv helg, men några konserter var jag på:
Öppningskonserten i Flygeln, med Quilty, var ett
riktigt lyckopiller! Gänget firar i år 25-årsjubileum

Text och foto: Christina Karlén

Från vänster: Klintetten med knäfall och en kvinna i varje arm.
Därefter Quilty i högform!
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Solitude - en dansföreställning
skapad av koreograf Anna Öberg och Dansnät Sverige
”Solitude är ett verk som berör konflikten mellan kollektiv och individ i ett samhälle där människan uppmanas till oberoende men samtidigt går under av ensamhet. Med puls och rytm som drivkraft skapar fyra
dansare samt två av Sveriges mest välrenommerade
folkmusiker en föreställning med både groove och
vibration.” (Citat från föreställningens affisch.)

vara berättigad. Det fanns inget rätt eller fel sätt att
uppfatta det som spelats upp för oss. Också det ett
uttryck för den ödmjukhet med vilken dansskaparna
närmade sig sin publik.
Anna Öberg själv beskriver föreställningen så här:
”Jag tänker på SOLITUDE som en parallell verklighet skapad av olika tillstånd av puls och rytm. Puls
som förför och förgör, som förvrider, förskjuter och
utmanar våra sinnen och den verklighet vi tar för given. Tillstånd av samhörighet och ensamhet – jag
skulle vilja dela dessa ytterligheter med publiken.”

Vi inte såg men upplevde Solitude 7.10 på Dansens
Hus i Linköping och var under en dryg timme helt
indragna i den sfär som byggdes upp. Vi som publik
bjöds redan från början in som medskapande/-kännande och fick med dansarna gå runt på scenen och
uppleva både den puls vi skapade tillsammans och
den inre som styr hela vårt liv.

”Jag skulle beskriva Solitude som en orgie i puls,
skapad ur kärleken till den sociala dansen och med en
fascination för den multisensoriska upplevelsen av
puls och rytm. Rytm och kollektiv puls är kopplade
till många sociala funktioner, alltifrån upplevelsen av
uppsluppen samhörighet på ett dansgolv till krav på
likformighet och underkastelse. I den sociala dansen
är pulsen central för att skapa helhet. Något att gå in i
för att bli en del av ett större sammanhang.”

Så började dansarna till ljuden av det mest fantastiska
slagverksnummer vi någonsin upplevt att forma sina
bilder av ensamhet och ögonblick av gemenskap. Till
att börja med rörde de sig som solister i ett eget universum, helt och sorgligt självupptagna, med sin egen
rytm och dans. Nu och då såg de sedan varandra och
det blixtrade till av lycka mellan dem, i ett gemensamt stort hopp eller en danstur de gjorde tillsammans. Efter en stund åter ensamhet och ödslighet,
förstärkt genom ljud- och ljusillustrationer som sakta,
sakta ebbade ut i - tystnad. Barbro upplevde den kusliga ensamhet som egentligen är människans lott medan Klaas fylldes av en känsla av att få höra till
något större och ingå i dansföreställningen. Så olika
vi individer är…

När vi lite naivt frågade Anna vad hon ville att man
skulle ta med sig från föreställningen svarade hon:
”Solitude är ett abstrakt verk (även om det finns möjlighet att läsa in mellanmänskliga situationer) och
egentligen inte först och främst ett verk att bara betrakta från utsidan, utan snarare ett verk att "kliva in
i". Dvs publikens egen upplevelse och deltagande via
syn, hörsel och rörelse skapar verket. Därför blir också varje besökares egen upplevelse olika. ”

Efteråt inbjöd gruppen oss att dela våra tankar och
känslor med dem och det blev en stunds öppet och
reflekterande samtal, där vars och ens upplevelse fick

Text: Barbro och Klaas Wijma. Foto: Barbro Wijma,
utom bild 1 och 3

Medskapande dansare: Lotta Johansson, Anita Langødegård, Bert Persson, Viktor Fröjd. Musiker: Olof Misgeld, Petter Berndalen. Ljusdesign: Anton Andersson. Ljuddesign: Elize Arvefjord. Ljudtekniker: Sigge Krantz

Ovan: Petter Berndalen, ”Slagverkaren”.
Till vänster: ”Puls
som förför och förgör, som förvrider,
förskjuter…”
Bert Persson, Lotta
Johansson.
Foto: Mats Bäcker

Ovan: Anna Öberg. Foto: Mats Bäcker

6

Till höger: Anita Langødegård
i livligt samtal med publiken
efter föreställningen

Numrets låt
homp.
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Ivar Hultqvist, 1895-1965, var en välkänd spelman
både i Östergötland och senare även i andra delar av
Sverige. Ivar var med och bildade Östergötlands
Spelmansförbund 1927, på pingstdagen i slottsparken
på Sturefors slott. Han valdes då till vice ordförande.
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Den allra första Zornmärkesuppspelningen hölls
1933 i Västerås, och där erövrade Ivar silvermärket
och blev således Östergötlands första riksspelman.
Ivar komponerade ett 25-tal låtar, varav Sensommarvalsen från 1929, marschen Spelmansträffen från
1934 och Hemgårdshambo från 1951, hör till de mest
kända.

Vid samma tillfälle genomfördes en spelmanstävling.
Tävlingen gällde som kvalificering till riksspelmansstämman i Stockholm samma år. Ivar vann tävlingen
och första pris var en fiol av fiolbyggaren John Eriksson i Eskilstuna. Även sjundeplaceraren, Allan
Mannerberg, tillika sekreterare i det nybildade förbundet, vann en fiol, och de båda fick alltså representera Östergötland på stämman på Skansen i Stockholm.
Zornmärket, som tillkom på initiativ av Anders Zorn,
var till en början ett deltagarmärke vid spelmansstämmor på 1910-talet. 1933 blev det ett förtjänstmärke som man fick spela upp för.

J - V-^LZ

Ivar Hultqvist gick ur tiden 1965. Ca 10 år senare,
började jag som tonåring att spela till Hemgårdens
Folkdanslag. Tänk ändå vad roligt det hade varit om
jag hade kunnat träffa Ivar och spela/lära av honom!
Vill du veta mer om Ivar Hultqvist finns hans spelmansliv dokumenterat av sonen Per-Arne Hultqvist i
häftet ”Spelmansliv, en biografi om östgötaspelmannen Ivar Hultqvist”, som finns i ÖSF:s nätbutik. Faktatexten ovan är hämtad från häftet.
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Spelledare Isabell

ÖSTERGÖTLANDS SPELMANSFÖRBUND

ÖSTGÖTASPEL
2019 nr 4

Kalendarium
Östergötland*, **
ÖSF*

2021, troligen v. 26: Zornmärkesuppspelningar i regi av
ÖSF. Linköping

20-03-07 14.00-19.00 Årsmöte
ÖSF. IOGT- huset, Norra Promenaden 108, Norrköping, se s.
2.
20-04-19 10.00-16.00 Kurs del
1 inför Zornmärkesuppspelningarna. Aftong.98, Linköping, se s. 8.

20-01-06 11.00-17.00 Spelmansstämma på Sigridslund

https://www.sigridslund.nu/#/calendar=1&id=437451

FIL **

20-01-04 16.00-22.00 Knytkalas. Östra Eneby förs.hem, Heleneborgsg. 36, Norrköping, se
s. 2.

Södermanland ****

19-12-12 19.30 Folkmusikcafé. Björkö fria gymnasium, S:t Larsg 26, Lkpg.

Småland ***
19-12-05 18.30 Decemberkonsert och danskväll, Växjö. Jeanett & Peter Rousu. Se https://
www.valshuset.se
20-01-11 Knutsdans, Växjö.
Ellika Frisell, Sven Ahlbäck,
Ami Dregelid. Spel- och danskurser, konsert och danskväll.

20-01-11 15.00-22.00 Spelstuga
med knyten i Tuna förs. hem
nära Nyköping****
20-01-25 15.00-23.00 Spelmansstämma med dans med
Måndax spelmän, Tomarps
Kungsgård, Kvidinge, se http://
spelmandax.se

*www.ostgotaspel.se
**www.folkmusik.nu
***www.smalandsspelmansforbund.se
****www.sormlandsspel.se

Se https://www.valshuset.se

Zornmärkesuppspelningar 2021 och delkurs 1 19.4 2020
Under (preliminärt) vecka 26 2021 står ÖSF som värd för Zornmärkesuppspelningarna. Detta arrangemang lockar hit
många fantastiska spelmän vilka brukar tillbringa veckan på plats. På kvällarna under Zornveckan vill ÖSF därför
ordna spelarrangemang runt om i Östergötland. Veckan avslutas med Riksspelmansstämma! Planeringen är i full
gång!

”Zornmärkes”-kurs del 1 (av 3) 19.4 2020
Var?
När?
Lärare:
Instrument:

”Ladan”, Aftongatan 98, Linköping
19.4 10.00 - 16.00
Peder Pedersen ( se foto till höger)
Fiol, klarinett, nyckelharpa, durspel, träskofiol,
traversflöjt (tvärflöjt)
För vem?
För de spelmän som ämnar/önskar/hoppas på att kunna
spela upp för Zornjuryn 2021
Vad kostnad? 300 kr (200 för ungdomar som är medlemmar)
Förtur:
Medlemmar i ÖSF har förtur om kursen blir full
Anmälan:
Stefan Öberg obergingels@gmail.com.
Först till kvarn gäller…
Foto: Jerry Söderberg

Manusstopp för bidrag till nästa nummer: 21.2!

8 Det är roligt att göra Östgötaspel när många bidrar! /Red.

