Spel- och dansfest i Malmköping
Lördag 2 september ordnar vi stor folkmusikfest i
Malmköping på Värdshuset. Fullt spel och dans i
tre våningar och massor av rum att vara i. Plats
för alla på en gång samtidigt. Bra med god mat
och dricka hela kvällen. Dans i stora salen och
jamhörnor överallt!.
09.30 Samling på Värdshuset med kaffe
10.00 Workshops med Kristina Bergström
resp Anders Hellström
11.45 Lunch
13.30–16 Workshop fortsätter
16.30 Visstuga med Ida Blomqvist
och Adela Björn
Buskspel runt om i huset.
18.00 Middag
19.30 Konsert med Kristina Bergström
och Anders Hellström

Kristina Bergström från Piteå hanterar
orgelharmonium med den äran och ackompanjerar
fiolen på det sätt som varit brukligt i Västerbotten
och Norrbotten.
Kristina lär ut sitt sätt att kompa. Medtag eget
instrument. Det kommer att finnas ett par på plats.
Anders Hellström, riksspelman och bördig från
Övertorneå har en rikhaltig repertoar som bland
annat innehåller material från spelmansböcker
såsom pollonesser, kadriljer men också smittande
polkor.
Anders lär ut sina låtar och spelstil.

20.30 Dans till spellista där Kristina och Anders tar pass nr två.
Puben öppen under kvällen.
Innehåll fiolkurs: Pollonesser, menuett, kadrilj och polka.
Innehåll orgelkurs: Både orgelmekanik, harmonik och spelpraxis. De tar gärna sista passet (kl.15-16)
gemensamt.
Anmälan görs genom att sätta in anmälningsavgift på spelmansförbundets pg 12 24 74-0 eller
swish 123 232 58 43 på följande sätt:
1.Hela dagen med kurs och måltider – lunch och middag 500 kr
2. Kurs samt middag 350 kr
3. Kurs samt lunch med dryck och kaffe 300 kr
4. Endast kurs 200 kr
5. Endast middag med efterföljande spel och dans 225 kr
Sista anmälningsdag 25 augusti 2017!
Övriga upplysningar: Christina Frohm 070717425
För alternativ på innehåll i måltiderna ta direktkontakt med Värdshuset malmkoping.wardshus@gmail.com
eller telefon 0157-21400
http://allarum.se/visit/bo-imalmkoping Privat bed and breakfast i Malmköping.

Välkomna önskar Södermanlands Spelmansförbund!

