Arhundradets spelmansstamma
100 ar med riksspelman 5 - 8 augusti 2010
Svenska Folkdansringen star for sin
storsta utmaning pa manga ar. Vi skall
vara vardar for arhundradets spelmansstamma i Stockholm.
Vi bar forvaltat och vardat Anders
Zorn fantastiska insats for svensk folkmusik sedan 1933.
Nu kommer vi tillsammans med var
Zornmarkesnamnd/Zornjury, Stockholmsdistrikt, SSR, RFoD, Svenskt visarkiv och ESI att lyfta fram folkmusiken och dansen pa ett spannande satt
mitt i Stockholm.
Detta ar inte ett enstaka arrangemang for Svenska Folkdansringens distrikt och spelmansforbunden inom SSR.
Vi vill tillsammans med grupper och enskilda inom RFoD och ESI fora in folkmusik och dans i den kulturpolitiska debatten och bidra till att skapa forutsattningar for verksamhet inom den folkliga
kulturen ocksa framover.
Vi arbetar med en handlingsplan for
folkmusik och dans, vi samarbetar omkring Varldens Musik och Dans. Vi vill
lyfta folkmusiken och dansen tillsammans.
Skansen, Nybrokajen, Stallet, Musikmuseet och Kungstradgarden ar alia
platser som ar forknippade med spannande kulturupplevelser och nu finns de
alia med i detta arrangemang - 100 ar
med riksspelman. Pa manga satt kan
man ocksa saga att en centralstation ar
en annan sorts viktig motesplats
Genom att kombinera spelmanskonserter med folkmusik av idag med historiska aterblickar, seminarier och en hel
rad aktiviteter som buskspel och dans
kommer Musikmuseet, Skansen, Nybrokajen, Kungstradgarden, Centralstationen och andra platser i Stockholm att
praglas av spelman och dansare.
Under torsdagen och fredagen kommer Centralstationen i Stockholm att
vara mottagningsplatsen. Har hamtar
man sina stammopass och far en allman
information, men har kommer vi ocksa
att spela, dansa samt visa vilka vi ar. Pa
Musikmuseet kommer ett antal spannande seminarier om folkmusik idag och
imorgon att diskuteras. Pa musikmuse12
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et blir del ocksa riksspelmanskonserter
och spel till dans. Aven spelmansgrupper deltar.
Ocksd i Kungstradgarden kommer
spelmanslag och grupper att forgylla tillvaron for bade stockholmare, besokare
fran Sveriges alia horn och turister fran
hela varlden
Den stora hogtidskonserten pa Nybrokajen 11, dar riksspelman fran hela
landet medverkar, blir en manifestation
av det ba'sta som finns i folkmusikvarlden.
Sa kommer spelmansstamman pa
Skansen den 7-8 augusti.
Men det blir ocksa Upplandsschottis, VM i Nyckelharpa och Bronsmarkesuppdansning i Polskedans.
Spelstammans oppning med bland
andra Per Gudmundsson och Anna
Aronsson och en rad riksspelman. Kulturministern inviger. Guldspelmanskonsert i Seglora kyrka.
Senare under eftermiddagen kommer Benny Andersson och Orsa spelman och Kalle Moraeus att leda en fantastisk konsert med manga spannande
musiker. Det blir Spel och dans pa Bollnastorget och vid manga av Skansens
gardar.
En rad spelmansforbund och folkdansdistrikt har redan anmalt sitt intresse av att delta:
Bohuslans spelmansforbund
Blekinge folkdansdistrikt
Dalarnas spelmansforbund
Gotlands folkdansdistrikt
Gotlands spelmansforbund
Gavleborgs spelmansforbund
Goteborgs folkdansdistrikt
Halsinglands spelmansforbund
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Medelpads spelmansforbund
Stockholms Folkdansdistrikt
Stockholms Spelmansgille
Skanes spelmansforbund
Sormlands folkdansdistrikt
Sormlands Spelmansforbund
Och manga andra har sagt att d
ta ar nagot man vill delta i t ex:
Laif Carr med familj,
Peo Osterholm Vallmusik/horn,
Leif Alpsjomfl
Avesta Spelmanslag
Komp i Slaget, Stockholm
Knapphandigt, Stockholm
Bas fiol o drag, Stockholm
Maria Spelmanslag, Stockholm
Jenny Bengtsson m fl
Wermdo durspelare
Tagel med drag
Taby Spelmansgille
Trionysos polskedansare, Skane
Det finns ett antal fantastiska mil
er pa Skansen som kommer att erbju
lampliga spel- och dansplatser till s
gladje for spelman, dansare och be!
kare i allmanhet
En satsning av den har omfattnir
en kraver stora insatser och folkdai
ringen, som tidigt beslutade att de
maste bli av, kan konstatera att Kulti
radet tillsammans med Skansen, N<
diska museet, Visarkivet, ESI, Rikskc
serter och en rad sponsorer gjort de
mojligt.
Genom
var
hemsi
www.riksspelmanlOOar.se ges inf<
mation och i Liras festivalguid
Svensk Musik natverk, Skansen infon
terial och var egen press kan man
information om arrangemanget.
Ingela Thai

