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Mer an tusen spelman intar Skansen

Hakan Lidbo inviger
kulturfestivalen
Leonard Cohen i fin form
Alphaville med pa svensk
nostalgiturne
Beach Boys forlag vill stamma
Katy Perry
Stefan Klaverdal far Mozart ga i
loop
Biljettbrak kring Roxette gar
vidare
"We're only in it for the money"
Motoko Ishii finner en faun i
Debussys underland
Basta reggaen pa tio ar
Justin Bieber i sjalvbiografisk
film
Visa fler
SENASTE SKIVRECENSIONERNA

sson / Scanpix

I ar ar det 100 ar sedan den allra forsta
riksspelmansstamman holls i Sverige. Det firas med en
manifestation for folkmusiken. I helgen intar narmare 1
600 spelman och dansare fran hela landet Skansen i
Stockholm.
170 riksspelman, meran 1 500 "vanliga" spelman och
dansare - och sa Benny Andersson, Kalle Moraeus och
Orsa spelman som gradden pa moset.
Arhundradets spelmanssta'mma tjuvstartar med
musikaliska aktiviteter pa Centralstationen,
Musikmuseet och andra strategiska platser i Stockholm
den 5 augusti for att kulminera pa Skansen i helgen.
- Det har ar ett fantastiskt kulturarv som ar viktigt att
lyfta fram. Men det ar ocksa en riktig fest, sa'ger forra
statsradet Ingela Thalen, ordforande for Svenska
folkdansringen och projektledare for Arhundradets
spelmanssta'mma.
Folkmusik och folkdans har lange engagerat
svenskarna. I dag ar sammanlagt 50 000 personer
engagerade i de tre organisationerna
Spelmansforbundet, Riksforbundet folklig musik och
Svenska folkdansringen, som star bakom helgens
arrangemang. Uppemoten kvarts miljon manniskor
besoker arligen en spelmansstamma.
Samtidigt hissas varningsflaggor fran spelmanslagen.
Spelmannen blir a'ldre och aldre, de yngre verkar inte
lockade av att ta upp traditionen.
Ingela Thalen ar inte orolig infor framtiden, men
konstaterar att det ga'ller att forsoka na ut till en yngre
malgrupp.
- Valdigt manga unga musicerar, men de ar inte riktigt
knutna till organisationerna och ka'nner ingen delaktighet i amatorkulturrorelsen. Vad vi vill gora med
den har manifestationen ar ocksa att tala om "halla dar

Dela med andra:

ARHUNDRADETS
SPELMANSSTAMMA
Den 5-6 augusti halls forstamma i
Kungstradgarden, pa Musikmuseet,
Centralstationen och pa Nybrokajen
11 i Stockholm. Det blir seminarier,
rikspelmanskonserter och dans.

Arcade Fire: "The suburbs"

2 aug

Nya utgavor utan artistens
gillande

19 jui

Beat Furrer: Strakkvartett nr 3

^ jui

Miley Cyrus: "Can't be tamed"

7 jui

Holmes: "Have I told you lately
that I loathe you"

7 jui

Angles: "Epileptical West, Live in 7 jui
Coimbra"
Eric Gadd: "Rise up!"

7 jui

Kvelertak: "Kvelertak"

7 jui

Big Boi: "Sir Luscious Leftfoot... 7 jui
son of Chico Dusty"
Anders Widmark Trio: "Visor"

7 jui

Visa fler
SENASTE
KONSERTRECENSfONERNA
Musik fran neonfargens artionde 7 aug
Teenage Fanclub pa
Storsjoyran, Ostersund

1 aug

Skinny Puppy pa Tyrol,
Stockholm

29 jui

Ulf Lundell i Borgholm

19 jui

Den 7 augusti oppnas
Riksspelmansstamman pa Skansen
av kulturminister Lena Adelsohn
Liljeroth (M). Benny Andersson, Orsa
spelman och Kalle Moraeus samt tio
kvinnliga spelman spelar. Guldkonsert
halls i Seglora kyrka.
Den 8 augusti halls VM i
nyckelharpa, det blirallspel fran stora
scenen, dansuppvisning och
buskspel.

Arvikafestivalen, dag 2

17 ju!

Arvikafestivalen, dag 1

16 jui

Marianne Faithfull pa Berns

15 jui

FAKTA/RIKSSPELMANSSTAMMAN
Den forsta riksspelmansstamman

holls 1910 pa Skansen i Stockholm.
En av initiativtagarna var konstnaren
Anders Zorn som foralskat sig i den
gamla folkmusiken och var orolig for
att den skulle falla i glomska hos den
yngre generationen.

Kris Kristofferson pa Cirkus

12 jui

Malouma pa Gota Kallare

12 jui

Jamaica pa Kulturhuset

12 jui

Visa fler
W1EST: Lasta - Tipsade Kommenterade

i. Beach Boys forlag vill stamma
Katy Perry
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alia ni som dansar och spelar, vi firms, och ni far ga'rna
vara med oss ocksa". For na'r vi trillar av pinn da maste
nagon vara dar och ta hand om det.
Ni ar ju ratt manga som ska upptrada pa Skansen,
vad bander om det blir daligt vader?
- Da blir det trakigt. Vi har inga som heist reserver for
daligt vader, det har man inte pa Skansen. Nagra kan
spela under tak, andra kan inte gb'ra det. Men spelman
ar hardade och vet att man ar beroende av vader och
vind.
Sara Ullberg/TT Spektra
sara-ui!berg@ttspektra.se

VILL DU HA EN BRA START PA DAG EN?

Las Dagens Nyheter.
erbjudande.

Kiicka for ett bra

Ratta artikein
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Man vafde att halla en stamma, inte
arrangera en tavling, eftersom Zorn
och de andra arrangorerna ville varna
om de olika landskapens sardrag och
markera att speimannen var att
betrakta som konstnarer.
Vid den forsta stamman bjods 75
framstaende spelman in. Anders Zorn
hade ritat ett marke som var och en
av de utvalda forarades. Delta marke,
Zornmarket i guld, silver eller brons,
delas sedan 1933 ut av Svenska
folkdansringen.
740 man och kvinnor har sedan
1933 erovrat silvermarket och 106 har
fatt guldmarket. Det forstnamnda
deias ut efter kvalificerade
uppspelningar och gor att
speimannen far ratt att kalla sig
riksspelman. Det sistnamnda delas
bara ut till "synnerligen framstaende
traditionsbarare".

Skriv ut

Textstoriek

2.
3.
4.
5.

Leonard Cohen i fin form
Ensam med sin vagina
"We're only in it for the money"
Alphaville med pa svensk
nostalgiturne
6. Oradda Robyn
7 Wu-Tang Clan till Way Out West
8. Basta reggaen pa tio ar
9. Plastic Bertrand sjong inte sjalv
10. Isak Eldh jobbar i blindo med
Sibelius
SENASTE FRAN KULTtJR

10:07 "Det ar uhyggeiigt i Danmark
nu"
09:57 Hakan Lidbo inviger
kulturfestivalen
09:41 Kroppsarbetare pa
Kuiturfestivaien
09:39 DSrfor skryter vi mer pa
Facebook
6 aug SkyfS inte skrytet pa
Facebook
6 aug Kandtsjubef efter ja till homoMktenskap
6 aug Gav desperat bort
Miileniumbockerna
6 aug Stark kritik mot hylfad
debattsajt
5 aug Leonard Cohen i fin form
5 aug Alphaviiie med pa svensk
nostafgiturne
Till nyhetsdygnet

Engelsmannen
svarflirtade
Forlaget gav desperat bort
Miiienium- bockerna. Men nu saljer

Dela bra bocker och
historier med en
god iyssnare

Hakan Lidbo inviger
kulturfestivalen
Tre fragor till kompositoren Hakan Lidbo: Varfor vill du hylla
Stockholms kaos? La's artikeSn

Skarsgard erbjuds WfHienniumroil. - Ett oerhort bra manus, sager
Stellan Skars- gard om rollen som
Martin Vanger. 23

Ensam med sin vagina, Viker ut
sig i Va- nity Fair. Lady Gaga ensam
jamt. so

Musik fran neonfargens artionde
Forever Young har hakat pa trenden att bunta ihop 80-talsikoner
under en gemensam festival. Las artikein

Leonard Cohen i fin form
Work, iugn och feifri, Leonard Cohen upptrader som en
gentleman i kostym och Sinatra-hatt under den tre och en halv
timmar langa konserten pa Malmo Arena.

Det blev ingen bra
intervju for att AnnBritt Ryd stallde sa bra
fragor. Det blev en
lysande intervju for att
hon gav fan i dem.
Johan Cronemans tvkronika

SENAST£ KRONIKORNA

Catia Hultquist:
Semestersvensken skryter

08:50

Johan Croneman: Det blev
5 aug
ingen bra intervju for att Ann-Britt Ryd
stallde sa bra fragor
Clas Barkman: Nar radio ar som 4 aug
bast
Catia Hultquist:
2 aug
Konspirationsteorier
Sagolika Italien ar pa vag att
ruttna inifran

1 aug

Johan Croneman: Vartids radsla29jul
for allvar
Visa fler

Varieten La Clique lyser pa
Kulturfestivalen
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