MEDELPADS FOLKMUSIKFÖRBUNDS

SAMSPELSHELG
på Sidsjö Hotell & Konferens
20-22 oktober 2017
FREDAG
17.00-19.00

Middag i restaurangen, 100 kr

20.00

Konsert: Norr om Stockholm (Svanen), 120 kr, yngre än 18 år: 60 kr

Därefter dans till spellista i Svanen. Möjlighet till buskspel finns under hela kvällen.
Dans och buskspel är kostnadsfritt. Kiosken i loungen är öppen 19.00-23.00.

LÖRDAG
08.00-10.00

Frukost för hotellgäster

09.30-16.30

Danskurs: Danser från Hede arr. Sv Folkdansringen Medelpad, info och anmälan www.knatofs.eu (Svanen)

10.00-12.00

Medaljuppspelningar (Anden), ev. fortsättning 13.00-14.00.

12.00-13.30

Lunch i restaurangen, 120 kr

13.00-14.30

Låt-workshop: Jämtlåtar med Kjell-Erik Eriksson, 150 kr (Trasten)

13.00-14.30

Workshop för slagverksintresserade med Björn Höglund, 150 kr (samlingsrum 1tr upp i hotelldelen)

15.00-16.30

Låt-workshop: Bodalåtar med Stina Brandin, 150 kr (Trasten)

15.00-16.30

Vis-workshop med Ulrika Bodén, 150 kr (samlingsrum 1tr upp i hotelldelen)

17.00-18.30

Middag i restaurangen, 120 kr

18.00

Årets Unga Folkmusikband, gratis inträde (Anden)

20.00

Konsert: Hoven Droven (Svanen), 160 kr, yngre än 18 år: 80 kr

Därefter dans till spellista i Svanen. Möjlighet till buskspel hela kvällen
Att lyssna till uppspelningarna, dansen efter konserterna, allspelet och buskspelet är gratis. Anmälningar till workshops görs på plats. Kiosken i
loungen är öppen 14.00-23.00.

SÖNDAG
08.00-10.00

Frukost för hotellgäster

09.00-11.20

Tillfälle för uppspelande grupper att träffa juryn (Blåmesen)

11.30

Lunchbuffé och avslutning med medaljutdelning och konsert av medaljörer, (Restaurangen), 120 kr

Information kring uppspelning för Samspelsmedaljen
Anmälan:
Anmälan görs via denna länk: http://samspel.rasmusbrinck.se
Anmälan görs senast en vecka innan uppspelningarna.
I mån av plats kan anmälan ske på uppspelningsdagen.
Vid anmälan anges följande:
Namn, adress, e-post, telefon, instrument på alla deltagare i gruppen som
spelar upp samt information om de två låtar som ska spelas upp.
Avgifter:
Avgiften, 350 kr per person, kan betalas kontant på plats, via Swish eller på
plusgiro 473552-8. I avgiften ingår diplom, medalj samt lunch på söndagen.
Uppspelningen:
Uppspelningar sker i konstellationer om två till tre personer som, var och
en, utför hela uppspelningen på samma instrument. Det är konstellationen
som helhet som erhåller medalj när avsedda poäng på varje nivå har uppnåtts.
Har en eller flera medlemmar i konstellationen redan erhållit medalj på aktuell nivå
utgår diplom. Samma person kan delta i flera uppspelningar, förutsatt att denne byter konstellation.
Uppspelningarna sker under lördag förmiddag. Varje konstellation spelar två låtar och uppspelning kan ske på
alla akustiska instrument och sång. Vid uppspelningstillfället berättar gruppen om sitt val av låtar, tankar kring
arrangemang och annat som kan vara av vikt vid bedömningen.
Under samspelshelgens söndagsförmiddag finns möjlighet för uppspelande grupper att träffa juryn och höra
deras utlåtande. Utdelning av medaljer sker i samband med söndagens lunch. De grupper som erhållit medalj
förväntas spela en låt.
Bedömningsgrunder:
Låtval 1-2 poäng
Värnande om låtar i folkmusikstil. Traditionella eller nyskapade.
Renhet och tekniskt utförande 1-5 poäng
Bedömningen sker av utövarnas färdigheter på sina instrument med avseende på
karaktäristik och spelteknik för låten i fråga.
Rytm och stil 1-5 poäng
Bedömningen sker med hänsyn till den för låten karaktäristiska rytmen och stilen.
Samspel 1-10 poäng
Samspel, samklang och arrangemang bedöms och utgör en viktig förutsättning för
helhetsintrycket.
Medaljer:
Medaljerna finns i valörerna brons, silver och guld. Medaljerna erövras i tur och ordning.
För brons krävs 12 poäng
För silver krävs 16 poäng
För guld krävs 20 poäng
Jury:
Uppspelningarna bedöms av en jury bestående av tre medlemmar som för varje uppspelning utses av
MFF:s styrelse. Juryns utslag är utan appell.
Historik:
Medelpads folkmusikförbunds Samspelsmedalj instiftades vid Norrländsk Spelmansstämma i Sundsvall 1963
och är unik i sitt slag i Sverige. Medaljen syftar till att uppmuntra och belöna gott samspel mellan två eller tre
verksamma spelmän. Sedan 2013 sker uppspelningarna vid arrangemanget Samspelshelgen i Sundsvall.

MEDELPADS FOLKMUSIKFÖRBUNDS

SAMSPELSHELG
20-22 oktober 2017

MEDVERKANDE
ÅRETS JURY
MEDALJUPPSPELNINGAR, lördag 10.00-12.00 (Anden)

Siw Burman
fiolspelman och musiklärare/fiolpedagog och styrelseledamot i SSR, Lycksele.

Adam Johansson
gitarrist, folkmusiker och musikskolelärare, Stöde.

Henning Högberg
saxofonist, spelman och musiklärare, Rättvik.

WORKSHOPS
Els-Mari Frisk och Per Olof Pettersson – Danser från Hede, lördag 09.30, (Svanen)
Ta chansen att lära dig några härliga danser ifrån Hede. Dessa danser kommer att
vara diplomdanser under polskmärkesuppdansningen i Östersund 2018. Danserna
vi får lära oss är Bakmes efter Per Backman, Bakmes efter Helmer Persson,
Ringländer, Bakmes till polkett, Småvals, Stigvals, Snurrvals, Sicksackschottis och
Stigschottis.

Kjell-Erik Eriksson – låtspel, lördag 13.00, (Trasten)
Storspelmannen från Offerdal med förmåga att beröra med vilken trudelutt som
helst och locka fram musik ur en gråsten.

Björn Höglund – slagverk, lördag 13.00, (samlingsrum 1tr upp i hotelldelen)
Sitt ner i 90 minuter med Björn Höglund, trummis i Hoven Droven. Ni kommer
att spela och filosofera runt Björns sätt att behandla svensk traditionell
folkmusik, där trummor initialt inte hade någon plats. Ta med egen cajon eller
liknande. Föranmäl gärna.

Stina Brandin – låtspel, lördag 15.00, (Trasten)
Stina från Boda Kyrkby i Rättvik är bästa sortens traditionsnörd. Då hon numer
är bosatt i Norge är detta ett sällsynt tillfälle att ta del av hennes personliga spel.
Rediga bitar utlovas.

Ulrika Bodén – folklig vissång, lördag 15.00 (samlingsrum 1tr upp i hotelldelen)
Ulrika kommer från Helgum i Ångermanland nu bosatt i Sundsvall, är en
mångsidig musiker och uppskattad pedagog. Med sin både skira och kraftfulla
röst räknas hon till en av de främsta folksångerskorna i landet.

ARTISTER
NORR OM STOCKHOLM, fredag 20.00 (Svanen)
Magdalena Eriksson – fiol, altfiol
Alva Granström – fiol, altfiol
Stina Brandin – fiol

Foto: Joakim Brolin
Upplev ett svängigt och nära samspel med ett stort mått glädje och ett kryddmått av ilska. Gubbar,
gubbar och åter gubbar. Slå upp den där folkmusiksamlingen en gång till och titta lite närmre, mycket
närmre. Ta fram förstoringsglaset och detektivblicken och du ska få se. Läs kommentarerna och leta:
farmor, mormor, mor och syster. Det är dags att låta dessa kvinnor få ett eget namn och en egen plats.
Det är dags nu! Norr om Stockholm släppte sitt debutalbum "Efter" i november 2016. Det enda albumet
hittills med traditionsmusik enbart efter kvinnor.
HOVEN DROVEN, lördag 20.00 (Svanen)
Kjell-Erik Eriksson – fiol
Bo Lindberg – gitarr
Jens Comén – saxofoner
Björn Höglund – trummor/slagverk
Pedro Blom – bas

Levande legenderna Hoven Droven, ett av Sveriges största folkrockband kommer äntligen tillbaka till
Sundsvall och bjuder på energisk konsert! De kombinerar folkmusik med modern rock till en säregen
spelmansrock. Blandningen av traditionellt låtspel, rytmiska utsvävningar och distade gitarrer är deras
kännetecken. Bandet startades 1989 och har under åren hunnit med att vinna en dansk grammis för bästa
utländska folkmusikalbum (2001), bli gramisnominerade för sin skiva ’Jumping at the Cedar’ (2007), och
turnera världen över. 2011 släpptes bandets sjunde platta ”Rost”, vilken är ett starkt bevis på att bandet
och dess medlemmar inte har dragit ned på intensiteten, glädjen och bredden i sitt musicerande.

ÅRETS UNGA FOLKMUSIKBAND, lördag 18.00 (Anden)

I ett unikt samarbete mellan MFF, Studieförbundet Bilda, Folkmusikens Hus i Rättvik och FolkYou
arrangeras den andra av två deltävlingar av Årets unga folkmusikband 2017 under Samspelshelgen 2017.
Tävlingen startade 2008 och bland de band som tidigare vunnit finner vi Jarsefolk, Treva, Kolonien, Abra
Makabra, Duo Systrami, Vågspel, Hans-Ers, Rutanen & Dillner och Bjäran. Ta chansen att se framtidens
folkmusikstjärnor!
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