MEDELPADS FOLKMUSIKFÖRBUNDS

SAMSPELSHELG
på Sidsjö Hotell & Konferens
19-21 oktober 2018
FREDAG
17.00-19.00

Middag i restaurangen, (Anden) 110 kr

19.00

Filmvisning: Premiärvisning av dokumentärfilmen TON 2018, av Claes Enwall (Trasten), fri entré

20.00

Konsert: Gässbikôllor förband: Kapellsfolk (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. Serveringen är öppen till 24.00.

LÖRDAG
08.00-10.00

Frukost för hotellgäster

09.30-12.00

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

09.30-16.30

Kurs i danser från Bohuslän arr. Sv Folkdansringen Medelpad, info och anmälan www.knatofs.eu (Svanen)

12.00-13.30

Lunch i restaurangen,(Anden) 130 kr

13.00-14.30

Låt-workshop: Bingsjölåtar med Täpp Ida Almlöf och Jenny Bergman, 150 kr (Måsen)

13.00-16.30

Spelpipe-workshop med Göran Månsson och Gunnar Stenmark, 200 kr (allrummet 1tr upp i hotelldelen)

15.00-16.30

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

15.00-16.30

Vis-workshop med Emma Härdelin, 150 kr (Måsen)

16.30-18.30

Middag i restaurangen, 130 kr

17.30

Unga folkmusikband: Flora Folk & Bluegrass-ensemblen - Ensembler från Sundsvalls
kulturskola, fri entré (Trasten)

19.00-19.30

Allspel (Trasten)

20.00

Konsert: Triakel (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. Serveringen är öppen till 01.00.

SÖNDAG
08.00-10.00

Frukost för hotellgäster, (Anden)

09.00-11.30

Tillfälle för uppspelande grupper att träffa juryn (Kajan)

11.30

Lunchkonsert och avslutning med medaljutdelning och konsert av medaljörer, (Anden/Trasten), 130 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
19-21 oktober 2018

MEDVERKANDE
ÅRETS JURY
MEDALJUPPSPELNINGAR, lördag 09.30-12.00 (Trasten)

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
Kerstin Harvenberg och Malte Hermansson – Danser från Bohuslän,
lördag 09.30, (Svanen)
Ta chansen att lära dig några härliga danser ifrån Bohuslän. Danserna vi får lära oss
är Polska från Orust, Lybeckare (Variant från Orust, Polskedans-Springdans från
Hogdal-Lommeland, Polska från Skaftö II (Slängpolska) och Polska från norra
Grundsund). Dessa danser är mycket omväxlande, användbara och roliga och
några av danserna utmanar dig på ett speciellt sätt du kommer att märka om du
deltar i kursen.

Spelpipe-workshop, lördag 13.00 (allrummet 1tr upp i hotelldelen)
Göran Månsson: Grundare av Folk Flute Academy Haverö. Har arbetat för att föra traditionen att spela pipa
genom åren. På ett nyskapande sätt med bland annat uruppförande av den första Härjedalspipskonserten för
pipa och orkester av Mats Edén samt den nyutkomna skivan 'Ol'Jansa' tar han Härjedalspipan in i framtiden.
Gunnar Stenmark: Flöjtbyggare och riksspelman på Härjedalspipa från Ås i Jämtland. Gunnar har gått i lära hos
flöjtbyggaren Oskar Olofsson som var med och startade återupplivandet av Härjedalspipan på 90-talet. Gunnar
har sedan dess tillverkat hundratals pipor och utvecklat instrumentet i olika modeller och flöjterna säljs numera i
hela världen. Han är en av våra riktigt stora traditionsbärare och har stor betydelse för alla pipspelare.
Täpp Ida Almlöf och Jenny Bergman – låtspel, lördag 13.00, (Måsen)
Jenny Bergman Högberg och Täpp Ida Almlöf kommer från byarna Övre och
Nedre Gärdsjö norr om Rättvik. De har spelat tillsammans sedan barnsben och
förfinat sitt samspel av traditionell folkmusik på fiol till mästerliga höjder.

Kjell-Erik Eriksson – låtspel, lördag 15.00, (Trasten)
Storspelmannen från Offerdal med förmåga att beröra med vilken trudelutt som
helst och locka fram musik ur en gråsten.

Emma Härdelin – Vis-workshop, lördag 15.00, (Måsen)
Folksångerska som främst gjort sig ett namn på världsmusikscenen som
frontfigur i gruppen Garmarna. Har släppt album, som gjort succé världen över.
För tillfället mest verksam med grupperna Triakel, HomeCraft och
Bölja/Hallberg/Härdelin/Ståbi.

ARTISTER

GÄSSBIKÔLLOR (förband: Kapellsfolk), fredag 20.00 (Svanen)
Jenny Bergman – fiol
Täpp Jenny Nylander – fiol
Täpp Ida Almlöf – fiol

Gässbikôllor består av Jenny Bergman Högberg och systrarna Täpp Jenny Nylander och Täpp Ida Almlöf
från byarna Övre och Nedre Gärdsjö norr om Rättvik. De har spelat tillsammans sedan barnsben och
förfinat sitt samspel av traditionell folkmusik på fiol till mästerliga höjder. På 90-talet besökte de ofta
fiolspelmannen Päckos Gustaf i Bingsjö som kom att bli en viktig inspirationskälla vilket bidragit till att
forma det fartfyllda spel som gruppen har idag.

TRIAKEL, lördag 20.00 (Svanen)
Emma Härdelin – Sång och fiol
Kjell-Erik Eriksson – fiol
Janne Strömstedt – tramporgel

Triakel har allt sedan starten 1995 haft ett stort intresse för vistraditionen i den egna hembygden. Det har
bl.a. resulterat i skivorna Sånger från 63° N, Ulrikas Minne och Thyra. Förutom skivutgivning har gruppen
turnerat i ett tjugotal länder i Europa, Nord-amerika och Asien. Under 2018 ger Triakel konserter i Sverige,
Egypten, Tjeckien, Tyskland, Belgien, Italien och Norge. Triakel bjuder på en konsertupplevelse med både
humor, tyngd och ett fantastiskt samspel.

KAPELLSFOLK, fredag 20.00 (Svanen)
Kapellsfolk utgörs av studerande på folkmusiklinjen vid Härnösands Folkhögskola, under ledning av
huvudlärarna Ulrika Bodén, Emma Ahlberg Ek, Daniel Ek, Göran Månsson och Niklas Roswall.

FLORA FOLK OCH BLUEGRASS-ENSEMBLEN, lördag 17.30 (Trasten)
Dessa uppträdanden utförs av två av Sundsvalls Kulturskolas ensembler: Flora Folk och BlueGrass-ensemblen,
under ledning av Daniel Ek och Emma Ahlberg Ek
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