
MEDELPADS FOLKMUSIKFÖRBUNDS 

SAMSPELSHELG 
på Sidsjö Hotell & Konferens 

18-20 oktober 2019 

FREDAG 
17.00-19.00 Middag i restaurangen (Anden), 120 kr 

19.00 Konsert: Kapellsfolk (Trasten), fri entré 

20.00 Konsert: Frifot (Svanen), 180 kr, yngre än 18 år och studerande: 80 kr 

Därefter möjlighet till dans och buskspel i Svanen och alla andra lediga lokaler 

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) 

09.30-16.30 Kurs i danser från Ragunda & Stugun arr. Sv. Folkdansringen Medelpad (Svanen), info och  
anmälan www.knatofs.eu  

12.00-13.30 Lunch i restaurangen (Anden), 140 kr 

13.00-14.30 Låt-workshop: Låtar från Rättvikstrakten med Per Gudmundson (Måsen), 150 kr 

13.00-14.30 Komp-workshop: Daniel Ek (allrummet 1tr upp i hotelldelen), 150 kr 

15.00-16.30 Låt-workshop med Emma Ahlberg (Måsen), 150 kr 

15.00-16.30 Vis-workshop med Ulrika Bodén (allrummet 1tr upp i hotelldelen), 150 kr 

16.30-18.30 Middag i restaurangen (Anden), 140 kr 

17.30-18.00 Konsert: Flora Folk (Trasten), fri entré 

18.15-18.45 Allspel (Trasten) 

19.00-19.30 Konsert: Irrbloss (Svanen), fri entré 

20.00 Konsert: AER – Ahlberg, Ek och Roswall (Svanen), 180 kr, yngre än 18 år och studerande: 80 kr 

Därefter möjlighet till dans och buskspel i Svanen och alla andra lediga lokaler 

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), 140 kr

http://www.knatofs.eu/


Information kring uppspelning för Samspelsmedaljen 

Anmälan: 
Anmälan görs via denna länk: https://forms.gle/HuoxieQz3ofwTJmj7 
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. 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FHuoxieQz3ofwTJmj7&data=02%7C01%7C%7C601307401eb248a1875d08d74d7b8f14%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637063065387085050&sdata=GMkFMTLTYzh689RIH75ya4sMOIdJSmMuROzaQ53XOOk%3D&reserved=0


MEDELPADS FOLKMUSIKFÖRBUNDS 

SAMSPELSHELG 

          18-20 oktober 2019 

 

MEDVERKANDE 

ÅRETS JURY 

MEDALJUPPSPELNINGAR, lördag 09.30-12.00 (Trasten) 

 

 

 

 
 

Siw Burman 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Olsson 

spelman och fiollärare i Åre kommun, bor i Tulleråsen i Jämtland. 

 

 

 

 

 

 

 

Henning Högberg  

saxofonist, spelman och musiklärare, Rättvik. 



WORKSHOPS  

 
Margareta & Leif Virtanen – Danser från Ragunda & Stugun,  
lördag 09.30 (Svanen) 
Ta chansen att lära dig några härliga danser ifrån östra Jämtland. Från Stugun får vi 
prova på: Gammalpolska, Slängpolska, Mellparing & Snoa till valsmelodi och från 
Ragunda får vi känna på: Gammalpolska, Bakmes, Ringländer & Kagge. Dessa 
danser är Diplomdanserna som ska dansas på Polskmärkesuppdansningen i 
Östersund 2020. 
 
 
 
Per Gudmundson – låtspel, lördag 13.00 (Måsen) 
Spelman, på egen hand och i konstellationer som Frifot och tillsammans 
med Björn Ståbi, Magnus & Ola Bäckström och Bengan Janson. 
Musikalisk hemtrakt är Rättvik vars fioltraditioner utgör grundton i en 
personlig spelstil som beskrivits som på samma gång kraftfull och lyrisk.  
Främsta inspiratörer och läromästare har varit spelmän som Paul 
Bäckström, Blank Anders, Påhl Olle, Perols Gudmund och Petters Erik. 
2006 mottog han Zornmärket i guld. 
  
 
foto: Viktor Gårdsäter 
 

Daniel Ek – komp, lördag 13.00 (allrummet 1tr upp i hotelldelen) 
Född och uppvuxen i lappländska Vuollerim. Han började spela gitarr som 
åttaåring och har studerat klassisk gitarr på musikhögskolan i Piteå. Förutom det 
klassiska gitarrspelet har Daniel även ägnat sig åt både renässansluta och elgitarr 
och spelar dessutom svensk säckpipa. Daniel bor numera i Sundsvall och är 
verksam som gitarrpedagog och musiker, bl a i AER - Ahlberg, Ek & Roswall, med 
Sofia Karlsson, Göran Månsson Band och tidigare i Ranarim. 
 
 
foto: Olle Melkerhed 

 

Emma Ahlberg Ek – låtspel, lördag 15.00 (Måsen) 
Emma Ahlberg Ek kommer från Sundsvall och är uppvuxen med folkmusiken. 
Hon framträder regelbundet i ett flertal grupper och sammanhang, bl a med  
AER - Ahlberg, Ek & Roswall, Ulrika Bodén, Folk All-in Band, Limbohofvet och 
Lars Bygdén. Sedan 2016 har hon även turnerat med sin egen folkmusikaliska 
uppsättning av fiolspelkvinnan Hillevi Öberg som var verksam musiker från 1920-
talet och framåt. Emma är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 
Sommaren 2010 blev hon riksspelman på medelpadslåtar.                        
 
foto: Olle Melkerhed 

 

Ulrika Bodén – folklig vissång, lördag 15.00 (allrummet 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.  
 
 
 
 
 

foto: Martin von Schmalensee 



ARTISTER 
 

Frifot, fredag 20.00 (Svanen) 

Ale Möller – Mandola och sång, etc. 

Per Gudmundson – fiol och sång 

Lena Willemark – fiol och sång 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Andrea Turander 

 

 

I Frifot möts tre av de mest färgstarka profilerna på den svenska folkmusikscenen, alla med djup 

förankring i traditionen. Gruppen bildades 1987 och har sedan dess genom framgångsrikt turnerande i 

Sverige och utomlands fått en bred publik, som sträcker sig långt utanför de vanliga folkmusikkretsarna. 

Tillsammans skapar de musik med stark nukänsla som ger nytt liv åt det gamla, utan att väja för vår egen 

tids tankar, känslor och uttryck. 

AER, lördag 20.00 (Svanen) 

Emma Ahlberg Ek – fiol  

Daniel Ek – Gitarr 

Niklas Roswall – Nyckelharpa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto: Olle Melkerhed 
 

Ahlberg, Ek & Roswall har med sitt bländande samspel, fantasifulla arrangemang och omsorgsfullt utvalda 
repertoar etablerat sig som en av de mest spännande och populära akterna på dagens folkmusikscen. 
Trion har rönt stora framgångar runt om i världen de senaste åren och gjort succé på flera av de största 
folkmusikfestivalerna. Deras musik kännetecknas av både pop- och barock- influenser, en stor klanglig 
bredd och ett alldeles oemotståndligt sväng.



 

KAPELLSFOLK, fredag 19.00 (Trasten) 
Kom och lyssna till folkmusiklinjen på 
Kapellsberg, Härnösands folkhögskola. 
Eleverna studerar på heltid för några 
av landets främsta folkmusiker och här 
får vi höra Josef Alhomsi på fiol, Frida 
Andersson på flöjt, Terese Bergstrand 
på flöjt, Isak Eriksson på fiol, 
Christoffer Parrow Melhus på flöjt och 
sång och Ylva de Mello på fiol.  
 
 
 
 
 
 

FLORA FOLK, lördag 17.30 (Trasten) 
Sundsvalls Kulturskolas folkmusikensemble under ledning av Daniel Ek. 
 
 

IRRBLOSS, lördag 19.00 (Svanen)  
Folkrockbandet Irrbloss med rötterna i Falun har varit 
aktiva sedan 2016 och utvecklat en unik stil genom att 
kombinera traditionell svensk folkmusik med en klassisk 
rocksättning. Lyssnaren bjuds på fiol och flöjt i ett 
dynamiskt samspel tillsammans med ett komp som ger 
kärna till varje melodi. Bandmedlemmarnas vägar möttes 
under gymnasiet tack vare en gemensam längtan efter att 
få spela folkmusik. Deras första inspirationskälla 
utgjordes, kanske inte helt oväntat, av mästarna i genren, 
Hoven Droven, som också står som upphovsmän till den 
första låten bandet spelade tillsammans. Sedan dess har 
de hittat egna stigar i folkrocksträsket och missar inte en 
chans att experimentera i sina arrangemang.  



SPONSORER: 

 

                

 

  
 

 



 


