
 Medelpads Folkmusikförbunds och SSR:s 

SAMSPEL i Sundsvall 
på Sundsvalls teater och Englaporten 

       6-10 oktober 2021 

ONSDAG 
20.00 Konsert med Bo Lyckligs Gammeldansorkester, arr: Club Frifolk (Estreet), 150 kr 

TORSDAG 
19.00 Konsert med Trio 324, arr: Svenska kyrkan (GA-kyrkan), fri entré 

FREDAG 
14.00-17.00 Masterclass för uppspelare (Sundsvalls kulturskola) 

Folkmusikerna Emma Ahlberg Ek och Daniel Ek finns till hands och ger 

samspelstips för uppspelare (i första hand för uppspelare men i mån av plats för 

andra intresserade). 

19.00 Konsert: Flora Folk, MittFolk, Kapellsbers Folkmusiklinje – Kapellsfolk och 
Dansföreställning med Agnes och Klara (Sundsvalls teater), 100 kr 

Viss servering kommer att finnas under fredagen. Fredagskvällen avslutas med jam i 
lokalerna på Sundsvalls teater, fri entré. 

LÖRDAG 
09.00-13.00 Medaljuppspelningar (Sundsvalls teater) 

13.30-15.00 Workshop 1 – Visworkshop med Ronja Grafström (Sundsvalls teater), 150 kr 
Workshop 2 – Hälsingelåtar med O'tôrgs-Kaisa Abrahamsson (Sundsvalls teater), 150 kr 

15.00-19.00 Tid för jurysamtal, jam, middag 

19.00-20.00 Medaljutdelning och medaljkonsert (Sundsvalls teater) 

20.00 Insläpp till FAB-konsert (Englaporten) 

21.00 Konsert med FAB, Folk All in Band (Englaporten), 220 kr 

Anmälningar till workshops görs på plats. Efter konserten – möjlighet att stanna och 
jamma. Viss servering kommer att finnas under lördagen och lördag kväll.  
Att lyssna till uppspelningarna, spela och dansa efter konserterna är gratis.  

SÖNDAG 
15.00 En Nordisk Historia, arr: projektet S:t Olavsleden (Sundsvalls teater), fri entré  

Lars T Johansson berättar och Ulrika Bodén, Niklas Roswall och Göran Månsson, sjunger 
och spelar i folklig ton. 



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 (ungdomar och studerande 200 kr),  
kan betalas kontant på plats, via Swish eller på  
plusgiro 473552-8. I avgiften ingår diplom, medalj. 
 

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 Samspel i Sundsvalls lördagseftermiddag finns möjlighet för uppspelande grupper att träffa juryn och 
höra deras utlåtande. Utdelning av medaljer sker på lördag kväll. De grupper som erhållit medalj ges möjlighet 
att 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 2021 sker uppspelningarna vid arrangemanget Samspel i Sundsvall (tidigare kallat 
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
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MEDVERKANDE 

ÅRETS JURY: 

 

 

 
 

 

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 & MASTERCLASS: 

 
Ronja Grafström – Visor, lördag 13.30 (Sundsvalls teater) 
Ronja undervisar ofta på kurser, läger och workshops till vilka hon skriver,  
skapar och arrangerar eget och traditionellt material. I undervisningen är 
människorna och mötet runt samt i musiken viktigt. På kurs med Ronja lärs  
texter och melodier ut på gehör, dessutom fokuserar arbetet också på de  
viktiga detaljer som gör visorna till musik istället för bara ord och toner i följd. 
Sväng, ornamentering, frasering och klang är några av de verktyg som du som  
deltagare får utforska. 
 
 

 
 
 
 

O'tôrgs-Kaisa Abrahamsson – Låtspel, lördag 13.30, (Sundsvalls teater) 
O'tôrgs-Kaisa Abrahamsson bor i  Bergsjö och har spelat fiol i ett halvt 
sekel. Är riksspelman med Zornmärket i guld. Genom Bergsjöbygdens 
spelmanslag och dess forne ledare Helge Nilsson, kom hon tidigt i 
kontakt med låtarna i nordöstra hörnet av Hälsingland. Av Helge fick hon 
höra om de gamla spelmanslegenderna och känna vingslagen från flydda 
tider. Att på sitt sätt tolka, bevara och föra den traditionen vidare, har 
alltid varit målet med hennes musik. Att slå an en polsketon i någons 
hjärta är underbart. Då känner hon sig lyckligt lottad som spelman. 
foto: Micke Andersson 

 
 
 
 

Daniel Ek – Masterclass, fredag 14.00-17.00 (Sundsvalls kulturskola) 
Daniel Ek är 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 Matfors och är 
verksam som gitarrpedagog och musiker, bl a tillsammans med Sofia Karlsson, 
Ahlberg, Ek & Roswall, Ulrika Bodén och tidigare i Ranarim. 
 
 
foto: Olle Melkerhed 

 
 
 
 

Emma Ahlberg Ek – Masterclass, fredag 14.00-17.00 (Sundsvalls kulturskola) 
Emma Ahlberg Ek kommer från Sundsvall och är uppvuxen med folkmusiken. 
Hon är med sitt mångfacetterade musikerskap och personliga spelsätt en av de 
mest intressanta musikerna på dagens folkmusikscen. Utöver sitt eget 
hjärteprojekt kring Hillevi Öberg, framträder Emma regelbundet i en rad grupper 
och sammanhang, bland annat med Ahlberg, Ek & Roswall, Ulrika Bodén, Folk 
All-in Band och Lars Bygdén. Emma är utbildad inom folkmusik och klassisk violin 
vid Malungs Folkhögskola, Musiklinjen Kapellsberg och Kungliga Musikhögskolan 
i Stockholm. Sommaren 2010 blev hon riksspelman på Medelpadslåtar.                    
foto: Olle Melkerhed 

 

 



ARTISTER: 
 

Trio 324: , torsdag 19.00 (GA-kyrkan) 
Trio 324 består av Ida Rissanen (fiol), Mats Håkansson (dragspel) samt Johan Herskind (kontrabas) De kommer 
att framföra delvis egenkomponerad folkmusik på denna höstkonsert. Ida och Mats ingår även i konstellationen 
Trio 323, varifrån en del av repertoaren är hämtad 
 
 

Bo Lyckligs Gammeldansorkester, onsdag 20.00 (Estreet)  
Glad musik spelad av en lycklig orkester. Vi hoppas kunna dela med oss av spelglädjen till dig kära lyssnare. Bo 
Lyckligs Gammeldansorkester, som består av fyra femtedelar Hoven Droven. Här är det dock inte folkrock som 
står på schemat, utan ett mer akustiskt sound. Vi kommer att få njuta av svängiga polskor, schottis, snoa och 
lite swing. Det kommer garanterat att bli svårt att sitta still! 
 
 

Flora Folk, fredag 19.00 (Sundsvalls teater) 
Det här är Sundsvalls kulturskolas folk-och världsmusikelever som leds av Daniel Ek. Den senaste tidens 
världsläge har påverkat gruppens sammansättning och numerär men nu är de här för att bjuda oss på sin musik. 
 
 

MittFolk, fredag 19.00 (Sundsvalls teater) 
MittFolk bildades 2009 som ett band med rötterna i den västernorrländska folkmusiktraditionen där ungdomar 

utifrån kulturell bakgrund bidrar med sina erfarenheter till bandets utveckling och förhoppningsvis till något som 

inte gjorts i Västernorrland förut. Folkmusiktraditionen i länet, invandrad och nyskriven folkmusik ska 

tillsammans med den musikaliska friheten vara utgångspunkten för verksamheten. MittFolk träffas varje månad 

för repetitioner och ofta med gästlärare. Har gjorts stor succé på bland annat Urkult och Umeå folkmusikfestival. 

Hösten 2012 åkte MittFolk till Japan och gjorde där stor succé! 

 

Kapellsfolk, fredag 19.00 (Sundsvalls teater) 
Lyssna till årets folkmusikelever från Härnösands folkhögskola. En gång i tiden startade violinisten och 
spelmannen Röjås Jonas musikutbildningen på Kapellsberg. Sedan några år tillbaka är folkmusiken åter på Kapells 
och i år är det rekordmånga elever; med heltid, deltid och distanskurs över 60 folkmusiker. 
 
 

Dansföreställning med Agnes och Klara, fredag 19.00 (Sundsvalls teater)  
Agnes & Klara är en dansduo som uttrycker och 
spelar svensk folkmusik med kropparna som sina 
instrument. Agnes Rodhe, ursprungligen från Falun 
och Klara Andersson från Matfors utanför Sundsvall 
har ett stort intresse av att utforska dans samtidigt 
som de njuter av att även få snurra i timmar på 
danskvällar och stämmor. De är båda utbildade vid 
Eric Sahlström institutet, och kandidatprogrammet i 
danspedagogik med inriktning folkdans vid 
Stockholms konstnärliga högskola. Efter examen 
våren 2019 bildade de dansduon Agnes & Klara för 
att gemensamt fortsätta fördjupa intresset för dans 
och musik. Våren 2020 hade de premiär av “En 
danskonsert” i Malmö. Agnes och Klara undervisar 
också i dans, både tillsammans och separat. 
 
Musiken framförs av Alma Olsson. Hon har utbildat 
sig på Musikhögskolan i Malmö och medverkade 
med sitt dansanta fiolspel på duons debutkonsert 
våren 2020. 



FAB: lördag 21.00 (Englaporten) 

Folk All-in Band (FAB) är storbandsversionen av traditionell folkmusik i fullt ställ. Ett mäktigt rytmiskt samspel 

och stråkar i pardans med en svetsande brassektion får klassiska folklåtar att kännas som om de spelas på 

riktigt för första gången. FAB nytolkar traditionen och resultatet är en spelmansfest du sent ska glömma. 

 
 
 

En Nordisk Historia, söndag 15.00 (Sundsvalls teater) 
St. Olav var inte bara helgon – han var också en våghalsig 
äventyrare som reste över stora delar av Europa och ofta 
befann sig i situationer och sammanhang av storpolitisk 
karaktär. Men hur tänkte han? Och vad tyckte han? Om 
sin samtid och om de människor han mötte på sina resor. 
Hur såg egentligen vägen till helgonskapet ut? Följ med 
på en spännande resa tillbaka till 1000-talet och till ett 
Europa som såg väldigt annorlunda ut jämfört med idag.  
Lars T Johansson berättar och Ulrika Bodén, Niklas 
Roswall och Göran Månsson, sjunger och spelar i folklig 
ton.



SAMARBETSPARTNERS & SPONSORER: 



 


