Luleå Hembygdsgille inbjuder till

45:e Spelmansstämman
n i Gammelstad

15-16-17 juni 2018
Som alltid: helgen före midsommar!
Vi bjuder in dig som spelman, dansare, sångare, lyssnare, veteran, nybörjare, gammal
som ung. Vi har återigen laddat för en intensiv helg med många möten mellan gamla
och nya vänner! Och härlig musik och dans, samt naturligtvis buskspel!
Fredag 15 juni
18.30

20.00
22.00

Folkmusikkonsert i Nederluleå kyrka, med
MäSä-Duo från Finland och
spelmannen och berättaren Thomas Andersson
Dans i Gillestugan Rutviksvägen 11
Workshop Allspelslåtar – i logen vid Gillestugan

Lördag 16 juni
12.00
16.00
19.30
Söndag 17 juni
11.00
12.15
15.00

Workshops,

lördag 10.00-11.45

Alla workshops är kostnadsfria och ingen föranmälan krävs.
Plats: Hägnan, se anslag på Stämmobyrån för att hitta rätt lokal.

MäSä-Duo.
MäSä-Duo är en duo som kombinerar det nya med traditionell folkmusik, allt
med kärv Österbottnisk ton. Folkmusikern Kyösti Järvelä med sitt fasta grepp
om fiolen möter Lauri Kotamäkis snabba rytmer på dragspel. Deras musik är fylld med
fart, farliga situationer och utsvävande känslor sprungna ur den genuint finska
folkmusiken.

Folklig sång med Göran Mattsson.
Fina och fula visor och annat smått och gott.

Stämman öppnas – Allspel
Dagens program avslutas av Thomas Andersson med
berättarföreställningen ”Legender” i rundlogen.
Dans och spel i Gillestugan
Folkmusikgudstjänst i Nederluleå kyrka
med medverkan av spelmän.
Kyrkmarsch till Hägnan, allspel från stora scenen
Stämman avslutas

Folkmusikkonserten – entré 200 kr
Spelmansstämman – entré 40 kr, spelmän gratis
Uppställningsplats finns för husvagnar/husbilar, gratis.
Frukost serveras i Gillestugan kl 07.30-10.00
Logi som du bokar själv:
Gammelstads Gästhem: www.gammelstadsgasthem.se
Sunderby Folkhögskola: www.sunderby.fhsk.se
Örnvik hotell & konferens: www.ornviken.se
Mer info:
www.spelmansstamman.se

Durspel, Per Stenelund
Per Stenelund, från Avan, är en känd dragspelsprofil och initiativtagare till
“Buskspel i Norr”. Han visar och berättar om hur durspel fungerar och ger en
introduktion i konsten att spela detta instrument.

Prova på danser från Balkan,
Elisabet och Bengt Martinsson, Luleå, lär ut traditionella danser från balkanområdet,
d.v.s. forna Jugoslavien, Grekland, Albanien, Bulgarien, Makedonien. Suggestivt och
medryckande till fantastisk musik!

