Nytt från Blekinge spelmansförbund
Låttävlingen
För er som inte var på Knutsfesten ville vi ta tillfället i akt att presentera resultatet av låttävlingen.
Vinnare i förra årets tävling blev Casper Davey. Han vann med en slängpolska som han kallat
SLÄNGPOLSKA EFTER THE CASP MAN. Noterna till den får du i detta brev.
Vi vill samtidigt inbjuda till årets låttävling. Sista datum för att lämna in bidrag är den 15 december.
Prisutdelningen kommer att ske på Knutsfesten nästa år. Lämna bidrag kan du göra på lite olika sätt.
Enklast är om du skriver noter i datorn och mejlar till någon i styrelsen. Bäst är både noter och inspelning för då hör vi också hur du tänker dig att det skall låta. Låt dock inte svårigheter att få iväg bidraget hindra dig. Har du problem med det så ta kontakt med någon av oss i styrelsen så löser vi det.

Årsmöte
11 mars hade vi årsmöte på Karlsnäsgården. Själva årsmötet var ett ganska ordinärt årsmöte. Anders
Smedenmark avgick ur styrelsen efter ett antal år. Vi tackar honom för hans insatser så här långt i
förbundet. Han kommer inte att försvinna helt utan kommer fortfarande att hjälpa till med både det
ena och det andra. Nyvalda i styrelsen är Anders Rimne, Möcklö och Monika Oredsson, Ronneby. Det
innebär att styrelsen består av Peter Svensson, ordförande, Daniel Smedenmark, vice ordförande,
Lennart Smedenmark, kassör, Anders Rimne, sekreterare, Magnus Olofsson, ledamot, Monika
Oredsson, ledamot, Andreas Persson, ledamot och Britt-Marie Davey suppleant.
Efter årsmötet fick vi en mycket intressant berättelse från Astrid Selling Sjöberg om projektet hon är
med och driver som heter BALTIC SEA INTER CULT. Ett projekt som handlar om brobyggande och
nätverksbyggande med folkmusiken som bärare. Projektet involverar ungdomar runt Östersjön som
bl.a. forskar i och funderar och diskuterar kring sina musikaliska rötter. Vill du läsa mer om projektet
så finns deras blogg på http://balticseaintercult.wordpress.com/ .

Noter och annat till försäljning
Titta gärna på hemsidan bland sakerna vi har till försäljning. Det har kommit till några nygamla artiklar. Bland annat har GRÖNA PÄRMEN och det gula häftet LÅTAR EFTER OLA I SKARUP 1823 – 1888 kommit
tillbaka igen. Om du inte har möjlighet att titta på sakerna via hemsidan så slå en signal till Peter
Svensson (0454-412 22 eller 0709-59 33 01) så får du en lista per post istället.

Konsert i Öljehults kyrka
Den 3 augusti träffas vi i Öljehults kyrka för att genomföra en konsert på samma sätt som tidigare
(mest spel och en liten andakt). Konserten börjar 18.00. Vi samlas 17.00 för att gå igenom och bestämma programmet. Alla spelar inte alla låtar så är ni några stycken som vill komma och spela ett
par låtar så var inte rädda för det. Det är bara välkommet med lite folk som inte brukar vara med.
Efter konserten blir det kaffe i församlingshemmet. Samtidigt med kaffet blir det lite låtspel och lite
spelmanshistoria berättad av Curt Johansson.

Slängpolska efter the Casp man
Casper Davey

   
     


        

   

 

                         

                           








                 











 


Blekingekväll med Rùl

Rùl består av Carina Klein, Astrid Selling Sjöberg och Jörgen Axelsson.

Vesperklockan, Ronneby
Fredag 25 maj kl. 19:00
Blekingsk folkmusik med tre av länets bästa.
Konsert, Fika (tag med fikakorg), Dans
Entré 40 kr för medl i Blekinge Spelmansförbund. 60 kr för övriga.
Arrangör: Blekinge Spelmansförbund.

Spelträffar i Hjortsberga församlingshem Johannishus!

Missa inte vårens sista spelträff i Hjortsberga:
Lördagen den 12 maj klockan 15.00
Som vanligt: Ta med instrument, fika och tankar på låtar du vill spela!

Den här gången kan vi öva på allspelslåtarna till
sommarens spelmansstämma i Kallinge. Och kanske
blir det vårvärme, så vi kan sitta ute under kastanjen
och spela.

Höstens spelträffar, lördagar klockan 15.00:
 22 september
 20 oktober
 17 november
Kom, kom och spela!

Spelmansstämma

Lönnamohagen, Kallinge
Lördag 11 aug kl. 14:00
Allspel, buskspel, möjlighet att spela till dans,
Fika, korv och glass finns att köpa

Kom och spela, dansa eller bara lyssna
Frivillig entré
Arrangörer
Blekinge Spelmansförbund och Kallinge hembygds- och folkdansgille

