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Blekingska framgångar vid Zornmärkesuppspelningarna
Återigen vill vi uppmärksamma och gratulera Karin Svensson Nordberg från Stora Mellösa (ursprungligen från Sölvesborg). Förra året fick hon ju diplom efter brons vid uppspelningarna i Borås. I år spelade hon upp igen i Tobo och lyckades få ett silver och kan därmed även kalla sig riksspelman. Juryns
motivering lyder ”för skickligt och dansant spel av blekingelåtar”. Missa inte chansen att lyssna på
Karin i sommar. Hon är en av artisterna som kommer till stämman i Kallinge i augusti.

Konsert i Backaryds kyrka
Den 2/8 är det dags för vår sedvanliga kyrkospelning. I år är det i Backaryds kyrka. Det blir mest musik men även en liten andakt. Vi samlas kl 17:00 och gör upp programmet. Kl 18:00 börjar sedan det
hela. Efteråt blir det kaffe i församlingshemmet där det förutom kaffet blir mer musik och spelmanshistoria. För att ha lite koll på hur många som kommer så vill vi att du anmäler dig om du tänker vara
med. Det gör du till David Adam antingen på tel. 0723-10 84 05 eller mejl david@borderpiper.com
senast 26/7. Hoppas vi blir många som träffas i Backaryd.

Ny spelmansstämma i Blekinge
Du har väl inte missat att det startar en ny stämma i Blekinge i år, Ljungbackastämman. Den äger rum
den 21/7 med start kl 15:00 i Ebbalycke i trakterna av Gammalstorp utanför Sölvesborg. Mer information hittar du på www.ljungbackastamman.com .

Spelmansstämma i Lönnamohagen, Kallinge
Även i år blir det spelmansstämma i Lönnamohagen i Kallinge. Det blir den 10/8 med start kl 14:00.
Det blir som förra året allspel, scenspel, buskspel och dans. Kallinge hembygds- och folkdansgille är
även i år medarrangörer och kommer att fixa fikaservering. Årets artister, alla med någon form av
blekingeanknytning, är Nina Perez, i vanliga fall en av medlemmarna i Mattias Perez trio MP3, Karin
Svensson Nordberg, nybliven riksspelman med rötterna i Blekinge samt Marga’s som är en ny fräsch
grupp med unga musiker. Kom och var med på ett eller annat sätt. Vill du hjälpa till med förberedelserna så träffas vi kl 10:00. Annars kan du väl hjälpa till genom att sätta upp den medskickade affischen på något bra ställe. På hemsidan finns den också så kan du ladda ner den och skriva ut fler om
du har svårt att bestämma dig för var du ska sätta den. Noter till allspelslåtarna hittar du också både
medskickat och på hemsidan.

Spelträffar i Hjortsberga
Spelträffar i Hjortsberga församlingshem blir det i höst också. En separat inbjudan till detta hittar du i
detta utskick. Låtar vi ofta återkommer till på spelträffarna finns på www.folkwiki.se/Lista/1 .

Låttävlingen
Årets låttävling är igång. Tanken är att det skall vara en låt i Blekingsk tradition. 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.

Spelmanstävling nästa år
Nästa år är det vår tur i Blekinge att arrangera Pelle Fors-tävlingen. Den har flyttat runt mellan de
förbund som är med i området den berör. Tävlingen kommer att arrangeras i samband med Midvintertonfestivalen i Olofström 8 februari nästa år. Man kan tävla i solo- eller gruppspel på akustiskt
instrument inför jury och publik. Man tävlar med två låtar, varav minst en slängpolska, i sydöstsvensk
tradition dvs låtar från Närke, Sörmland, Östergötland, Gotland, Småland, Blekinge, Skåne eller
Halland. Alla akustiska instrument, inklusive sång och trall är välkomna. Pricka för detta datum och
börja leta låtar att tävla med. Mer info om tävlingen kommer i höst.

Spelgrupper på hemsidan
Vill du ha en notis om din spelgrupp på förbundets hemsida? Det kan vara en länk till er egen hemsida, en beskrivning om vilka ni är, när ni träffas, vad ni spelar, om ni åtar er spelningar, kontaktuppgifter till er eller något annat som gör att folk hittar er. Skicka ett underlag till Peter. Kontaktuppgifter
finns längre ner.

Noter och annat till försäljning
Titta gärna på hemsidan www.blekingespelman.se bland sakerna vi har till försäljning. Det finns cdskivor, kassettband, noter, böcker och en del annat till bra priser. Om du inte har möjlighet att titta
på sakerna via hemsidan så kontakta Peter Svensson, kontaktuppgifter längre ner, så får du en lista
per post istället.

Har du något att berätta?
Har du varit med om något i folkmusikblekinge eller med anknytning till folkmusikblekinge? Vill du
dela med dig av detta till oss andra medlemmar i förbundet. Skriv och berätta om det så kanske vi
kan ta med det i nästa sådant här utskick. Du behöver inte tänka på avstavning, radbrytningar och
liknande när du skriver utan det fixar vi när det infogas ihop med övrig text. Det enda du behöver
göra är styckeindelning, och så skriva förstås.

Har du några idéer eller synpunkter?
Hör av dig till ordförande Peter Svensson enklast via mejl till ordf@blekingespelman.se via vanlig post
till Vinbärsvägen 15, 293 41 Olofström eller på telefon 0709-59 33 01. Du kan också höra av dig till
någon annan i styrelsen om du hellre vill det.

Spelträffar hösten 2013
I Hjortsberga församlingshem, Johannishus.
Följande lördagar träffas vi och spelar låtar ihop mellan kl 15 och 18:
14 september
19 oktober
16 november
7 december
Ta med instrument, lite fika och gärna förslag på låtar vi kan spela!
Vi turas om att komma på låtar, och vi brukar också lära ut en och annan låt.

Hjärtligt välkomna alla!

