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Knutsfest och Spelträffar 
Datum för Knutsfesten är nu bestämt. Så även vårens spelträffar. Året som har gått har vi ju låtit 

spelträffarna vandra runt mellan kommunerna i Blekinge. Detta har varit uppskattat därför väljer vi 

att fortsätta med detta koncept. Vi har också bestämt att fortsätta med söndagar istället för lördagar. 

På det viset hamnar det i ”ena änden” av helgen istället för mitt i. Det kanske gör det lättare att 

komma även om man är bortrest under helgen. Däremot har vi bestämt att slopa den första timmens 

utlärning. Därmed inte sagt att utlärning är helt utesluten. Den är dock inte så planerad som innan. 

Det är fritt fram för vem som vill lära ut en låt om det är så. Vi kommer inte heller att bjuda på fika 

utan var och en tar med sig sitt eget. Undantaget är 5/3 när det även är årsmöte. Då står vi för fikat.  

Separata inbjudningar till båda Knutsfest och spelträffar finns längre ner. Sätt upp dem på kylskåpet 

så du inte glömmer att komma. 

Konsert med Koraleriet 
Innan Knutsfesten den 14/1 blir det en konsert med Koraleriet. Koraleriet leds av Astrid Selling och 

Kristin Borgehed. På sin Facebooksida skriver de såhär om sig själva. ”Ett projekt med kvinnliga rös-

ter. Gamla protestantiska och katolska lokala psalmer i en modern halvsekulär sättning. Enstämmigt 

och flerstämmigt.” Konserten är precis som Knutsfesten i Slöjdhuset i Ronneby och börjar 16:30. Det 

blir en stunds paus emellan om man av någon anledning behöver det. Det går givetvis bra att bara 

komma på det ena eller det andra arrangemanget. 

Kallelse till årsmöte 
Härmed kallas du till årsmöte i Blekinge spelmansförbund den 5/3 2016 klockan 14.00 i Jämshögs 

medborgarhus. Dagordningen består av sedvanliga årsmötesförhandlingar. Alla möteshandlingar 

kommer att finnas tillgängliga via förbundets hemsida www.blekingespelman.se i tid innan mötet. 

Om du önskar handlingarna via post istället så kontakta ordförande Peter Svensson, kontaktuppgifter 

finns längre ner. Efter årsmötet fortsätter vi med spelträff. Vi bjuder även på fika i samband med 

detta.  

Om du vill skriva en motion om något som skall tas upp på årsmötet så skall denna vara styrelsen 

tillhanda innan januari månads utgång.  

Ta chansen att påverka förbundets framtid genom att komma på årsmötet.  

Kurs 
Den 1/4 är det planerat en spelkurs i Ronneby i Slöjdhuset. Lärare är Magnus Gustafsson, nybliven 

doktor i ”Polskans historia. En studie i melodityper och motivformer med utgångspunkt i Petter 

Dufvas notbok.” som avhandlingen heter. Tiden och kostnaden för kursen är inte spikad i nuläget 

men det blir en dagskurs och vi går ut och äter på stan vid lunch. Nivån tänker vi att den blir sådan att 

man nog bör ha spelat några år för att kunna tillgodogöra sig den. Håll koll på hemsida och Facebook 

där kommer mer info efterhand. Har du inte den möjligheten så hör av dig till någon av oss i styrelsen 

så informerar vi dig om vad som hänt. 



Spelmansstämma i Kallinge 
Även kommande år tänker vi oss en spelmansstämma i Kallinge. Datumet är satt till 12/8 så notera 

det redan nu. Några artister är inte bokade ännu men vi har börjat fundera lite. Har du några idéer 

och förslag så hör gärna av dig med dessa. 

Årsavgift och försäkring 
Inbetalningskort för årsavgift och instrumentförsäkring 2017 bifogas också. Sista inbetalningsdag är 

28 februari. 

Efterlysning 
Har du något liggande i dina lådor som på något vis handlar om folkmusik i Blekinge? Det kan vara 

noter, foton, filmer mm mm. Eller har du själv något att berätta? Tipsa oss. Vi vill gärna ta del av 

denna typ av material. Vi kan hjälpa till med avfotografering, överföring av film av olika slag till dvd 

och liknande uppgifter om vi bedömer att det du har är något som intresserar oss. Har du något i 

filmväg är det extra intressant för tillfället eftersom vi tänkte ha filmvisning efter årsmötet. 

Noter och annat till försäljning 
Titta gärna på hemsidan www.blekingespelman.se bland sakerna vi har till försäljning. Det finns cd-

skivor, kassettband, en dvd-film, noter, böcker och en del annat till bra priser. Om du inte har möjlig-

het att titta på sakerna via hemsidan så kontakta Peter Svensson, kontaktuppgifter längre ner, så får 

du en lista per post istället. 

Andra informationskanaler 
För dig som har e-post så har vi även en e-postlista som vi brukar använda för att skicka ut lite 

information mellan varven. Här kommer även information om saker som händer på andra ställen i 

landet som vi får reda på och skickar vidare. Om du anmäler din adress till listan så lovar vi att vi inte 

kommer att sprida adressen vidare på något vis. Anmäler dig gör du genom att skicka ett mejl från 

adressen du vill anmäla till gemiginfo-subscribe@blekingespelman.se därefter får du tillbaka ett mejl 

med instruktion om hur du går vidare.  

Om du har något du vill sprida information om så går det bra att skicka ett mejl till adressen 

gemiginfo@blekingespelman.se Detta går dock inte på automatik vidare till alla på listan utan det 

måste först godkännas av någon av de som har behörighet till detta. På detta viset kan det inte 

komma vilket skräp som helst på listan. 

Vi finns även på Facebook där vi sprider lite information om vad vi hittar på och lite annat också. Följ 

oss gärna där. Du hittar oss som blekingespelmansforbund. 

Har du några idéer eller synpunkter? Vill du vara med och göra något? 
Det finns plats för fler i styrelsen om du känner för det. Har du någon idé som passar i vår verksam-

het där du vill ha vår stöttning på ett eller annat vis? 

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.   



 

 

 

 

 

Knutsfest! 

Vi sopar ut julen med FEST på 

Slöjdhuset i Ronneby  

lördagen den 14 januari kl. 18.00. 

Ta med instrument, en maträtt till ett gemensamt 

knytisbord, tallrik, bestick, glas och dricka. 

Sedan dansar, spelar, sjunger, äter och 

leker vi så länge vi orkar! 

Hjärtligt välkomna!  
 




