
Luleå Hembygdsgille inbjuder till
43:a 43:a Spelmansstämmann i Gammelstad

17-18-19 juni 2016
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 naturligtvis härlig musik och dans! 
Fredag 17 juni

18.30 Folkmusikkonsert i Nederluleå kyrka, med
”Storis och Limpan Band”: Magnus Holmström, 
nyckelharpa och Tomas Lindberg gitarr, - samt
Anders Hällström och Kristina Bergström.

20.00 Dans i Gillestugan Rutviksvägen 11
    22.00 Workshop Allspelslåtar – i logen vid Gillestugan
Lördag 18 juni

12.00 Stämman öppnas – Allspel 
16.30-17.00 Dagens program avslutas med allspel
19.30 Dans och spel i Gillestugan

Söndag 19 juni
11.00 Folkmusikgudstjänst i Nederluleå kyrka
     med medverkan av spelmän.medverkan av spelmän.
12.15 Kyrkmarsch till Hägnan,  allspel från stora scenen
15.00 Stämman avslutas

Folkmusikkonserten – entré 200 kr 
Spelmansstämman – entré 40 kr, spelmän gratis
Uppställningsplats för husvagnar/husbilar - pris 100 kr 
Frukost serveras i Gillestugan kl 07.30-10.00

Logi som du bokar själv:
Gammelstads Gästhem:  info@gammelstadsgasthem.se 
Sunderby Folkhögskola: www.sunderby.fhsk.se
Örnvik hotell & konferens: www.  ornviken.se  

Mer info:   www.spelmansstamman.se 
Anmälan:    info@spelmansstamman.se  eller tel:  076-140 88 55 

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.

                     

     Med ”Storis och Limpan Band”                 
Vi får  träffa och spela tillsammans med flerfaldige världsmästaren på nyckel-
harpa, Magnus Holmström bördig från Bullmark i Västerbotten, och hans 
ackompanjatör Tomas Lindberg. Troligen delas denna workshop i en låtdel 
och en komp-del.

     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.   

      Vissång med Mats och Gunilla                                      
Mats och Gunilla presenterar det senaste låthäftet från Norrbottens Spelmans-
förbund som innehåller gamla visor som sjungits i länets olika kommuner i 
gamla tider.

      ”Dans för livrädda”  Lördag, tid enligt program 
Carin Ehelmsdotter och Anna Nordesjö från Umeå låter alla känna musiken, 
rytmen och takten i kroppen. Vi går, vi står, vi lyssnar. Vi tar nog också några 
danssteg av bara farten. Allt gör vi under lättsamma former utan krav på 
förkunskaper. Och roligt har vi! 

      Folklig dans          Lördag, efter "Dans för livrädda" 
Inga förkunskaper krävs. Ledare Jonas Nilsson och Lisa Backman, Luleå
Hembygdsgille.
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