Premiär:
Inbjudan till Årsundaruschen 2012
– en ny spelmansstämma i Gästrikland.
Spelmän från hela Mellansverige samlas i Årsunda för att lära känna
Gästriklands folkmusikskatt.
Gästrikland har en lång och rik spelmanstradition, med många rikskända spelmän, och har
även i dag många skickliga utövare av folkmusik. Landskapet saknar dock en
spelmansstämma liknande de som finns i våra grannlandskap, där spelmän kan samlas för att
dela med sig av sina låtar och lära av varandra.
”När vi är ute på spelmansstämmor ute i landet och möter andra spelmän, möter vi ofta ett
stort intresse och nyfikenhet på ”våra” låtar, och även hos den musikintresserade allmänheten
märker vi ett ökat intresse för folkmusiken” säger en representant för arrangörerna. ”Torsdag
24 maj kommer vi också att synas ”på stan” runt om i Sandviken, för att ge smakprov och
informera om programmet”.
.
Ett antal representanter för olika spelgrupper har därför – med stöd av bl. a Leader
Gästrikebygden och Studieförbundet Vuxenskolan, Göranssonska Stiftelserna och Lars
Bucans kulturstiftelse - bjudit in till en ny spelmansstämma, som kommer att gå av stapeln
25-26 maj på Strandbaden i Årsunda. Namnet på stämman - Årsundaruschen – kommer från
en låt av spelmannen Julius Hillman från Oslättsfors.
Information och inbjudan har gått ut till spelmän och organisationer lokalt och i grannlänen,
och har redan resulterat i ett stort antal bokningar och intresseanmälningar.
Man börjar redan på fredagen kl 18.00, men då med mer spontant spelande - ”buskspel”
Lördagen startar klockan 10.00 med kurser där spelmän på durspel får lära sig låtar från
Gästrikland och en kurs där man får lära känna sandvikenspelmannen Joel Rådberg, som även
kommer att presenteras genom en nyutgiven bok och CD-inspelning.
Det allmänna programmet startar kl 13.00, och börjar med allspel, där alla kan delta – noter
och inspelningar har skickats ut till alla förhandsanmälda. Därefter blir det uppspelning av
olika grupper. Klockan 18.00 blir det ett nytt allspel, och dagen avslutas sedan med dans där
de olika spelgrupperna står för musiken.
Arrangörerna hoppas att den nya spelmansstämman skall bli en tradition, som ökar kunskapen
om och intresset för den gästrikska folkmusikskatten.
För mer information om evenemanget, kontakta:
Ulla Haglund

070- 370 68 89

eller arsundaruschen@hotmail.com

