Sommaren 2022
2022-05-07
Anna Möller & Ebo Krdum
Oslättfors Kyrka - Kl. 18.30 – Fri entré!
Frivillig swish till Oslättfors kyrka som drivs ideellt.
Köp lite fika efter konserten på Lugnet medan GUF repeterar.
Mer information: https://www.facebook.com/events/1920078408191553/
2022-05-07
Träd in i Dansen
En svensk folkdansmässa och folkmusikaliskt spel
Hille Kyrka - Kl. 18.00 – Fri entré!
På denna ”folkdansmässa” medverkar musiker, musikanter, körsångare och dansare i en föreställning i
kyrkan som pågår ca 1,5 timmar! Medverkande: Körledare Emma Wallerberg, och Anton Linnerhed, Pianist/
Kantor Marianne Hein-Nordström, Fiol, Kristina Selinder, Christer och Anette Dahlbom, Bas Curt Jillebo,
Dragspel Bill Miles, Körsångare från Hille och Hamrånge kyrka, dansare från Rillens Folkdanslag
2022-05-08
Träd in i Dansen
En svensk folkdansmässa och folkmusikaliskt spel
Hamrånge Kyrka - 817 40 Bergby (25:ans buss från Gävle)
Kl. 11.00 – Fri entré!
Arrangör: Gästrikekustens pastorat
Samma info och medverkande som ovan!
2022-05
Kurser i dragspel, durspel och gitarr
• Kurs i dragspel eller durspel med Britt-Marie Jonsson. 80 kurstillfällen, start i maj 2022.
• Låtspel på gitarr med Simon Larsson. 40 kurstillfällen, start tidigast i maj 2022.
Kursprojekt Gästrikland startade hösten 2021. Andra kursledare är exempelvis Lisa Rydberg, Evelina
Höglund Åström, Anders Jonsson, Christoph Neugebauer, Kjell Söderlind mfl.
I höst planeras även att erbjuda ännu fler nybörjarkurser, för vuxna i fiolspel, nyckelharpa, sång och även
dans. Sandvikens Spelmanslag, folkdanslaget Rillen och folkdanslagens distriktsorganisationen Gästriklands
Folkdansring samarbetar om kursverksamheten som är döpt till Kursprojekt Gästrikland.
För mer information och anmälan: https://www.sandvikensspelmanslag.se/
2022-06-03 till och med 2022-06-05
ÅRSUNDARUSCHEN - 10-ÅRSJUBILEUM!!!
Strandbaden, Årsunda
Går av stapeln i pingst 3-5 juni 2022! Tre dagar av musik, dans, konserter (med bland andra Lykke, GUF och
Låtstugan!), utdelning av Jernbergsmedaljen, mat och dryck, fika, buskspel, mer musik och dans - kort och
gott en riktig trivselhelg! Övernattning finns att boka.
Mer information kommer löpande: https://arsundaruschen.com/
https://www.facebook.com/events/964883730834773
2022-06-06
SAW, Tennstopet

Spelmansafterwork i trevlig pubmiljö. Mat, dryck och musik.
2022-06-29
Fäbodkonsert
Ödmårdens Stavkyrka, Oklagård, Ockelbo, kl. 19.00
Konsert och poesi, med Julia Woxberg, Bernt Lindström, Victora Törnqvist & Peter Grind.
Mer information kommer löpande: https://www.oklagard.se/
2022-07-04
SAW, Tennstopet
Spelmansafterwork i trevlig pubmiljö. Mat, dryck och musik.
2022-07-09
Spelmansstämma – Hille Hembygdsgård
Kl 12.00 – 17.00 – Fri entré!
Kom och spela, fika och njut vid natursköna Hille Hembygdsgård. Äntligen återuppstår stämman igen efter 2
års pandemiuppehåll. Passa på att skriva upp er på spellistan, varje grupp eller solist får 15 minuter till
förfogande för spel eller sång. Det finns även grillade hamburgare, pannkakor m.m. att köpa på
hembygdsgården.
Mer info kommer löpande: https://www.hembygd.se/hille
2022-07-15
Thomas von Wachenfeldt
Susanne Rosenberg
Ödmårdens Stavkyrka, Oklagård, Ockelbo
Konsert med Thomas Wachenfeldt, fioler, samt visor med Susanne Rosenberg.
Mer information kommer löpande: https://www.oklagard.se/
2022-07-16
Viskurs på Oklagård
Oklagård, Ockelbo
Viskurs, kl. 10.00-12.30 med Susanne Rosenberg.
Anmälan sker till Lotta Arnar: arnarslotta@gmail.com
2022-07-16
Hembygdsdag och Pål-Anders-stämman!
Pålsgården, Hembygdsgård, Ockelbo
Kl. 11.00 och framåt!
Spelmansstämma och hembygdsdag. Mer detaljer kommer senare.
• Pålsgården öppnar för besökare kl 11.00. Under dagen är det öppet i Lanthandelsmuseet, Pålsgården, och
Soldattorpet. Lokala entreprenörer visar och säljer produkter. Smeden Kent Söderström håller fyr och smider
i den lilla gårdssmedjan. Det bakas i och säljs bröd från den vedeldade bakugnen i Nastun. Kafé, loppis,
vävning, tovning, barnaktiviteter och mycket mer planeras under hela dagen. Fri entré.
• Vid 14:00 inleds scenprogrammet - mer information om detta kommer. Fri entré.
• Omkring 17:00 blir det paus i programmet för att besökare och funktionärer ska kunna äta medhavd picknik
på platsen eller besöka någon av våra lokala restauranger på Wij Trädgårdar eller Sjöbacken.
• Vid 19:00 fortsätter festen på Pålsgården med Pål-Andersstämman med kortare konserter i finnskogstema,
öppen scen, dans på logen, berättarstuga/visstuga i Pålsgårdsbyggnaden mm. Entré till kvällens program är
50 kr. Gratis för spelmän.

• Mer information kommer löpande:
https://www.hembygd.se/ockelbo

https://www.facebook.com/ockelbohembygdsforening/
https://www.facebook.com/events/430108555593035/
2022-07-23
Lars-Ors-gården, spelträff
Spelträff på Lars-Ors-gården i Oppala. Medtag eget fika.
Mer information kommer senare.
2022-07-30
Woxbergs Musikcafé
Oklagård, Ockelbo
På logen, kl.19.00.
Mer information kommer löpande: https://www.oklagard.se/
2022-08-01
SAW, Tennstopet
Spelmansafterwork i trevlig pubmiljö. Mat, dryck och musik.
2022-08-05 - 06
Folkmusikfest i Stjärnsund!
Efter att ha varit tvungna att ställa in Folkmusikfesten både 2020 och 2021 hoppas arrangörerna att nystarta
2022 med ett späckat program. Ambitionen är att Folkmusikfesten i Stjärnsund ska äga rum 5-6 augusti
2022.
Mer information kommer löpande: https://www.folkmusikfestenistjarnsund.se/
2022-08-07
Ovansjödagen - Ovansjö hembygdsförening 100-år
Ovansjö hembygdsgård. Mer information kommer senare.
2022-08-13
Stjernklart
Oslättfors. Sedvanlig spelmansstämma på Lugnet i Oslättfors, konserter, café, eldstuga, låtflotte med mera.
Mer information kommer senare: https://lugnet.org/
2022-08-13
AXMAR 350 - Lisa, Lena & Lisa möter Gävle Symfoniorkester
Lisa Långbacka, Lena Willemark, Lisa Rydberg
Gävle Symfoniorkester
Under ledning av Bertil Fält
Mer information och biljetter: https://www.gavlekonserthus.se/konserter/axmar350/
2022-08-17
Spelträff
Kalvsnäs Kvarn. Mer information kommer senare.
2022-08-21

Ödmårdens dag!
Oklagård, Ockelbo
Välkommen till ett mindre millenniummingel bland vikingar, riddare, spelmän, hantverkare och byfolk.
Program och tid ej färdigt. Tidigare år har det varit spelträff, spelmansfrukost, med mera.
Mer information kommer löpande: https://www.oklagard.se/
Inget datum än - Spelträff, Bro fäbodar
Inget datum än - Spelträff, Jansasgården
Mer information kommer senare.

