FOLKMUSIKALISKT KALENDARIUM SOMMAREN 2021
-------------------------------------Kort sammanställning-----------------------------------------2021-07-17 - Ockelbo Hembygdsförening fyller ju 100 år! Pålsgården, Ockelbo
2021-07-21 - Konsert med Lykke, Hyttan i Jädraås
2021-07-22 - Konsert med Wretlings spelmän, Hille Kyrka
2021-07-24 - Spelträff! Lars-Ors-gården, Oppala
2021-07-25 - Konsert med Swung (Görgen Antonsson, Bertil Fält, Urban Andersson), Axmar hytta
2021-07-28 - Spelträff! Bro fäbodar, Storvik
2021-07-28 - Konsert med Tove Lindström & Olov Stadell, Ockelbo kyrka
2021-07-31 - Spelträff! Storvik
2021-08-02 - SAW, Tennstopet
2021-08-04 - Konsert med Julia Woxberg & Bernt Lindström, Ockelbo kyrka
2021-08-07 - Spelstämman STJERNKLART, Lugnet i Oslättfors
2021-08-11 - Konsert med Kvinnfôlk, Pålsgården, Ockelbo
2021-08-14 - Konsert med Lena Willemark, Lisa Långbacka och Lisa Rydberg, Axmar hytta
2021-08-18 - Spelträff! Kalvsnäs kvarn, Torsåker
2021-08-22 - Invigning av Ödmårdens Stavkyrka + Spelmansfrukost, Oklagård, Norrbo, Ockelbo
2021-09-11 - Konsert med Sara Parkman, Gasklockorna, Gävle
2021-09-19 - Konsert arrangerad av Musikhuset & Folkgävlar, artist TBA
2021-10-15 - Konsert arrangerad av Folkgävlar och GFF, artist TBA
---------------------------------DETALJERAD INFORMATION-----------------------------------------

Lördag 2021-07-17 - Pålsgården, Ockelbo
Ockelbo Hembygdsförening fyller ju 100 år!
Gården har öppet för visning och kafé från kl 11:00
Kl 14:00 blir det flagghissning och tal, presentation av hantverk m.m. samt spelmansmusik. Senare på kvällen blir det
enkelt scenprogram och öppen scen.
Alla spelmän som kan och vill vara mer att förgylla denna dag och kväll med buskspel m.m. är välkomna!
Mvh Julia Woxberg och Ockelbo Hembygdsförening

https://www.hembygd.se/ockelbo
https://www.facebook.com/ockelbohembygdsforening

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onsdag 2021-07-21 - ”Lykke” - Hyttan i Jädraås, kl. 19:00
Evelina Höglund Åström på femsträngad fiol. Lovis Jacobsson på tolvsträngad gitarr & cittern
https://www.facebook.com/lykkefolk
Välkommen till ”Musik i sommarkväll”, onsdagar i Ockelbo. (Se fler konserter i serien löpande i kalendariet!) Kl
19.00, ca en timmes musik med kort andakt. Vi följer Folkhälsomyndighetens regler. Med reservation för ändringar.
Frivillig kollekt går till Kyrkomusiken i Ockelbo församling. Alla konserter genomförs i samarbete med Sensus
studieförbund.
Mvh Gustav Ödegården-Richter, Svenska Kyrkan, Ockelbo
Hela vårt program står här: https://www.svenskakyrkan.se/ockelbo/musik-i-sommarkvall-2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Torsdag 2021-07-22, 19:00, Hille Kyrka
Konsert med Wrethlings spelmän
Fri entré, max 90 besökare, först till kvarn!
Varmt välkomna till konsert i Hille kyrka med Wrethlings Spelmän som spelar en musik som är djupt rotad i
Gästriklands Folkmusiktradition. Spelledaren är Tony Wrethling, Riksspelman med Zornmärket i guld. Övriga spelmän
i gruppen är, Christer och Anette Dahlbom, Bosse Lundgren samt Kristina Danielsson, alla med lång musikerfarenhet.
Det här blir en annorlunda kyrkokonsert med kraftfullt sväng. Under kvällen bjuds på musik från bl.a. HammarbergsHans, Jernbergs, Lindblads repertoar. Det är fri entré till kyrkan men skänk gärna en slant till kollekten.
Välkomna, mvh Christer, Anette, Tony, Kristina
och Bosse.

https://www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat/hille-kyrka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lördag 2021-07-24, Lars-Ors-gården, Oppala, kl. 12:00-17:00
Spelträff! Buskspel och spontana jam i underbar miljö på vackra Lars-Ors i Oppala. Tag med eget fika. Vi fokuserar på
att vara utomhus!
Välkomna! Mvh Christer Dahlbom (070-333 02 02) och Gävle Folkmusikförening.

Se på karta: https://www.hitta.se/kartan?usergeo=1&s=ee272f2a

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Söndag 2021-07-25 - Swung - Axmar hytta, kl. 15:00
Konsert med Swung - Görgen Antonsson, Bertil Fält och Urban Andersson
Biljetter: https://www.tickster.com/sv/events/search?q=Axmar
https://www.facebook.com/axmarbruk/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onsdag 2021-07-28, 18.30, Bro fäbodar
Spelträff! Välkommen till Ann-Marie Ivarsson (070-647 61 74), Bro fäbodar.
Tag med eget med fika.
Se på karta: https://www.hitta.se/kartan/pl/F%C3%A4bodarna%20F%C3%A4bodarna%20Bro?s=aa08e4c3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onsdag 2021-07-28 - ”Tove & Olov” - Ockelbo kyrka, kl. 19:00
Tove Lindström och Olov Stadell bjuder på vacker musik.
”Musik i sommarkväll”, se info ovan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lördag 2021-07-31 i Storvik, 12:30 och framåt
Spelträff! Gefla Spelmän deltar och är stommen i arrangemanget detta år, och det bjuds på smaklig fika med
smörgås, mjuk kaka och kaffe till deltagande marschen, anmälan krävs. SMS:a Kent ( 0705-939732 ) att du vill vara
med i marschen och ha fika, ange ev. allergier senast 3 dagar före.
I så fall kommer man till Storviks Stationshus i god tid ca 12:30 så vi hinner med fika, samvaro och "spelmansjam" så
vi blir klara för marschen som är 3 kvarter lång, som avgår kl. 14:00 förhoppningsvis med dansare anslutna.
Spelmän som av olika anledningar inte kan delta i marschen åker bil till spelplatsen. Vi tycker det skulle vara trevligt
om många flera spelmän ansluter redan vid marschen.
Väl framme på spelplatsen tar vi lagom många allspelslåtar som alla kan spela med i. Ja, nu är det fritt fram för
musiken! För alla som inte deltager i marschen (och även alla andra) kommer det finnas möjlighet att köpa goda
kolbullar och läsk. (Toalett finns i närheten).
Självklart finns det mycket mer att nämna, och kom gärna med tips och förslag. Arrangör är Storviks Wilhelmina
Sällskap som i detta har hjälp av Marit Snaar och Kent Erikson. Välkomna!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Måndag 2021-08-02 - Spelmansafterwork på Tennstopet
Första måndagen varje månad. Tid från 17-ish och framåt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onsdag 2021-08-04 - ”Julia & Bernt - Ockelbo kyrka, kl. 19:00
Julia Woxberg och Bernt Lindström (riksspelman) bjuder på vacker musik och berättelser.
”Musik i sommarkväll”, se info ovan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lördag 2021-08-07, Oslättsfors, kl.14:00-23:00 (eller senare)
Spelstämman STJERNKLART på Lugnet i Oslättfors
Mitt i den stjärnfallstäta tiden i augusti! Kaféet är öppet, fika och mackor på hembakt bröd. 2 konserter med fri
entré, samt 1 konsert med entré.
Kl 14.00 Konsert med Jernbergsmedaljörerna – Tuva Modéer (2020) och Anders Lindborg (2021) – FRI ENTRÉ!
Kl 16.00 Konsert med Mikael Marin & Ånon Egeland – Entre 150 kr.
”Et spennende og i hovedsak velfungerende samspillprosjekt der de mørke klangene står i sentrum.”
Hur låter en fiolduo när de stämt ned sina instrument en hel oktav? Som Marin & Egeland på altfiol och fiol såklart!
Kl 18.30-19.30 Kyrkokonsert, FRI ENTRÉ, med frivillig kollekt till kyrkan såklart.
Arrangör: Gävle Folkmusikförening.
Medarrangörer: Studieförbundet Bilda, Gävle kommun, Gästriklands Spelmansförbund

https://www.facebook.com/Lugnets-Kaf%C3%A9-171004492974385
https://lugnet.org/index.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onsdag 2021-08-11 – ”Kvinnfôlk” – Pålsgården, Ockelbo Hembygdsgård, kl. 19:00
Gerd Olsson, Anette Stein och Ulla Olsson. En sommarkväll med Kvinnfôlk på Pålsgården, Ockelbo Hembygdsgård.
”Musik i sommarkväll”, se info ovan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Söndag 2021-07-25 - Jubileumskonsert - Axmar hytta, kl. 15:00
Jubileumskonsert med Lena Willemark, Lisa Långbacka och Lisa Rydberg.
Biljetter: https://www.tickster.com/sv/events/search?q=Axmar
https://www.facebook.com/axmarbruk/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onsdag 2021-08-18, 18.30, Kalvsnäs kvarn, Torsåker
Spelträff! Välkommen hälsar Lena Brunk (073-982 13 46).
Tag med eget med fika.
Se på karta:
https://www.hitta.se/kartan?search=krattev%C3%A4gen+9&st=combined&sst=plc&sids=1013418721&srb=0&s=c88
0bdd2
https://www.facebook.com/kalvsnaeskvarn/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Söndag 2021-08-22, Oklagård, Norrbo, Ockelbo, kl. 10:00 och framåt
Invigning av Ödmårdens Stavkyrka!
Prel. program:
8.00–17.00 Dagsprogram med blandade aktiviteter och marknadsstånd.
• Spelmansfrukost/brunch kl. 10:00 (köpfika el. eget)
• Pilgrimsvandring till Oklagård, Sv. Kyrkan, anmälan 0297-427 60
• Allspel i/vid stavkyrkan, spontant spel och dans
• Inblås med Bernt, Kerstin och Tove - Inspel låt, Okla kapell
• Allspel i stavkyrkan / på kyrkbacken - Upp genom Ödmården och Brudlåt från Lingbo
• Mingelspel/dans/sång i spontana grupper mitt bland dagens andra Invigningsaktiviteter.
• Konserter med små grupper och spelmanslag
• Visstuga i eldhuset.
• Bygdedansuppvisning med efterföljande spontandans på logen
• Spelmän och spelmanslag från när och fjärran
• Årsunda Viking med barnlekar m.m.
• Bågskytte-/armborst- och ev. riddaruppvisningar
• Kyrkoinvigning med musik kl. 15:00 - Invigningsceremoni med teaterspel,
fäbodtoner, kör- och folkmusik, med mera och med flera.
Gratisbiljetter kan bokas via anders@oklagard.se eller tel: 070 - 695 31 97
• Sedan, mer buskspel och jam, spontanmusik etc!
Arr: Föreningen ÖSKO (Ödmården stavkyrka/Kultur Oklagård)
Gefle Folkmusikförening
Arrangörsföreningen Folkmusikfest

https://www.oklagard.se/
https://www.facebook.com/%C3%96dm%C3%A5rdens-Stavkyrka-Kultur-Oklag%C3%A5rd-108945787119098/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lördag 2021-09-11 - Sara Parkman, Gasklockorna, Gävle kl. 20:00
Sara Parkman, alltid lika aktuell, kommer till Gävle. 2016 kom det kritikerrosade debutalbumet, och tillsammans med
Samantha Ohlanders skapade hon 2017 albumet och föreställningen Matriarkerna med gäster som Lena Willemark,
Ellika Frisell och Marie Selander. Hon har skrivit och turnerat med Riksteaterns hyllade föreställningar
Nationalparken och Fäboland. 2017 vann Sara priset Årets Artist vid Folk- & Världsmusikgalan och 2018 vann
Matriarkerna pris som Årets Album. 2019 tog hon emot SKAPs aktivistpris. Hon släppte under 2019 sitt andra
soloalbum, ett kritikerrosat verk titulerat Vesper efter det latinska ordet för aftonbön – albumet är ”en vesper för vår
tid”.
http://www.gasklockornagavle.se/sara-parkman-2020/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hösten 2021 - Folkgävlar
Flera kommande konserter med spännande artister, och Folkgävlar utlovar både gamla favoriter och spännande
akter som trakten aldrig träffat på tidigare!
Håll koll på web ( www.folkgavlar.se ) och Facebook ( https://www.facebook.com/folkgavlar ) för löpande nyheter!
Planerade datum:
Söndag 2021-09-19
Fredag 2021-10-15
Fler tillkommer.
Välkomna, mvh Mikael, Pär och Erik - Folkgävlar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Med vänliga hälsningar:
Gästriklands Spelmansförbund - http://www.gastriklandsspelmansforbund.se/
Gävle Folkmusikförening - https://gavlefolk.se/
Ockelbo Hembygdsförening - https://www.hembygd.se/ockelbo
Gefla Spelmän - http://www.geflaspelmen.se/
Wrethlings spelmän
Folkgävlar - https://folkgavlar.se/

