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                En helt vanlig danskväll på Kulturhuset i Sandviken 

             

                 Mikael Nykäsenoja och Elias Frigård drar av en låt 

                                         



Ordförandens ruta       
Funderar på att skriva något klokt någon gång, men det blir oftast det det blir. Dvs spridda skurar av något. 

Dock vill jag puffa för GSFs årsmöte på Västerbergs FHS, som ni är kallade/inbjudna till. Lördag 12 mars kl 

10-20. Kurser på förmiddagen konsert och kurser på eftermiddagen, lunch, middag, kaffe, årsmöte och en 

massa spelande.  Vi gör dagen tillsammans med Folkdansringen som också har sitt årsmöte kl 18.00. Under 

sena eftermiddagen blir det dans i aulan och en spellista.  Fundera på er medverkan där. 

Dags även för medlemsavgiften för 2016. 200 kr för vuxna, 100 kr för ungdom upp till 20 år. Hoppas vi 

slipper påminna dig med extra utskick (skriver luttrad ordf.). Det är vår nästan enda inkomstkälla förutom 

notförsäljning. Vi tar med det vi har till Västerberg. Som ni kommer att notera om ni läser tidningen så 

återuppstår Stjernklart-festivalstämman på Lugnet i Oslättfors i slutet av maj, ett Folksångnätverk Gävleborg 

har bildats på Facebook. Mest för att kunna samla och informera intresserade av vad som händer eller kan 

hända, möjligheter till sång etc. GFMF bjuder in till kurs i Bodalåtars mjuka sväng med Knapp Brita 

Pettersson. Man kan gå dom gånger man vill och betala därefter. 

Kanske dags för en kurs i nya roliga Gästrikelåtar också. Till hösten ??  Det finns mycket bra ospelat 

material. 

Börja med att komma på årsmötesdagen så kan vi diskutera. 

Det behövs som vanligt folk till styrelsen, men årsmötet kommer att vara förberett och ingen ska ovetandes bli 

vald till något. 

I övrigt låter vi känslan styra som så ofta förr.  Brukar vara ganska ok. Upp med fingret i luften, ut med 

antennspröten, känna av vad som ligger i luften. Därmed inte sagt att GSF vänder kappan efter vinden, Vi 

bara känner av för att kunna möta det som kommer på vårt sätt. 

                               Påstår 

                                                                 Er ordförande Michael 

 
Kolla på www.folkwiki. HYPERLINK "http://www.folkwiki.se/"se  där finns låtar på not i pdf-format. Även 
Gästrikelåtar !! 
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Kalendarium våren 2016 för Gästrikland 
Januari  

4 mån kl 18-22 SpelmansAfterWork på Tennstopet i Gävle 

20 ons kl 19-20.30 Polskedanskurs nybörjare Musikverket, Kulturcentrum Sandviken. GRATIS. 

22 fre kl 19.30 Gästis, Torsåker:  RED TAIL RING, duo från USA. Bästa tänkbara fiol, sång gitarr 

27 ons kl 19-20.30 Polskedanskurs nybörjare Musikverket, Kulturcentrum Sandviken. GRATIS. 

 

30 lör kl  10-16 Bollnäs Kulturhus     Bollnäs Kulturhus   Föredrag om Kulning Susanne Rosenberg 

                    Arr: Gävleborgs Sångnätverk 

Februari 

2   mån kl 18-22 SAW på Tennstopet, Gävle 

3   ons kl 19-20.30 Polskedanskurs nybörjare Musikverket, Kulturcentrum Sandviken. GRATIS. 

10 ons kl 19-20.30 Polskedanskurs nybörjare Musikverket, Kulturcentrum Sandviken. GRATIS. 

17 ons kl 19-20.30 Polskedanskurs nybörjare Musikverket, Kulturcentrum Sandviken. GRATIS. 

17  Spelkurs i Bodalåtar, Musikhuset Sjömanskyrkans kafé, Samarr Vuxenskolan GFMF.  

       Upplysn. Daniel 070 - 758 94 22.  50 kr gång. 

Mars 

2 ons kl 19.00 Sandviken Drömfabriken G2  bluegrass som bäst. 

3 tors kl 19.30 Gävle Konserthus G2 nu med Frida Öhrn. Ännu bättre. 

5 lör kl 10-17 Gratis, prova ! Kulturcentrum Sandviken Dans och spelkurs med  

                                               Ami Dregelid & Ellika Frisell. Ha kul på riktigt!  Se nedan. 

7 mån kl 18-22 SAW på Tennstopet i Gävle 

12 lör GSF årsmöte  och inspirationsdag på Västerbergs FHS tillsammans med Folkdansringen. Kurser och 

konsert med Hed & Lindborg, Wallinder, B Lindström mfl 

16  kl 18-21 Röda rummet Kulturhuset Gävle fd Fängelset. Kurs i Bodalåtar med Kapp Brita Samarr 

Vuxenskolan GFMF. Upplysn. Daniel 070 - 758 94 22.  50 kr gång. 

18 fre kl 19.30 Torsåker Gästis Spel-Stinor. C Normansson, Å Andersson, J Paulsson och E Lindgren-

Liljenstolpe  

30 ons kl 19.00 Sandviken Drömfabriken  Taximi  = grekiskt !! 

31 tors kl 19.30 Gävle Konserthus Taximi = grekiskt ! 
April 

4 mån kl 18-22 SAW på Tennstopet i Gävle 

13  kl 18.21 Röda rummet Kulturhuset Gävle fd Fängelset. Kurs i Bodalåtar med Kapp Brita  

Samarr Vuxenskolan GFMF. Upplysn. Daniel 070 - 758 94 22.  50 kr gång. 

Maj 

2 mån kl 18-22 SAW på Tennstopet i Gävle 

5-6 tors-fre Musikläger för ungdom Lugnet i Oslättfors. Ha kul på riktigt. 

11   kl 18-21 Musikhuset Sjömanskyrkan Kaféet. Kurs i Bodalåtar med Kapp Brita Samarr Vuxenskolan GFMF. 

Upplysn. Daniel 070 - 758 94 22.  50 kr gång. 

13-15  fre-sön Årsundaruschen Strandbaden, Årsunda. Se www.arsundaruschen.com  

27-28 fre-lör Lugnet i Oslättfors Stjernklart stämmofestival med DIG som stjerna.  
                      Förfest med grill fre. Program lördag.  

Inbjudan till GSFs årsmöte kl 18.00 lördag 12 mars på Västerbergs FHS. Den kursande och dansspelande 

inspirationsdagen på Västerbergs FHS hoppas vi ska bli fylld av bl a  DIG. 

Årsmötet är väl förberett och alla kommer entusiastiskt att delta och med glatt humör och friskt mod ta sig 

an alla arbetsuppgifter och komma med förslag på vad som kan göras för att vi i GSF ska ha trevligt 

tillsammans. 

Det är LÖRDAGEN  12 mars kl 10-ca 20. Kom till 09.30 så hinner du få kaffe. 

 

 



 

Mer om lör 5 mars på Kulturcentrum i Sandviken 

Workshop 1  

kl. 10.00 - 13.00 Dansa polska 

Pardans i tretakt. Magiskt roterande till en musik, ålderdomlig och i högsta grad nutida. Det handlar om 

POLSKA, Sveriges tango, en dans som kräver samarbete, timing och balans. 

Hur gör man? Hur hör man? Kom och ta dina första steg. Vi lovar att du kan ta dig runt efter kursen! 

Workshop 2 

kl. 14.00 - 17.00 POLSKA, musik och dans 

För dig som spelar polska eller dansar polska och är intresserad av hur musiken och dansen hänger ihop 

Deltagaravgift : 100 kr 

Arr: ABF och SAFTorkestern 

 

MER Danskurs  

Målgruppen är alla som vill lära sig att dansa polskor. Kursen är öppen för alla och är gratis. Högbo 

Folkdansgille anordnar kursen i Musikverket, Kulturcentrum Sandviken, med start den 20/1, och följande 

dagar 27/1, 3/2, 10/2 och 17/2. Tiden är kl 19.00-20.30. Dansledare är Lena och Lars Jönsson och Ewa och 

Tommy Englund. Polska är en pardans i tretakt som har dansats och utvecklats sedan slutet av 1400-talet och 

som dansas än i dag. Polskan kom till Sverige vid mitten av 1600-talet, som en europeisk modedans. Polskan 

har under tiden dansats och utvecklats och den ligger även till grund för begreppet folkdans och 

gammeldans. För mer information kontakta gärna Michael Nylin, tel: 070 24 83 249 

 

Det kom ett mail  
daterat till början av juli 2015…i jan -16. Undrar hur långt bort i cyberrymden det varit ? 

Det handlade om en text till fotona i nr 3-15 av Resonans, gällande spelträffen i Kalvsnäs kvarn 

   De varma sommarkvällarna har lämnat oss. Vi är långt in i augusti. Då erbjöds en spelkväll med värme från den härliga brasan i 

kvarnkammaren i Kalvsnäs. Just denna kväll var vi 8 st spelsugna. Många låtar spelades och publik denna kväll var en svala med ungar som 

så fint byggt ett bo ovanför lampan i kvarnkammaren. Innan vi började spela förde hon att fasligt liv men när sen låtarna började ljuda 

blev allt lugnt och stilla i boet.  Gästrikelåtar verkar ha en magisk inverkan på naturen. Naturen har en magisk inverkan på våra låtar.  Det 

är i samspel med naturen vi gärna spelar vår musik. Det är då det är som bäst. Det är i ögonblicket vi skapar musik. Det var just denna kväll 

vi spelade en massa härliga gästrikelåtar. Vi var 8 spelmän som fick dem att ljuda så som de lät just ikväll!    En kväll att minnas!    Skrev 

Lena Brunk           

                
                                Det behövs inget mer än välkomna, så spelar vi. Bjud in DU å, till sommaren ! 

 



FolkUngar   
Projektet FolkUngar har sedan hösten 2012 gett över 16000 skolbarn ett första roligt möte med folkmusiken. 

Tillsammans med Eiwor Kjellberg och Tuva Modéer på fiol, David Albertsson på gitarr och Anders Ågren på 

bas har barnen sjungit, dansat och spelat lösa strängar och öppna ackord på fioler och små gitarrer till riktigt 

bra traditionella låtar. Målet har varit att barnen ska ryckas med i musiken och känna glädjen i att spela 

tillsammans, vilket sannerligen fungerat bra. I tre år har Arvsfonden finansierat projektet, vilket inneburit att 

skolorna fått besöken helt gratis.  

FolkUngar har helt klart varit en succé, med massor med spelsugna ungar som resultat.  

Förutom skolbesöken har det anordnats sommarläger, uppträdanden med barn på spelmansstämmor, 

inspirationsdagar för kulturskolornas personal m.m. I somras släpptes dessutom skivan FolkUngalåtar med 

tillhörande nothäfte, ett fint material för grund- och musikskolor samt för barn och föräldrar att använda 

hemma. 

Så har då dessa FolkUngars första tre år gått. Den stora frågan under hösten har varit huruvida FolkUngar kan 

leva vidare när Arvsfondsmedlen är slut och besöken måste köpas in av skolorna. Som det ser ut nu är 

möjligheterna för det mycket stora. Förutom tryggheten i många bokningar för 2016 kom ett glädjebesked 

från Musikverket i november, de har nämligen beviljat ett verksamhetsstöd på hela 700 000. Dessa pengar 

ger FolkUngar möjligheten att jobba vidare och utvecklas samt att anlita bokaren Emma Carlsson.   

Planen är att FolkUngar från och med hösten 2016, förutom vår vanliga spelworkshop för åk 2-6, ska erbjuda 

”FolkUngapatrullen på äventyr”, en interaktiv musiksaga, för 5-8 åringar samt ”FolkUngar på scen”, ett 

Skapande Skola-projekt som vänder sig till åk 3-6 där vi vid tre besök arbetar mot en föreställning. Med dessa 

tre ben att stå på och tre års intensivt arbete i bagaget ska det gå fint att överleva på egen hand i framtiden.  

Framförallt finns lusten att sprida vår brinnande spelglädje till ännu fler ungar! 

       
 

 



     HEJA Högbo fdg  !  

 

 

 

 



Det är 

Aldrig fel att lära sig mer om sitt instrument. I detta fall fiolen. Detta har varit med i Resonans förr, men det 

minns ni nog inte. Tipsen är från 1972, men gäller än, dock knappt läsbart, eller ? 

 



Fördjupa dig i Bodapolskan

Bodapolskan 

 
 

OM KURSEN 

Under fyra tillfällen i vår kommer Knapp Brita Pettersson att hålla kurs i 
Bodapolska. Hon kommer att lära ut låtar och förmedla det karaktäristiska 

svänget. 
 

OM BRITA 

Knapp Brita har genom åren tillbringat mycket tid i 
Boda och har musiken i levande tradition. Hon spelar i 
Boda spelmanslag och har varit i USA för att förmedla 

Bodalåtar och dess mjuka sväng 
 

TID & PLATS 

Kursen kommer att äga rum: Kl 18-21 

onsdag 17/2, kl 18-21 Sjömanskyrkans café 

onsdag 16/3, kl 18-21 Röda rummet i Kulturhuset fd Fängelset 

onsdag 13/4, kl 18-21 Röda rummet i Kulturhuset fd Fängelset 

onsdag 11/5, kl 18-21 Sjömanskyrkans café 
 

ANMÄLAN & KURSAVGIFT 

Anmälan görs till Daniel Häll via mail eller telefon: 

Mail:            daniel@jelkgarden.se 

Mobil:         070 - 758 94 22 
 

Kursavgiften är 50 kr/gång och betalningen görs via Gävle 

Folkmusikförenings PG 34 78 60-9 (glöm inte att skriva 

namn) eller kontant på plats. 
 
 

Arrangör för kursen är Gävle Folkmusikförening 

www.gavlefolk.se


