
Vid ett par tillfällen har nedanstående personer träffats och ventilerat tankar och idéer och här följer en kort
redogörelse för vad som hänt under resans gång.

Förslag/idé:
• Att skaka liv i den gamla idén att bilda en ”spelmansallians” i Vansbro kommun bestående av

medlemmar från de fyra ”vanliga” spelmanslagen. Tanken är att kommunlaget kan representera vid
olika tillställningar och också öva in ett dansprogram till t ex Bingsjö.

• Kunna ordna gemensamma kurser för att utvecklas ex. dans, olika spelstilar, teknik, komp mm. mm.
• Regelbundet ha gemensamma övningar: Man tar en av lagens ordinarie övningsdagar och lägger

kommunlagets övning på enligt ett rullande schema (se nedan).
• Utse en kontaktperson från varje lag som ansvarar för att vidarebefordra information.
• Propagera för att våra medlemmar oftare använder hemsidan ”Folkmusik i Västerdalarna”

(http://www.freewebs.com/vasterdalaspelman).

Det här har vi kommit fram till:

Kontaktpersoner:
Nås Monica Bjurström Heden 14

780 53 Nås
0281-301 30
070-216 43 53

icis@spray.se
icis59@hotmail.com

Järna Henrik Källbäcks Ytteråker 6
780 51 Dala-Järna

0281-212 21
070-362 58 59

kallbacks@telia.com

Vansbro Eva Enander Furuvägen 2
780 50 Vansbro

0281-105 44
070-640 77 17

eva.olsson.enander@telia.com

Äppelbo Leo Sydborn Eldforsen 17
780 50 Vansbro

0281-230 10
070-159 15 10

nilsleo@telia.com

• Utifrån våra respektive lags repertoarer har vi plockat ut låtar för dansspelning samt
dessutom några marscher.

• Noter på vår repertoar finns hos kontaktpersonerna.

Datum för kommunlagets kommande träffar våren 2008
Datum Plats Tid
Måndag
4 februari Skamheds bystuga 19.00
Onsdag
5 mars Smedbergsskolan, Vansbro 19.00

Ingång ut mot riksvägen på övre
skolgården , (under klockan)

Fredag
4 april Sälas bystuga, Äppelbo 19.00
Söndag
4 maj Biblioteket, Nås 19.00

Varje träff startar kl. 19.00 och håller som längst på till 21.30 med ca 15 min fika paus.
Var och en tar själv med det man vill förtära.

Framtidsplaner:
• För att fortsätta att utvecklas har vi som mål att lära oss fyra nya låtar vid varje träff.

På sikt kommer därmed vår repertoar att förnyas.
• Vi kommer också lägga ner tid på att lära oss spela olika polskevarianter.
• Någonstans juni-augusti samlas kontaktpersonerna för en gemensam utvärdering av

vårens verksamhet och ny planering inför hösten.

Har du idéer och önskemål – hör av dig till någon av kontaktpersonerna


