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årets låt

komponera en schottis

Årsmöte 5 MARS kl 18:30

Välkommen
Välkommen till ett nytt spelmansår 2018.
Varmt välkommen till ett nytt spelmansår.
Förutom vårt årsmöte som hålls på Frösön i Kulturlokalen, vill jag
slå ett slag för Gregoriebalen den 10 mars i Ås föreningshus.
Vi upprepar fjolårets succé med årets spelmanslåt och priset blir som
förra året 1.000 kr plus berömmelsen! Jämtstämman går som
vanligt av veckan innan midsommar. Vi återkommer om den vid
nästa utskick.
Vi vill passa på att påminna om medlemsavgiften 2018 som i år är
250:- och du som har instrumentförsäkring kan som vanligt betala
den samtidigt.
Leif Olsson, ordförande
Kallelse till årsmötet 2018
Härmed kallas till årsmöte 5/3 2018, kl 18.30 i Kulturlokalen,
Fjällgatan 29, Frösön. Det blir fika och jam!
Motioner lämnas senast 2/3 till Leif Olsson Östbergsvägen 6, 83244
FRÖSÖN eller info@spelmansforbundet.se
Gregoriebalen 2018
Det blir Gregoriebal den 10 mars på Ås Föreningshus
Kvällen börjar med ÅRETS LÅT kl 19.00 (se nedan)
Sen blir det dans till spellista. Skriv gärna upp dig!
Om du/ni vill föranmäla eller vill ha en viss tid på listan går det bra
att höra av sig till Amanda: 070-6922819
Hjärtligt Välkomna!
Årets låt!!! - Vinnaren får 1000kr
Liksom i fjol inleder vi balen med en låttävling. Årets tema är
SCHOTTIS. Några riktlinjer att tänka på:
• En jury kommer att utse vinnarlåten.
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• Det är inget krav att kompositören själv måste framföra låten.
• Den kan framföras av en grupp, men helt akustiskt.
• Vinnarlåten kommer att presenteras i noter på
Jämtland/Härjedalens spelmansförbunds hemsida.
• Om möjligt: teckna själv ner låten innan tävlingen, annars så
hjälper vi till med det vid ev. vinst.
• Det spelar ingen roll när låten är gjord: Det kan vara en låt som
legat i skrivbordslådan i 20 år eller den kanske kommer till
ikväll, men den får inte vara “känd”.
• Ev. vinstskatt betalas av vinnaren.
Har du en låt liggandes eller känner att det kan vara en sporre till att
sätta sig ner och komponera: Meddela oss senast den 6 Mars om du
vill vara med! (Obs begränsat antal deltagare.)
Anmälan skickas till: info@spelmansforbundet.se Lycka till!
ZORNMÄRKET
Årets uppspelningar för Zornmärket äger rum i Delsbo veckan efter
midsommar. Det finns också planer på att ordna en uppspelning i
Östersund så småningom.
Information finns på zornmarket.se.
Årsavgiften 2018
2018
Vuxna från och med 26 år betalar 250 kr, ungdom till och med 25 år
betalar 100 kr. Betala till bankgiro 136-2623, Jämtland/Härjedalens
spelmansförbund före 1 april.
Vid betalning ange ditt/era namn i meddelandefältet + texten:
"årsavgift 2018" (Exempel: "Olle Falk årsavgift 2018")
Seniormedlem
Den som är född 1937 eller tidigare, och har varit betalande medlem
i spelmansförbundet minst tio år, kan bli seniormedlem. Då får man
utskick och information från oss och samma förmåner (utom
tidningen Spelmannen) som betalande medlemmar utan att betala
årsavgift.
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Vad får jag för årsavgiften?
• informationsblad tre gånger per år
• tidningen Spelmannen, som annars kostar 100 kr per år
• du hjälper oss att driva hemsidan med information och notarkiv
• möjlighet att teckna instrumentförsäkring till ett lågt pris
• med ditt medlemskap stöder du folkmusikverksamheten i länet
Kalendarium
Februari
20-24/2 Rörosmartnan rorosmartnan.no
22-25/2 Umefolk, umefolk.umeafolkmusik.se
Mars
28/2-3/3 Marsimartnan i Levanger, www.marsimartnan.no
2/3
Sista dag för motioner till årsmöte
5/3
Spelmansförbundets årsmöte
10/3
Gregoriebal i Ås föreningshus
April
6-7/4

Folk- och världsmusikgalan i Linköping

Juni
8-11/6 Ransätersstämman
15-16/6 Jämtstämman
27/6-1/7 Landskappleiken i Trysil
Juli
1/7
4/7

Delsbostämman
Bingsjöstämman

Om du i framtiden vill få medlemsbladet via mail, kontakta styrelsen
på info@spelmansforbundet.se
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