
Fredag 9 juli
Kl 11-15  l  KARL TÖVÅSEN, RÄTTVIK  
Hornblåsarstämman 
Dalarnas spelmansförbunds horn- och blåssektion 
inbjuder till såväl en träff för dig som spelar horn, 
näverlur, spilåpipa, kular och lockar på kreatur vid 
fäboden som en fin konsert för dig som är intresse-
rad av vallmusiken. 

Kl 16-17  l  ALFVÉNGÅRDEN, LEKSAND
Trio Törn 
Dalarnas spelmansförbunds horn- och blåssektion 
inbjuder till såväl en träff för dig som spelar horn, 
näverlur, spilåpipa, kular och lockar på kreatur vid 
fäboden som en fin konsert för dig som är intresse-
rad av vallmusiken. 

Lördag 10 juli
Kl 14-15 & 17-18.30  l  TASBÄCKS BYSTUGA, 
SILJANSNÄS
Spelmanssafari i Tasbäck 
Träffa två av Siljansnäs och Leksands finaste 
traditionsmusiker – Alm Nils Ersson och Kungs Levi 
Nilsson. De blev riksspelmän i början av 1960-talet 
och spelade på den tiden mycket med Knis Karl 
Aronsson – legendarisk spelmansprofil. En kryss-
ning i minnet av resor, spelmän och låtar!

2—10 juli 2021

Från Tobaksspinnarstämman i väst till 
Delsbostämman i öst. Stämmor, konserter
kurser – från trad till fusion. En festival 
byggd på musik, miljöer och engagemang.
 
Stämmoveckans musikaliska profil är bred 
– känd och okänd musik som bottnar i tra-
ditionen och bygger broar mellan människor 
och genrer. Så ser vår vision ut! Vi startar i 
coronans tid med ett smakprov och saknar 
en del, inte minst dansen men här är vi!
 
Välkommen till Stämmoveckan 2021!

Information med anledning av pandemin
Arrangemangen under Stämmoveckan följer Folk-
hälsomyndighetens rekommendationer och gällande 
lagar.Tänk på att respektera dem för vårt gemen-
samma bästa! Flertalet evenemang bokas därför i 
förväg på vår hemsida.

Uppdaterat program, information och 
bokning: stammoveckan.se  

OBS! Endast förköp!

Premiär för Stämmoveckan!

FOLK
MUSIKENS
HUS

 
Tips! Instruktioner vid utskrift - dubbelsidigt
Välj liggande A4. Kryssar du i ”vänd längs kortsidan”, så 
hamnar texten rätt. Vik ihop din A4 så får du ett smidigt 
program att lägga i väskan.



Kl 15-16  l  HOTELL LERDALSHÖJDEN, RÄTTVIK 

The Ethnotes
Inget Ethno i år, pandemin har satt käppar i hjulet 
– men Ethnos sex spelsugna konstnärliga ledare 
kan inte låta bli att komma och spela, kanske med 
någon gammal ethnodeltagare som gäst! Medver-
kande: Anna Gustavsson, Natasja Dluzewska, Sofia 
Tåhlin, Daniel Reid, Dave Gray och Ian Carr.

Kl 19-20.30  l  HEMBYGDSGÅRDARNA, LEKSAND
Väsen Duo
Mikael Marin och Olov Johansson har under 37 
års intensivt samspel och turnerande renodlat sitt 
sound och scennärvaro till den grad att de i dag är 
unika i sitt slag. Med sitt lekfulla och fulländade 
samspel verkar de trotsa fysikens lagar i något som 
förefaller vara en telepatisk kommunikation.

Söndag 4 juli
4-6 JULI  l  FOLKMUSIKENS HUS, RÄTTVIK  
Ensemblekurs med Allan Skrobe 
Allan Skrobe har i 20 år jobbat med Ethnoläger runt 
om i världen och är en mästare på att få folk att lira 
ihop! Välkommen att spela med honom med vilket 
instrument du vill. Vi bygger kursen som en ensem-
ble – fina låtar, andrastämmor, ackord, arrangering 
och mycket skratt och ljuv musik!

4-6 JULI  l  FOLKMUSIKENS HUS, RÄTTVIK 
Låtspelskurs med Sven Midgren
Välkommen till en låtspelskurs med Sven Mid-
gren – en kurs som bygger på materialet från Nils 
Anderssons tidigaste uppteckningsresor i Skåne på 
1880-talet. Med extra fokus på stråkföring och ryt-
mik. Det blir låtar från södra Skåne, efter spelmän 
som Lorens Brolin och Jöns Andersson Ryberg. 

4-6 JULI  l  FOLKMUSIKENS HUS, RÄTTVIK 
Slagverkskurs med Tina Quartey
Kursen med slagverkaren Tina Quartey vänder sig 
till dig med musikalisk erfarenhet. Du spelar ett 
instrument eller har lite djupare erfarenhet av dans, 
men du behöver inte kunna spela slagverk. Hör Tina 
i gruppen Midgren/Skrobe/Quartey som spelar på 
Matsgården i Östbjörka den 6 juli.
 

Kl 13-14  l  ALFVENGÅRDEN, LEKSAND  

The Ethnotes 
Info, se 3 juli. 

Kl 14-15.30 & 17-18.30  l  KLOCKARBACKEN 10, 
LENÅSEN BODA 

Spelmanssafari i Boda 
Den här kvällen får du träffa bodaspelmännen 
Knapp Britta Pettersson, Christina Ljunggren, Lars 
Ljunggren samt Knapp Karin Norrfors. Möt boda-
musiken och -spelmännen i berättelser och musik. 
Du som kan och vill får lära dig någon bodalåt.

Kl 16-17.15 l HOTELL LERDALSHÖJDEN, RÄTTVIK 

Hoven Droven
Sveriges största folkrockband bjuder på energisk 
konsert! Hoven Droven kombinerar folkmusik med 
modern rock till en säregen spelmansrock. Bland-
ningen av traditionellt låtspel, rytmiska utsvävningar 
och distade gitarrer är deras kännetecken. I år firar 
bandet sitt 30-årsjubileum!

Måndag 5 juli
5-7 JULI  l  FOLKMUSIKENS HUS, RÄTTVIK
Nybörjarkurs på fiol för vuxna med 
Maria Jonsson
Här är kursen för sig som är vuxen och längtar efter 
att delta i allspelet med en fiol! Du kan kanske inte 
öppna en fiollåda, du har nog aldrig dragit ett stråk 
och du kan absolut inte stämma. Men du har lust 
att prova på och att utmana dig själv. Med dig hem 
har du några låtar, efter bara två dagar. 

Tisdag 6 juli
Kl 16-17 l  MATSGÅRDEN I ÖSTBJÖRKA, RÄTTVIK
Midgren/Skrobe/Quartey 
Tina Quartey, Sven Midgren och Alla Skrobe i 
samspel präglat av danssväng, intimitet, lek och 
allvar. Fiol, slagverk & mandola/gitarr i både ny och 
gammal repertoar, grundad i den svenska folkmusi-
ken med inslag från andra stilar och traditioner. Det 
hörs i de färgstarka och klangrika arrangemangen! 

Kl 20-21.30  l  KAFÉ NYFIKET, RÄTTVIK
Sara Parkman & Hampus Norén 
Nyfiket har äran att presentera Sara Parkman och 
Hampus Norén! Sara Parkman är folkmusiker, 
kompositör, violinist och aktivist. Hennes andra 
soloalbum, Vesper, är skapat tillsammans med 
kompanjonen, kompositören och musikern Hampus 
Norén och handlar om inre rum, tvivel och det 
radikala i att tro. 

Onsdag 7 juli
Kl 13-14  l  FURUDALS BRUK, RÄTTVIK
The Ethnotes
Info, se 3 juli.

Kl 15-16  l  STREAMAT EVENEMANG  
Bingsjöstämman 2021 
Få en försmak av nästa års kapellkonserter, en 
glimt av Ethno och Ungtfolk, hälsningar från vänner 
i Setesdal (NO) och Kaustinen (FI) och möt årets 
stipendiater. Våra trogna stämmodeltagare har i år 
skickat in filmer som ger svar på hur man buskspe-
lar/jammar när Bingsjöstämman är inställd!

Kl 15-16.30 & 18-19.30  l  ORSA HEMBYGDSGÅRD, 
ORSA
Spelmanssafari i Orsa
Träffa Olle och Birgitta Moraeus och deras låtskatt 
från Orsa och Boda! Det blir berättelser om spelmän 
och låtspel. Och många låtar i andra generation, 
lärda av deras fäder, Erik Moraeus och Erik ”Kicken” 
Ingels bland annat.

Kl 21-22  l  STREAMAT EVENEMANG
FAB Bingsjö Tribute
The Tjo Must Go On! Folk All-in Band – Live och 
’Unplugged’ – i en sommarlätt fest-konstellation, 
sprider rejäl feststämning online i sann Bingsjö-an-
da. En hyllning till årets mest älskade musikaliska 
och sociala höjdpunkt: Bingsjöstämman.

Torsdag 8 juli
Kl 14-15  l  KAFÉ NYFIKET, RÄTTVIK
The Ethnotes & Film:  
Från Nairobi till Rättvik 
Info, se 3 juli.

Kl 18-19.30  l  MAJSTÅNGEN VID BYSTUGAN I 
BLYBERG, ÄLVDALEN
Spelmanssafari i Blyberg 
Välkommen till Blyberg och Kristina Ståhl! Först 
en rundtur i byn – se var Isak Anders och Lars Åhs 
bodde. Sen vidare till Brittgården, Kristinas hem-
gård, där ni får höra Kristina spela och berätta om 
hennes morfar Einar Britt, om henne själv samt om 
några andra äldre spelmän från Blyberg.

Program 
Konserter • Kurser • Stämmor

Fredag 2 juli
2-4 JULI  l  DELSBO FORNGÅRD, DELSBO 

Delsbostämman  
Välkommen till Delsbostämman – alltid första sön-
dagen i juli! Buskspel, allspel, kurser, öppen scen 
och en bandkavalkad med aktuella folkartister. 
Medan vi väntar ut pandemin och återgår till härliga 
stämmor och sena sommarnätter tillsammans kan 
vi erbjuda stämman i ett lite mindre format.

2-3 JULI  l  KREATIVA HUSET, LEKSAND  
Nybörjarkurs på fiol för barn med 
Maria Jonsson 
En kurs i fiolspel för barn som har provat på fiol 
och som vill lära sig mer. Kursen vänder sig till barn 
8-12 år. Även föräldrar kan vara med i mån av plats. 
Vi kommer att jobba med grundläggande fiolteknik 
och spela några enkla och svängiga låtar. Man 
behöver ta med en egen fiol och stråke.

Lördag 3 juli
Kl 9.30  l  KREATIVA HUSET, LEKSAND 
Hoven Droven kommer tillbaka!
Välkomna till den fjärde upplagan av Leksands 
Musikverkstad. Kursen är öppen för alla instrument 
och unga musikanter i åldrarna 8-16 år. Årets gäst-
lärare är, precis som 2019, folkrockbandet Hoven 
Droven från Jämtland.

Kl 10-13  l  SAMMILSDALSKYRKAN, LEKSAND
Kurs med Väsen Duo
Kortkurs med Väsen Duo - Mikael Marin och Olov 
Johansson. Du får med dig ett par låtar med roliga 
arrangemang. Väsen Duo siktar på att det ska vara 
lagom lätt/svårt för alla som medverkar men fortfa-
rande en rolig utmaning att få ihop helheten.

Kl 11-14  l  FOLKMUSIKENS HUS, RÄTTVIK
30 bilder från 30 år med Ethno
Sommarutställning. Ethno  – folkmusiklägret för 
ungdomar från hela världen har fyllt 30 år! Det firar 
vi bl.a. med en jubileumsutställning. Upplev Ethno i 
Sverige, Brasilien, Uganda, Kambodja, Solomonöar-
na och många fler platser i form av unika fotografi-
er, videor och musikinslag.


