Konserter forts.

8 JULI, KL 18 l ALFVÉNGÅRDEN, LEKSAND

7 JULI, KL 19.30 l RÄTTVIKSPARKEN

Sofia Sandén från Leksand och Ulrika Bodén från
Helgum hör till två av Sveriges främsta folksångerskor. Rösterna flätar och slingrar sig
obehindrat genom vackert ornamenterade
folksånger. Klangerna är både kärva och ljuva,
med särskild kärlek till rytmen och de berättande
texterna. Patrik Grundström från Härnösand
skänker djup och driv till musiken med kontrabas
och akustisk bas.

Ethno - världens konsert

Årets Ethnoläger avslutas med en stor finalkonsert. Då lovar cirka nittio unga folkmusikanter från
Europa, Afrika, Asien och Amerika dig en upplevelse av spelglädje som smittar, en lyckokick som
får dig att dansa hemåt i sommarkvällen i en
mystisk sjutakt, sjungandes på ett okänt språk.
Jorden runt på två hänförande, lyckliga och helt
unika timmar!
8 JULI, KL 13 l MATSGÅRDEN, RÄTTVIK

Pers Alexander Olsson &
Olof Kennemark

Konsert och skivsläpp. När Alexander och Olof för
första gången tog en låt ihop var det uppenbart,
både för dom själva och andra, att det var starten
på ett samspel som skulle vara länge. Till
Stämmoveckan kommer den skivaktuella duon
med fiolerna fulla av låtar som putsats upp till
skinande glans.

Sångsystrar

Nås • Leksand • Rättvik • Norrbo • Delsbo

9 JULI, KL 19 l BACKBYNS LOGE, SILJANSNÄS

Christina Kjellson

Christina Kjellsson är en av landets mest uppskattade låtskrivare och scenpersonligheter. En driven
liveartist som med sin unika språkbehandling
och yviga musikalitet roar, oroar och överraskar!
Picknick-konsert! Ta med fikakorgen, picknickmat
eller varför inte en flaska vin!

1-10 juli 2022

10 JULI, KL 19 l FOLKMUSIKENS HUS, RÄTTVIK

Jonas Knutsson & Arne Forsén
- Sax & Piano

Två musikaliska själsfränder med rötterna i Västerbottens skogar! På kvällens konsert får du höra
Knutsson och Forsén både solo och duo där folkmusik hemifrån samsas med lekfull improvisation.

Dans
3 JULI, KL 20 l ÖVERMO BYSTUGA, LEKSAND l LEKSANDS SPELMANSLAG
Kl 18.30 Dansinstruktion med Anna-Karin Knuts
4 JULI, KL 20 l VÄSTBERGS BYSTUGA, RÄTTVIK l MARKUS RÄSÄNEN & ANNA EKBORG
18.30. Dansintroduktion med Geine & Hasse
5 JULI, KL 20 l VIKARBYNS BYSTUGA l RÄTTVIKS SPELMANSLAG

Från Tobaksspinnarstämman i väst till Delsbostämman i öst.
Stämmor, konserter, kurser och dans – från trad till fusion.
Stämmoveckans musikaliska profil är bred – känd och okänd
musik som bottnar i traditionen och bygger broar mellan
människor och genrer. Så ser vår vision ut! Stämmoveckan
2022 växer, med ett brett utbud av konserter, stämmor, kurser och dans. En festival i historiska kultur- och bymiljöer och
på intima konsertscener, där du spelar och dansar själv eller
njuter i publiken.

7 JULI, KL 16 l RÄTTVIKS GAMMELGÅRD l ANNA EKBORG TILL DANS
7 JULI, KL 19 l LIMA BYSTUGA, LEKSAND l SKOGSSTJÄRNA
9 JULI, KL 21 l NEDRE GÄRDSJÖ BYSTUGA, RÄTTVIK l MALUNGS SPELMANSLAG
Kl 18.30 Dansinstruktion av Malungspolska
10 JULI, KL 20 l RÖJERÅSENS BYSTUGA, RÄTTVIK l RÄTTVIKS SPELMANSLAG

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.

Hela programmet hittar du på stammoveckan.se

Program
Stämmor
1-3 JULI l DELSBO FORNGÅRD, DELSBO

Delsbostämman

10 JULI l NORRBO HEMBYGDSGÅRD, NÄSVIKEN

3 JULI, KL 18 l RÄTTVIKS KYRKA

5 JULI, KL 17 l RÄTTVIKS KYRKA

Norrbostämman

Sommarkonsert till Pers Hans
Olssons minne

Rättviks spelmanslag

Välkommen till spelmansstämman och hembygdsgården med det vackraste läget! Servering
med kolbullar, ostkaka, varm korv, glass och fika.
Tombola och buskspel.

En spelmansstämma i tiden, med plats för folkmusik och tradition, utövad och framförd av
människor som lever och verkar i Hälsingland och
Sverige idag. Scenerna och dansgolven är öppna!

Konserter

1-4 JULI l ORDENSHUSET, NÅS

I Stråkfolk möts musiker ur två musikerfamiljer – Arnbergs och Gammelgårds. Erik
Arnberg med vänner spelar klassisk musik med
influenser från folkmusiken och folkmusik i konstmusikalisk tappning.

Tobaksspinnarstämman

Träffpunkten för alla vänner av Västerdalsmusik!
Tobaksspinnarstämman har ett digert kursprogram och här kan du möta Jonas Åkerlund, Zara
Helje, Olivia Lagerberg, Anders Norudde, Joel
Bremer, Mats Edén m fl.
2 JULI l HEMBYGDSGÅRDARNA, LEKSAND

Leksands spelmansstämma

Välkommen till en intim spelmansstämma med
två dansbanor, allspel, kurser, servering, ståpälsscen och obegränsat med buskspel. Hoven Droven
spelar liksom Orsa, Malungs, Falu, Rättviks och
Leksands spelmanslag.
5 JULI l KARL TÖVÅSENS FÄBODAR, VIKARBYN

Hornblåsarstämman

Dalarnas spelmansförbunds horn- och blåssektion
bjuder in till Hornblåsarstämman. Stämman är
såväl en träff för dig som spelar horn, näverlur,
spilåpipa, kular som en fin konsert för dig som vill
lyssna på vallmusik.
6 JULI l BINGSJÖ BY, RÄTTVIK

Bingsjöstämman

Sverige och världen vimlar av spelmän som
längtar efter att mötas, och Bingsjö är platsen!
Det uppdämda behovet av buskspel, jam och
dans kommer att sköljas över publik och musiker
när fördämningen nu äntligen släpps. I år utlovas
invigningsprogram med bl a Ale Möller.
7 JULI l ÖSTBJÖRKA BYSTUGA, RÄTTVIK

Östbjörkastämman

Dagen efter Bingsjö ligger stämman som presenterar en kavalkad av utmärkta dansspelmän från
både när och fjärran. Missa inte när All-Star-gänget
Östbjörka New Tigers brakar loss på utedansbanan!

1 JULI, KL 19 l ST PERSGÅRDEN, LEKSAND

Stråkfolk - Erik Arnberg m vänner

2 JULI, KL 13 l KAFÉ NYFIKET, RÄTTVIK

Ethno

Några av de ensembler som gästar årets folk- och
världsmusikläger – alla från olika länder – kommer
att spela. Kom och fika eller ät din lunch till världsmusik som du inte vill missa!
2 JULI, KL 13-16 l ALFVÉNGÅRDEN, LEKSAND

Alfvéndagen

Välkommen till en traditionsenlig Alfvéndag, idag
med lite extra allt. Nu firar vi Hugo Alfvén 150 år
med en sprakande sommarkonsert utomhus på
Alfvéngården. Ta gärna med dig egen stol eller filt
och njut av en musikalisk stund med mer om och
av Hugo Alfvén.
2 JULI, KL 20 l SKEBERGS BYSTUGA, LEKSAND

Ish, typ

Band från Leksand med åtta medlemmar från
Leksand, Djura, Vikarbyn, Linghed och Borlänge
på fiol, gitarr, mandolin, bas, trummor och sång.
Musik från Sverige, Irland, Skottland och England
plus lite grann från Amerika.
3 JULI, KL 14-17 l ALFVÉNGÅRDEN, LEKSAND

Barnkör på Alfvéngården

Alfvéngården välkomnar alla sångsugna barn i
åldern 7-12 år till en eftermiddag med körsång.
Dagen leds av Mikaela Eriksson och Karin
Higström-Sörensdotter och avslutas med en konsert där sångerna från dagen framförs.

Pers Hans Olsson dog 3 juli 2020 och du kommer
få höra en kavalkad av musiker och spelmän som
vill spela till hans minne.
3 JULI KL 22 l ORDENSHUSET, NÅS

Helt traditionsenligt spelar Rättviks spelmanslag
i Rättviks kyrka denna dag. Konsertens tema är
folkmusik genom tiderna. Laget kommer att lyfta
fram olika spelmän och deras musik samt några
instrument – vissa historiska och vissa ännu
aktuella.

Rent spel & klara fönster Rosén & Åkerlund

5 JULI, KL 19 l WALLÉNHALLEN, LEKSAND

Välkommen till konsert och skivsläpp med Anders
Rosén & Jonas Åkerlund! I år fyller storspelmannen
Lejsme Per Larsson 200 år. Han var vida känd för
sitt medryckande, besjälade spel och lyskraften i
hans musik håller i sig än idag. Rent spel och klara
fönster är den fjärde skivan Anders Rosén och
Jonas Åkerlund släpper tillsammans, och nr 51 (!) i
skivbolaget Hurvs katalog.

Ævestaden är en svensknorsk trio som spelar nykomponerad och traditionell musik med gamla och
moderna instrument. Lyror, fiol, vokal, munharpa,
kantele och elektronik klingar i ett säreget ljudlandskap. Låtarna handlar om det medvetna och
det undermedvetna – det världsliga och det heliga
– om livet och om döden. Trion består av Eir Vatn
Strøm, Levina Storåkern och Kenneth Lien.

4 JULI, KL 13 l KÄTTINGSMEDJAN, FURUDALS
BRUK

7 JULI, KL 15 l STUMSNÄS BYSTUGA, RÄTTVIK

Lynx ensemble

Lynx Ensemble består av fem musiker från Sverige,
Tyskland, Israel och Nederländerna. Musiker som
rör sig i gränslandet mellan folk- och barockmusik. Lynx ensemble utforskar dansmusik från
17-1800-talen och spelar på samtida instrument
som cembalo, nyckelharpa, barockcello, fiol och
blockflöjt.
4 JULI, KL 20 l ST PERSGÅRDEN, LEKSAND

Bazooka Sub Trio

Bazooka Sub Trio är flöjtisterna Kristine West,
Göran Månsson och Kim Persson. De möts i en
värld av väsiga skogsflöjter från äldre tiders musiktradition, blandat med nya och ännu outforskade
tongångar. Musiken framförs på folkliga pipor
och obskyra basblockflöjter och ramas in av ett
teatralt berättande, där komik och allvar varvas om
vartannat.
5 JULI, KL 14 l KAFÉ NYFIKET, RÄTTVIK

Trio Wolski

Med spelglädje och samspelthet skapar Trio
Wolski folkmusik som både andas tradition och
nyskapande. Genomarbetade arrangemang varvas
med fria improvisationer och med sin instrumentsättning skapar de musik som ständigt skiftar i
dynamik och intensitet.

Ævestaden

Musikcafé - från Bellman till
Winnerbäck

Musikcafé med de lokala musikanterna Tommy
Gunnars, Kalle Eriksson och Rolf Björk som bjuder
på både gammalt och nytt – från Bellman till
Winnerbäck – men även en del av Tommys egna
alster som då oftast framförs på rättviksmål.
7 JULI, KL 15 l RÄTTVIKS KYRKA

Mats Edén - spelman & komponist

Helt unikt presenterar Stämmoveckan en porträttkonsert av Mats Edén, både som spelman och
kompositör. Han har med sig ett fantastiskt gäng
musiker som kommer att framföra ett urval av
hans konstmusikaliska kompositioner i solo – och
duoformat, som Carl-Axel Dominique och Stefan
Östersjö, samt gitarrorkestern.
7 JULI, KL 16 l KAFÉ NYFIKET, RÄTTVIK

Anna Ekborg - Solo

Anna Ekborg är en av den yngre generationens
mest framstående folkmusiker som på senare år
har etablerat sig på den svenska folkmusikscenen,
både som soloartist och som ensemblemusiker.
Genom mentorer som Ellika Frisell, Mikael Marin,
Hadrian Prett och Per Gudmundson, samt gamla
arkivinspelningar, har hon över tid byggt upp en gedigen repertoar och bär med sig en otrolig låtskatt.

