
Spelmansstämma i repris 2013
- uppföljning av fjolårets succé ”Årsundaruschen”

Spelmän från hela Mellansverige samlas i Årsunda under pingst, för att ta
del av Gästriklands folkmusikskatt.

För ett år sedan arrangerades en spelmansstämma på Strandbaden i Årsunda – den första stora
stämman i Gästrikland på många år. 
”Bakgrunden var att när vi är ute på spelmansstämmor ute i landet och möter andra spelmän,
möter vi ofta ett stort intresse och nyfikenhet på ”våra” låtar, och även hos den
musikintresserade allmänheten märker vi ett ökat intresse för folkmusiken” säger en
representant för arrangörerna. 

Stämman blev en succé, med ca 150 deltagande spelmän från Gästrikland, Uppland, Dalarna
och Hälsingland, med många olika instrument, repertoarer och spelstilar, vilket uppskattades
både av deltagare och publik. ”Buskspelet” runt hela området var också flitigt och uppskattat.
Många av deltagarna tyckte om upplägget och platsen för stämman, och ville gärna se en
fortsättning. Gruppen som arrangerade den första stämman har nu organiserats till en
intresseförening, och den 17-18 maj kommer stämman Årsundaruschen igen. I år ingår även
Årsunda Viking i arrangörsgruppen.

 Inbjudan har gått ut till spelmän och organisationer i hela mellansverige, och annonserats i
branschtidningar och på spelmansstämmor, och bokningar av stugor och husvagnsplatser har
strömmat in – tillgängliga stugor är redan uthyrda! Ryktet har spritt sig och förfrågningar har
kommit in även från Norge. Torsdag 16 maj kommer man även att synas på stan i Sandviken
för att ge smakprover och informera om programmet.                                                   

Spelmännen samlas på fredagskvällen för en förstämma med introduktion och fritt spel. På
lördagen inleds sedan stämman officiellt klockan 13.00 med allspel
där alla kan delta - noter och inspelningar har skickats till alla förhandsanmälda.
Därefter får olika grupper eller enskilda spelmän spela upp från scen under eftermiddagen och
dagen avslutas sedan med öppen scen och dans från kl 19.00.

Namnet på stämman – Årsundaruschen – kommer från namnet på en låt av
Gästrikespelmannen Julius Hillman. 


