
 

Bli med på Workshop og konsert med Dalslands spelmannsförbund 

Via et sett av tilfeldigheter, så har SAFFA kome i kontakt med 
spelmannsmiljøet i Dalsland. Dei er våre næraste naboar i aust, og me 
har mykje til felles - både i tradisjonen og når det gjeld status for 
folkemusikken i området. 

Geiteberg Folk Festival på Tomter i Østfold den 14. og 15. september 
har opna dørene for at me kan arrangera eit grensetreff med våre 
spelmannskollegar i aust. Det er ein sentral stad å møtast - og i eit miljø 
som er under etablering. 

 

Det blir Workshop på låven frå kl. 13.00 til 17.00. Der kan me læra slåttar 
av kvarandre og ha både samspel og ”særspel”.  

Frå kl. 18.00 blir det konsert med  Dalslands spelmannsförbund og andre 
grupperingar som måtte ønska det i fjøset.  

 

Kom og bli kjent med nye kollegar! 

Les meir på http://dalspel.se  

Spørsmål og påmelding: post@saffa.no  



Den dalsländska folkmusiken är som en spegelbild av själva landskapet Dalsland, rikt
varierad och uttrycksfull. Där finns fest, men också hårt arbete, glädje, men också vemod.

Folkmusiken, musiken för folket från folket, har varit ett viktigt inslag i livet sedan generationer
tillbaka, en gränslös kommunikation genom tider och åldrar. Förr vandrade den från spelman till
spelman, från by till by, idag vandrar den vidare bl a genom spelmansförbundens försorg.

Vi är en grupp musikanter med anknytning till Dalsland, som tycker om att spela i folkmusikalisk
anda.

Särskilt vill vi upptäcka och lära oss gamla och nya låtar från vårt landskap. Idag samlas vi på
Kulturbruket på Dal i Mellerud varje månad för att spela och lära av varandra och uppleva
samspelandets glädje.

Förutom att anordna spelövningar vår och höst, framträder vi också vid olika arrangemang runt om i
Dalsland. Vi kommer gärna och medverkar varhelst det är fest och högtid på gång.

Ring – så spelar vi!

Dalslands Spelmansförbund har även utvecklat ett samarbete med spelmansförbunden i Bohuslän
och Västergötland som bl a tagit sig uttryck i den gemensamma årliga folkmusikfestivalen i
Uddevalla, med syfte att lyfta fram den västsvenska folkmusikens särart och de influenser utifrån
som påverkat vår musik.

Just nu har Dalslands Spelmansförbund runt 50 medlemmar, och vi skulle tycka om att få med dig
som också (oavsett ålder och instrument) gillar att spela folkmusik.

Välkommen att höra av dig!
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