
MEDELPADS FOLKMUSIKFÖRBUNDS 

SAMSPELSHELG 2015 

16-18 oktober 

 

FREDAG 

17.00-18.30 Buffé i restaurangen, 99 kr 

19.00 Scenprogrammet startar: Flora Folk (Svanen) 

19.45 Sweden Allstars (Svanen) 

Därefter dans till spellista i Svanen, samt möjlighet till buskspel 

Kvällens konserter 100 kr totalt (yngre än 15 går in gratis), dans och buskspel är kostnadsfritt. Restaurangpuben är öppen till 24.00. 

 

LÖRDAG 

08.00-10.00 Frukost för hotellgäster 

09.30-16.30 Danskurs arr. Svenska Folkdansringen Medelpad, info och anmälan www.knatofs.eu (Svanen) 

10.00-12.00 Medaljuppspelningar (Anden) 

12.00-13.30 Lunch i restaurangen, 99 kr 

13.00-15.15 Durspels-workshop med Leif Ingvar Ranöjen (Trasten), 150 kr 

13.00-15.15 Vis-workshop med Lotta Andersson (Måsen), 150 kr 

15.15-17.30 Norska låtar-workshop med Olav Luksengård Mjelva (Trasten), 150 kr 

17.00-18.30 Middag i restaurangen, 99 kr 

18.30-19.00 Allspel (Anden) 

19.15 Scenprogrammet startar: SVER – Konsert och spel till dans (Svanen) 

Därefter dans till spellista i Svanen, samt buskspel lite här och där 

Anmälningar till workshops görs på plats. Att lyssna till uppspelningarna, dansen efter konserterna, allspelet och buskspelet är gratis, Workshops kostar 
150 kr, kvällens konsert kostar 100 kr (kontant eller Swish) (yngre än 15 går in gratis), Restaurangpuben är öppen till 24.00.  Betalning sker där med kort. 
 

SÖNDAG 

08.00-10.00 Frukost för hotellgäster 

09.00-11.20 Tillfälle för uppspelande grupper att träffa juryn (Kajan) 

11.30 Lunchbuffé och avslutning med medaljutdelning och konsert av medaljörer och juryn, (Anden), 99 kr 

Alla tider är cirkatider. Förskjutningar och förändringar kan uppstå under programmets gång. Betalning rörande de olika aktiviteterna kan ske 
kontant eller med Swish. Restaurangen har fullständiga rättigheter och är öppen fredag- och lördag kväll till kl 24.00. Betalning sker där med kort. 
 

http://www.knatofs.eu/


 

Information kring uppspelning för Samspelsmedaljen 

Anmälan: 
Anmälan skall ske via samspelsmedaljen@gmail.com. I mån av plats kan anmälan ske på uppspelningsdagen. 
 

Vid anmälan anges följande: 
Namn, adress, e-post, telefon, instrument på alla deltagare i gruppen som spelar upp samt information om de två 
låtar som ska spelas upp. 
 

Anmälan skickas till: samspelsmedaljen@gmail.com 
 

Avgifter: 
Avgiften, 350 kr per person, kan betalas kontant på plats, via Swish eller på plusgiro 473552-8. I avgiften 
inkluderas lunch på söndagen. 
 

Uppspelningen: 
2015 års uppspelningar sker i konstellationer om två till tre personer som, var och en, utför hela uppspelningen 
på samma instrument. Det är konstellationen som helhet som erhåller medalj när avsedda poäng på varje nivå 
har uppnåtts. Har en eller flera medlemmar i konstellationen redan erhållit medalj på aktuell nivå utgår diplom. 
Samma person kan delta i flera uppspelningar, förutsatt att denne byter konstellation.  
 
Uppspelningarna sker under lördag förmiddag. Varje konstellation spelar två låtar och uppspelning kan ske på 
alla akustiska instrument. Vid uppspelningstillfället berättar gruppen om sitt val av låtar, tankar kring 
arrangemang och annat som kan vara av vikt vid bedömningen.  
 
Under söndagsförmiddagen finns möjlighet för uppspelande grupper att träffa juryn och höra deras utlåtande. 
Utdelning av medaljer sker i samband med söndagens lunch. De grupper som erhållit medalj förväntas spela en 
låt. 
 

Bedömningsgrunder: 
Låtval    1-2 poäng 
Värnande om låtar i folkmusikstil. Traditionella eller nyskapade. 
 

Renhet och tekniskt utförande    1-5 poäng 
Bedömningen sker av utövarnas färdigheter på sina instrument med avseende på  
karaktäristik och spelteknik för låten i fråga. 
 

Rytm och stil    1-5 poäng 
Bedömningen sker med hänsyn till den för låten karaktäristiska rytmen och stilen. 
 

Samspel    1-10 poäng 
Samspel, samklang och arrangemang bedöms och utgör en viktig förutsättning för 
helhetsintrycket. 
 

Medaljer: 
Medaljerna finns i valörerna brons, silver och guld. Medaljerna erövras i tur och ordning.  
För brons krävs 12 poäng 
För silver krävs  16 poäng 
För guld krävs    20 poäng 
 

Jury: 
Uppspelningarna bedöms av en jury bestående av tre medlemmar som för varje uppspelning utses av  
MFF:s styrelse. Juryns utslag är utan appell. 
 
Historik: 
Medelpads folkmusikförbunds Samspelsmedalj instiftades vid Norrländsk Spelmansstämma i Sundsvall 1963 och 
är unik i sitt slag i Sverige. Medaljen syftar till att uppmuntra och belöna gott samspel mellan två eller tre 
verksamma spelmän. Sedan 2013 sker uppspelningarna vid arrangemanget Samspelshelgen i Sundsvall. 

mailto:samspelsmedaljen@gmail.com
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MEDELPADS FOLKMUSIKFÖRBUNDS 

SAMSPELSMEDALJ 

16-18 oktober 

MEDVERKANDE 
(Med reservation för ändringar) 

ÅRETS DOMARE 

MEDALJUPPSPELNINGAR, lördag 10.00-12.00 (Anden) 

Per Gudmundsson 

fiolspelman och verksamhetsledare vid Folkmusiken Hus i Rättvik. 

Ditte Andersson   

nyckelharpist och folkmusikpedagog, Uppsala. 

Göran Månsson  

flöjtspelande folkmusiker och pedagog, Haverö/Stockholm. 

 

 

ARTISTER 

 

FLORA FOLK, fredag 19.00 (Svanen) 

 
Foto: Jimmy Lilja 

Vi får möta Sundsvalls Kulturskolas folk- och världsmusikband. Det är synnerligen unga musikanter som 

visar att Kulturskolans verksamhet kan innehålla både bredd och styrka  -  här får alla vara med, och det 

svänger bra! Frilandsmusikern och pedagogen Emma Ahlberg från Sundsvall leder bandet. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPibiuSx6scCFSUQcgodCyYIQA&url=http%3A%2F%2Fjimmylilja.com%2F2014%2F02%2F10%2Fvarldens-musik-och-dans-festivalen%2F&psig=AFQjCNGmWZOIEjiwHfEFlcZ32VcFpXalGw&ust=1441903100752183
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPibiuSx6scCFSUQcgodCyYIQA&url=http%3A%2F%2Fjimmylilja.com%2F2014%2F02%2F10%2Fvarldens-musik-och-dans-festivalen%2F&psig=AFQjCNGmWZOIEjiwHfEFlcZ32VcFpXalGw&ust=1441903100752183


SWEDEN ALLSTARS, fredag 19.45 (Svanen) 

 
Foto: Torbjörn Bergqvist 

Tre av landets främsta folkmusikgrupper, Ahlberg, Ek & Roswall - Ulrika Bodén - Göran Månsson Band, 

finns i Västernorrland. Under namnet Sweden All Stars kommer de att åka på turné till Japan i december 

2015. Innan dess har vi i Västernorrland möjlighet att höra dem spela hos oss! 

Inför Japanresan kommer grupperna att repetera in en helt ny repertoar där sjumannabandet möts i 

sånger och låtar från Medelpad och Ångermanland. Publiken kommer att bjudas på en helkväll, en 

konsert där man får njuta både av de enskilda grupperna och av alla musikerna tillsammans i nummer 

speciellt framtagna för denna turné. 

 

 

Göran Månsson: flöjt 

Ulrika Bodén: sång, flöjt, autoharp 

Niklas Roswall: nyckelharpa, moraharpa 

Emma Ahlberg: fiol 

Daniel Ek: harpgitarr 

Martin von Schmalensee: mandolin, bas 

Petter Berndalen: slagverk! 



SVER, lördag 19.15 (Svanen) 

 
Foto: Ingvil Skeie Ljones 

SVER spelar storslagen folkmusik med hämningslös energi och förförerisk glöd. Med rötterna i norsk 

folkmusik, startade SVER som duo 2002. Sedan dess har bandet växt till kvintett, spelat in två 

studioalbum och gjort oräkneliga konserter runt om i Sverige, Norge och övriga Europa. Ordet ”SVER” 

betyder stor och stark, något som bandet verkligen lever upp till med sitt kraftfulla sound. Live levererar 

SVER en upplevelse fylld av kärlek, glädje och danssväng. En riktig energikick! Nya skivan ”Fryd” släppets 

våren 2015, har fått finfina recensioner och kommer att kunna köpas på plats. 

 

 

 

 

Olav Luksengård Mjelva: hardingfela, fiol 

Jens Linell: trummor 

Leif Ingvar Ranøien: durspel 

Anders Hall: Fiol, altfiol 

Adam Johansson: gitarr 



                         WORKSHOPS 

                            
 

                            
 

                            

DURSPELS-WORKSHOP – LEIF INGVAR RANØIEN 

lördag 13.00-15.15 (Trasten) 

Leif Ingvar Ranøien, från Røros, är tillsammans 
med Olav Luksengård Mjelva initiativtagare till 
SVER. Han har en masterutbildning i norsk 
folkmusik från högskolan i Telemark och flera 
medaljplaceringar från Landskappleiken i Norge. 
Förutom att turnera med SVER arbetar Leif 
Ingvar som ledare för Hedmark musikkarkiv och 
undervisar vid Ole Bull Akademien på Voss. 

 

 

 

VIS-WORKSHOP – LOTTA ANDERSSON 

lördag 13.00-15.15 (Måsen) 

Lotta Andersson, från Sundsvall, har efter 
studier på Malungs Folkhögskola, 
Musikkonservatoriet i Falun och Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm återvänt till 
Medelpad. Hon arbetar som frilansande 
folkmusiker och pedagog med Stöde som bas. 
Lotta turnerar världen runt med vokalgruppen 
Kongero, är en uppskattad workshopledare i 
folklig sång och sedan i februari 2015 även 
ordförande för Medelpads Folkmusikförbund. 

 

 

NORSKA LÅTAR-WORKSHOP – OLAV LUKSENGÅRD MJELVA 

lördag 15.15-17.30 (Trasten) 

Olav Luksengård Mjelva är en av Norges mest 

aktiva fiolspelmän. Han turnerar med SVER, The 

Nordic Fiddlers Bloc, med nyckelharpisten Erik 

Rydvall i duon Rydvall/Mjelva och har 

medverkat på ett 40-tal skivor. I 2010 fick Olav 

norska Spelemannpriset för sin förste soloskiva 

och 2011 fick han samma pris med Unni 

Boksasp Ensemble. Olav arbetar också 

som pedagog och dansmusiker. 
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Timrå Bilservice & Entreprenad AB 
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